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İNTERNET BASKISINA ÖNSÖZ

Yazın Dergisi’nin 25. yılı ardından üst başlığıyla ya-
yınlanan Yazın’dan Seçmeler kitabı internette yerini aldı. 

Dergiyle ilgili olarak aklımda kalan ilginç bir değer-
lendirme şöyledir. 

Frankfurt Kitap Fuarı’nda standımız vardı. 1990’lı 
yılların ortalarıydı. Standa dergilerin yanı sıra derginin 
Türkiye temsilciliğini yapan (Yazın o yıllarda Almanya 
ve Türkiye’de yayınlanıyordu) Mehmet Emin Sert’in Yeni 
Dünya Plak ve Yayıncılık’ı tarafından yayınlanan Şairlerin 
Kendi Sesinden Şiir kasetleri de yer alıyordu. O yıllarda 
CD yayını yeni başlıyordu ve önemli şairlerin kendi şiirle-
rini okumaları ve bunların kasete alınarak yayınlanması 
önemli bir kültür hizmetiydi. 

Standa çok sayıda kişi gelip gidiyordu. Tanımadığım 
bir adam karşımızdaki Türkiye standından sonra bizim-
kine geldi.

“Sol görüşlü değilim ama derginizi beğeniyorum, 
açık bir duruşu var.”

Bu değerlendirme hoşuma gitti. Yazın’ın bütün sa-
yılarını karıştırın; sol, sosyalizm, devrim gibi belirlemeler 
neredeyse yoktur ama derginin açık bir sol duruşu vardır. 
Sol, yazıların içeriğindedir; sürekli ilan edilip okurun gö-
züne sokulmaz ama anlaşılmaması da mümkün değildir.

Derginin 27 yıllık yayın hayatında bunu yapmaya ça-
lıştık, sanırım başarılı da olduk.
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GİRİŞ

Yazın, ilk sayılardaki adıyla Direniş, bir kültür der-
gisi olarak 25 yılı geride bıraktı. Eylül 1982’de yayın ha-
yatına giren Yazın, bu kitap elinize ulaştığında 26. yılını 
geride bırakmış olacak.

Geride kalan 25 yıl ve 115 sayı... Yazın’ın uzun ömür-
lü kültür dergilerinden birisi olmasının yanında önemli 
bir özelliği daha var: Avrupa dergisi olmak. Burada söz 
konusu olan Avrupa ülkelerinde yaşayan Türkiye köken-
lilerin -Yazın yayın hayatına başladığında sayısı 2,5 mil-
yondu, şimdi 4 milyonu geçti- sorunlarının ele alınması 
değildir. Derginin sayfalarında Türkiyeli göçmenlerin so-
runlarını ele alan yazılara da yer verilmiş olmakla birlikte, 
Yazın hiçbir zaman tipik bir göçmen dergisi olmadı, ken-
disini göçmenlik sorunlarıyla sınırlandırmadı.

‘Avrupa dergisi’ olmaktan kastedilen, derginin ya-
zarlarının -hangi konularda yazarlarsa yazsınlar- büyük 
bölümünün Avrupa ülkelerinde -özellikle Almanya ve 
Fransa’da- yaşıyor olmalarıdır. Dergi, ilk sayılarından 
başlayarak, Türkiye dışında yaşayan ya da yaşamak zo-
runda kalmış yazar, şair, araştırmacı ve eleştirmenlerin 
yazılarına sayfalarında yer verdi. Avrupa ülkelerinde de-
ğişik konularda Türkçe kaleme alınan yazılar, Yazın’ın 
Türkiye’de de yayınlandığı 1992-2002 döneminde de der-
gide önemli yer tuttu.
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Derginin yayın yaşamı dört dönemde ele alınabilir.

Birincisi, derginin Direniş adıyla yayınlandığı dö-
nemdir. Eylül 1982’den Kasım 1984’te Direniş-Yazın adıy-
la yayınlanan 11. sayıya kadar sürer.

İkincisi, derginin Yazın adıyla sadece Avrupa’da ya-
yınlandığı dönemdir. Ocak 1985’te yayınlanan 12. sayıdan 
Aralık 1991’de yayınlanan 47. sayıya kadar sürer.

Üçüncüsü, derginin Avrupa ve Türkiye’de Yazın 
adıyla önceden olduğu gibi Almanya’da hazırlanıp İstan-
bul’da basıldığı ve hem Türkiye hem de Avrupa’da dağı-
tıldığı dönemdir. Türkiye’de yayınlanan dergilerin yavaş 
da olsa Avrupa ülkelerinde de dağıtılmaya başlandığı yıl-
larda, Yazın ters yönde hareket eden bir Avrupa dergisi 
olarak Türkiye’de de dağıtılmaya başlandı.

Dördüncüsü, derginin maliyetindeki yükselme ve 
Türkiye’de dergi parası toplamanın oldukça zor olması 
nedeniyle yeniden Avrupa ülkeleriyle sınırlı yayınlanma 
dönemidir. Bu dönemde dergi, ikinci dönemde olduğu 
gibi sadece Yazın adını taşır.

Kitap, derginin yayın yaşamı gibi dört bölüme ayrıl-
mıştır. Her bölümün başında o dönemle ilgili genel bilgi-
nin ardından derginin bu döneminden seçilen yazılar yer 
alıyor.

Kitapta yer alacak yazılar seçilirken dönemin özel-
liklerini yansıtmalarına dikkat edildi. Olabildiğince çok 
yazara yer verilmeye çalışılmakla birlikte, dergide yazan 
herkese kitapta yer vermek mümkün olmadı.

Her bölümün başında derginin o dönemdeki teknik 
olanaklarıyla derginin hazırlanmasında çalışanlar, dağı-
tım ve yayın politikasındaki değişmelerle ilgili bilgiler de 
yer alıyor.
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Okur, geride bırakılan 25 yılda dergiyi hazırlayan 
kadronun hemen hiç değişmemiş olmasını hayretle kar-
şılayabilir. Gerçekte ise, derginin uzun ömürlü olmasının 
önemli nedenlerinden birisini bu ‘az değişim’ oluşturu-
yor. Ülkemizde, ne yazık ki, dergi yayıncılığını çok kişiyle 
yıllarca sürdürmek mümkün olmuyor. Çok olmanın ge-
tirdiği önemli avantajlar bulunmakla birlikte ciddi handi-
kaplar da var. Az olmak en başta zorlanmak demek. Bu-
nunla birlikte önemli anlaşmazlıkların ortaya çıkması, bir 
bölüm insanın yayıncılıktan vazgeçmesi gibi tehlikelerin 
oranı da azalıyor.

Dergi bu kadar yılı toplam sekiz kişiyle geride bırak-
tı: Duran Basal, Bekir Karakurt, Gökhan Demirci, Engin Er-
kiner, Mehmet Emin Sert, Yıldız Köremezli-Erkiner, Mus-
tafa Küçük. Bunların hepsi hiçbir zaman bir arada olmadı. 
En fazla bir arada olan sayı dört idi ve bazen iki kişiye 
kadar indi.

Dergiyi hazırlayanların işlevi önemli olmakla birlik-
te, Yazın’a yazanlar ve onun dağıtımıyla uğraşanlar olma-
saydı, bu kadar yıl geride bırakılamazdı. Bu alanda emeği 
geçen herkese teşekkür ederken artık aramızda bulunma-
yan yazarlarımız; Fethi Savaşçı, Dursun Akçam, Sümeyra, 
Gültekin Gazioğlu, Fakir Baykurt ve Serol Teber’i de saygı 
ile anıyoruz.

Bu bölümün sonunda sürekli karşılaştığımız bir so-
ruya değinelim: Yazın’ın eski sayıları nasıl bulunabilir? 
Eski sayılardan elimizde fazla kalmadı, bazı sayılardan 
sadece birkaç tane kaldı. Bunları verebilmemiz mümkün 
değil. Yazın’ı yıllardan beri sürekli biriktiren iki kuruluş 
var: Frankfurt’taki Üniversite Kütüphanesi’nde derginin 
1987 yılından bugüne kadarki sayıları bulunabilir. Benzer 
bir durum yine Frankfurt’ta bulunan Alman Kütüphanesi 
için de geçerlidir. 1990 yılından başlayarak Yazın, Leip-
zig’de bulunan Alman Kütüphanesi’ne de ulaşmaktadır.
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Ek olarak bu yıl içinde Yazın’ın. tüm sayılarının 
-küçük bir bölümü fotokopi olarak da olsa- İstanbul’daki 
TUSTAV arşivinde de bulunmasını sağlayacağız.

Bunun dışında özellikle Almanya’daki kütüphane-
lerde Yazın’ın hangi sayılarının bulunduğunu bilmiyoruz. 
Bazı kütüphaneler -Berlin’deki Amerikan Kütüphanesi 
gibi- bir dönem dergiye aboneydiler. Bazı kütüphanelerin 
ise düzensiz olarak da olsa dergiyi piyasadan alıp arşivle-
rine koyduklarını biliyoruz, ama daha somut bilgimiz yok.

Yazın, Türkiye’de de yayınlandığı 1992-2002 yılla-
rı arasında çeşitli devlet kütüphaneleri tarafından satın 
alındı ve arşivlendi.

California’daki bir kütüphanenin zengin bir Yazın 
arşivine sahip olduğunu yıllar önce orada bulunan bir 
okurumuz iletmişti.

Yazın’ın tarihinde bizim de açıklayamadığımız ga-
riplikler vardır. Sydney’den mektup gelir, dergi oraya na-
sıl gitmiştir, bilemeyiz. Kanada, Arjantin, Mısır ve Güney 
Afrika da sayılabilecek ülkeler arasındadır.

Değişik ülkelere bu saçılmışlık doğrusu insanın ho-
şuna da gidiyor.

Umarız hep birlikte daha nice yılları geride bırakı-
rız...
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BİRİNCİ DÖNEM
DİRENİŞ

Eylül 1982-Kasım 1984 dönemini kapsar. Bu dönem-
de toplam 11 sayı yayınlanmış, çift başlıkla (Direniş-Ya-
zın) yayınlanan 11. sayıyla derginin bu dönemi kapan-
mıştır.

Derginin ilk sayısı tek sayfalık ‘Çıkış Bildirisi’nden 
ibaretti. Bildiri, 1982 yılında Frankfurt’ta yapılan ve yakla-
şık 30 bin kişinin katıldığı 12 Eylül’ü protesto yürüyüşün-
de dağıtıldı. Dergi üç ayda bir ve Türkçe-Kürtçe-Almanca 
olmak üzere üç dilde yayınlanacaktı.

Dergiyi iki kişi yayınlıyordu: Ozan Şafak olarak da 
bilinen Duran Basal ve Bekir Karakurt. Duran, yıllardan 
beri Almanya’da yaşıyordu; Bekir ise 12 Eylül nedeniyle 
bu ülkeye gelmiş ve politik olarak iltica etmişti. Türki-
ye’de öğretmendi ve Almanya’da da benzeri bir iş yapa-
caktı. Duran Hamburg’da Bekir Duisburg’da yaşıyordu. 
Derginin haberleşme adresi Hamburg olmakla birlikte 
basıldığı yer Duisburg’du. Derginin dağıtımı elden satış 
yoluyla yapılıyordu.

Çok sayıda Türkiye kökenli insanın yaşadığı ve 12 
Eylül’ün ardından da her gün yeni insanların geldiği bir 
ülkede 500 tirajlı bir derginin satılıp bitirilmesi sorun de-
ğildi.

Derginin okur profili, adından da tahmin edilebile-
ceği gibi, büyük oranda ‘devrimci sempatizan’ olarak ta-
nımlanabilecek insanlardan oluşuyordu. 1980’li yıllarda 
devrimci örgütler içinde kültür ve sanata ilgi yok denile-
bilecek düzeydeydi. Değişik örgütlerin dergilerinde henüz 
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‘kültür ve sanat sayfası’ bile yer almıyordu. Bu nedenle, 
Almanya’da sol bir içeriğe sahip olmakla birlikte herhangi 
bir örgütün propagandasını yapmayan ve kendisini kül-
tür-sanat bazında tanımlayan bir dergi, içeriği ne kadar 
yetersiz olursa olsun, ilgi çekiciydi.

Bu yönde ilk adım Berlin’de Mustafa Demir tarafın-
dan yedi sayı yayınlanan Yabanel tarafından atılmıştı. 
Dergi, 12 Eylül koşulları gereği, cuntanın idam ve işken-
celerinin teşhirine özel bir önem vermekle birlikte, ken-
disini tipik bir ‘örgüt dergisi’ olarak değil, sol bir sanat ve 
kültür dergisi olarak tanımlamaya çalışıyordu, içinde öy-
küler ve kitap incelemeleri de yer alıyordu.

Direniş bu alanda ikinci dergiydi.

Direniş yayına başladıktan kısa süre sonra üç dillilik 
konusunda niyet olarak iyi ama gerçekleştirilmesi müm-
kün olmayan bir plan yapıldığı anlaşıldı. Dergiyi çıkaran-
lar arasında Kürtçe yazı dilini bilen olmadığı gibi böyle bi-
risini bulmak da zordu. Dergi yayınını iki dilde sürdürdü.

Derginin Haziran 1983’te yayınlanan dördüncü sayı-
sında yeni bir isim yer alıyordu: Gökhan Çizer. Çizer, asıl 
soyadıyla Demirci derginin kapak düzeninden sorumluy-
du. Gökhan, 115. sayıda da yer aldığına göre, dergiyi ha-
zırlayan kadrodaki en eski isim durumunda.

Mart 1984’te yayınlanan yedinci sayıda, derginin ön-
ceki sayısının kısa sürede tükenmesi üzerine tirajının ar-
tırıldığı ve artık iki ayda bir yayınlanacağı duyuruluyordu. 
Derginin bu sayısı gerek kapak düzeni gerekse de içerik 
olarak önceki sayılardan belirgin biçimde daha iyiydi.

Derginin bütün sayılarında Almanca yazılar vardı. 
Örneğin Temmuz 1984’te yayınlanan dokuzunca sayıda 
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Aydınlar Bildirisi’nin Almancası yer alıyordu.

Kasım 1984’te yayınlanan 11. sayısında dergi Dire-
niş-Yazın adını taşıyordu. Bir bölüm okurumuz ve yazar-
larımızdan bazıları bir süreden beri derginin adının içe-
riğine uymadığını savunuyorlardı. Haklıydılar! Dergi, 12 
Eylül faşizmini teşhir ve protesto etmekle sınırlı bir içeriğe 
sahip değildi. Öyküler, şiirler, kitap incelemeleri, göçmen 
işçilerin sağlık sorunları, Almanya’da ırkçılık, göçmenlik, 
Rebetika üzerine yazılar... Bu içerikteki bir dergiye Direniş 
adı uygun düşmüyordu.

1984 yılının son aylarından başlayarak dergi için 
Frankfurt’ta küçük bir büro tutuldu. Dergi, birinci sayısın-
da çıkış duyurusunun yapıldığı kente geldi ve halen de 
yerini değiştirmedi.

Direniş döneminden iki yazıya yer vereceğiz. Okur, 
her yazının başındaki yıldız işaretinden hareketle önce 
yazının sonundaki açıklamayı okuyarak yazıya başlama-
lıdır. Dipnotta söz konusu yazının neden seçildiği ve ya-
yınlandığı dönemdeki önemi açıklanmaktadır.
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BİR ALMANYA ROMANI: YÜKSEK FIRINLAR * 1

Engin Erkiner

Yurtdışına ilk işçiler 1960’lı yılların başında gönderil-
meye başladı. Önce F. Almanya’ya ve diğer Avrupa ülke-
lerine sonra Avustralya’ya, Libya’ya, Körfez devletlerine... 
1970’li yıllarla birlikte ekonomi iyice bozulup, enflasyon 
üç rakamlı sayılara tırmandıkça arttı bu göç. İnsanlarımız 
bulabildikleri her olanaktan yararlanarak akın ettiler varsıl 
ülkelere; iş için, ekmek için. Kapıdan kovulanlar bacadan 
girdiler. En pis işlerde en düşük ücretlerle çalışmaya hazır-
dılar, yeter ki geri gönderilmesinler.

Birkaç sene için gelmişlerdi, biraz para yapıp dön-
mekti niyetleri. Ama biraz para ile özlenen yaşamın ku-
rulamayacağı çabuk kavrandı. Döndük, dönüyoruz derken 
eşler, çocuklar, kardeşler de getirildiler. Bu göçe 1980’den 
sonra politik göç de eklendi. Baskılar binlerce insanı daha 
ülke dışına çıkmak zorunda bıraktı. Böylece 20 yıl sonra 
ülke dışında Asya, Avrupa, Afrika, Amerika ve Avustral-

*  - Direniş, Mart 1984, Sayı: 7
1  - Yıllarca süren yasadışı yaşamın etkileri, bu yaşam sona er-
diğinde hemen ortadan kalkmıyor. Bu nedenle bir süre gerçek 
adımla yazı yazamadım, bu yazıyı Ahmet Cengiz adını kulla-
narak yazmıştım.

      1980’li yıllarda Almanya’da Türkçe yayınlanan çok sayıda 
öykü ve az sayıda roman edebi özellikler taşımaktan çok sosyolo-
jik karakterdeydi. Okur, bu ülkede Türkiyelilerin karşılaştıkları 
zorlukları, yabancı düşmanlığını, uyumsuzluklarını bu yapıt-
lardan öğrenebilirdi, fazlasını değil. Fakir Baykurt, Türkiyeli bir 
işçinin değişimini konu aldığı bu romanıyla o dönemde önemli 
bir adım atmıştı.
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ya’ya yayılmış 3 milyonluk bir kitle olundu. Çoğunluğu işçi 
olan, bulunduğu ülkeye az çok yerleşmiş, içinden kopup 
geldiği toplumun bir benzerini orada da yaratmış ve ülke-
siyle canlı bağlarını hiçbir zaman koparmamış bir kitle.

Bazı yıllar dışarıdan gelen işçi dövizi ülkenin ihraca-
tını geçmiş. Hükümetler IMF’ye bir de gurbetteki işçilere 
avuç açar olmuş (şimdi de böyle ya!). Dünyanın hiçbir as-
keri yönetimi beş kıtada birden protesto edilmemiş. Ve di-
yebiliriz ki dünyanın pek az ülkesinde yurtdışı bir ülke için 
bu denli her tarafa yayılmış ve bu denli önemli olmuştur.

Türkiye için yurtdışı simgesini Almanya’da bulur. 
Yurtdışındakilerin yaklaşık yüzde 60’ı bu ülkededir. Ül-
kemizde de ‘Alamanyalı’ terimi tüm yurtdışı çalışanlarını 
kapsar.

Avrupa’nın, özel olarak da Almanya’nın ülkemiz için 
taşıdığı önem, toplumsal yaşamdaki güçlü etkisi, silinemez 
yeri kendini edebiyatımızda da gösterecekti. Önce Alman-
ya’da çalışıp da Türkiye’ye gelmiş kişiler romanlarda yer 
aldılar. Ardından Almanya’yı, orada çalışanları ana konu 
alan şiirler, hikayeler, romanlar geldi.

Adalet Ağaoğlu ‘Fikrimin İnce Gülü’nde Almanya’dan 
Türkiye’ye izne gelen bir işçinin tek gününü anlatır. Ro-
man Kapıkule gümrüğünden girilmesiyle başlar. Alman-
ya’daki yaşam yer yer geriye dönüşlerle verilen ikincil bir 
öğedir romanda. ‘Türkiye’deki Alamanyalı’nın romanıdır 
‘Fikrimin İnce Gülü’.

Fakir Baykurt uzun süredir Almanya’da bulunması 
nedeniyle bu toplumu, toplum içindeki bizim toplumumu-
zu daha yakından gözlemleyebilmiş bir yazar. ‘Barış Çö-
reği’ ve ‘Gece Vardiyası’nı oluşturan hikayelerin ve ‘Yük-
sek Fırınlar’ın ana teması Almanya’da yaşayan ve çalışan 
Türkiyeli işçiler. F. Baykurt onların yaşamını, özlemlerini, 
uyum ve uyumsuzluklarını çeşitli yönlerden ele almış bu 
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eserlerinde.

Türkiye’de çoğunluğu büyük şehirlerde yaşamamış 
insanların Almanya’nın gelişmiş toplumuna girdiklerinde 
içine düşecekleri yadırgamanın boyutu, çok farklı iki top-
lumsal kültür arasındaki uyumsuzluk anlatılmakla tüken-
meyecek bir malzeme sağlar. ‘Gece Vardiyası’ndaki hikaye-
lerde ağırlıkla bu konuya yer verilirken, aynı şeyi ‘Yüksek 
Fırınlar’da da görürüz. Ama romanda uyumsuzluğun ilkel 
denilebilecek örnekleri yoktur artık. Almanya’ya yaşanıla 
yaşanıla alışılmıştır. Günlük yaşamın gerekleri öğrenilmiş 
ve buna yatkınlık kazanılmıştır. ‘Gece Vardiyası’nın bir 
hikayesindeki gibi ‘makarnayı bulgur gibi pişirmeye kal-
kanlar’ yoktur. Başta İbrahim Mutlu olmak üzere romanın 
tüm Türkiyeli kişileri araba kullanırlar, kırmızıda dururlar, 
Kaufhalle’ye gidip alışveriş yaparlar, modern işyerlerinde 
sıkıntı çekmeden çalışırlar. Almanya’ya alışılmış gibi görü-
nür, ama sadece görünür. Gerçek öyle midir?

Görünürdeki bu uyum daha derin, köklü bir uyum-
suzluğu daha açık, daha bir çarpıcı ortaya döker. Yolu, 
suyu, elektriği olmayan köylerden en modern işyerlerine 
gelmek; ülkede ömür boyu çalışıp bir traktör alınamazken, 
burada birkaç yıl çalışıp modeli biraz eski de olsa araba sa-
hibi oluvermek, çamaşırı elde yıkamayı unutmak, uzaktan 
kumandalı televizyona kavuşmak; yirmi yılda günlük ya-
şam kökünden değişmiştir. Bu değişim o denli etkilemiş-
tir ki insanları, artık suyu, elektriği olmayan, yolları bozuk 
ve arabalarının altını vuran köylerine yabancılaşmışlardır. 
Ama ya kültür; on yıllardır bu insanları şekillendiren değer 
yargıları, inançlar, ilişkiler, dünyaya bakış ne kadar değiş-
miştir? Pek az. Onlar büyük ölçüde gelinen köylerdeki gibi 
durmaktadır. Bir yandan da sosyal yaşam karşı konulmaz 
biçimde eskinin değer yargılarının arasına sızmakta, onları 
yıkmakta ve parçalamaktadır. Bu bilmediği, anlayamadı-
ğı değişime karşı direnmektedir insanlarımız; ama o yine 
de kavgaların ve hırçınlıkların, adam öldürmelerin ve inti-
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harların, bunalımların, aşağılanmaların arasından, bütün 
önlemleri, basit yargıları ve geçmişe sığınmayı parça parça 
ederek yolunu açmakta ve insanımız değişmektedir.

F. Baykurt’un ‘Yüksek Fırınlar’daki büyük başarısı da 
işte burada, İ. Mutlu’nun kişiliğinde tüm çelişkilerin orta-
sından süzülüp gelen bu değişimi verebilmesinde yatar. 
Yazar bunu anlatabilmek için Anadolu insanının en zor 
değişeceği bir konuyu, kadın-erkek ilişkisini eksen almış-
tır.

İbrahim ile karısı Elif arasındaki ilişki bütün roman 
boyunca zaman zaman geçmişe ve Türkiye’ye dönülerek 
anlatılır. İbrahim için namuslu kız; dağ aşmamış, dere geç-
memiş (yani köyünden dışarı çıkmamış), gözü açılmamış 
birisidir. Onu arar, bulur ve parayla satın alır. Karısına dav-
ranışı da buna uygun olur. Almanya görmüş adam, kendi-
sinden önce başını yastığa koydu diye döver karısını. İlk 
çocuğu kız olunca kızar. Yeniden gebe kaldığında da, “bu 
sefer de kız doğur da başımdan atayım seni” der. Kadının 
aşağılanması daha doğarken başlar böylece.

F. Baykurt, Anadolu insanının dünya görüşünde cin-
selliğin tuttuğu yeri başarıyla sergiler. Yılların birikmiş et-
kisiyle birçok şeye böyle bakar Anadolu insanı. Kadın ve 
erkeği övmede ya da yermede bu faktör önemlidir (‘oğlan 
doğurabilen karı’ ya da ‘beli kuvvetli erkek’ gibi). Kadın ve 
erkek arasında cinsellik dışında bir ilişki düşünülemez.

Bu bakış açısı gelenekler ve dini etkilerle de birleşince 
basit inanç ve açıklamalara saplanmayı da beraberinde ge-
tirir. Örneğin İbrahim, Alman erkeğinin kıskanç olmaması-
nı domuz yemelerine bağlar. Domuz, dişisini kıskanmayan 
tek hayvandır çünkü. Apayrı ve koskoca bir kültür de böy-
lece açıklanıverir işte.

İbrahim’in oğlu olur. Bu sefer de ‘doğum biraz erken 
oldu, bu çocuk kimden’ diye bunalımlara düşer. Bir yandan 
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ne olduğunu kendisinin de tam kavrayamadığı ‘namusu-
nu temizlemek gereği’, yani eskinin baskısı; öte yandan da 
içinde yaşadığı toplumun etkisiyle oluşan ‘işini kaybetmek, 
hayatını bir hiç için harcanmak korkusu’ arasında sıkışıp 
kalır. Aslında bu iki dünya arasında, tam olarak bir yere ait 
olamadan sıkışmadır. İbrahim, bunu ‘buraya da Türkiye’ye 
de yabancıyım’ diye belirtir.

Sabahat ile İbrahim’in evde konuşmaları romanın en 
güzel bölümüdür. Sabahat, çağdaş bir kadındır. Almanla 
evlidir ve bambaşka bir aile, yaşam ve cinsellik anlayışına 
sahiptir. İbrahim’in bunu anlaması çok zordur ve romanın 
bir cümledeki özetiyle şöyle anlatır bunu: “Seninle benim 
aramda ohoooo, bir koca dünya var inan! Benim senin gel-
diğin yere gelebilmem için, bu dünyadaki yaşamım yet-
mez! Öteki dünyada bile zor başarabilirim bunu!”

İbrahim değişebilecek mi; nasıl ve nereye kadar? Ro-
man değişmenin belirtileriyle birlikte, ama sonu açık ola-
rak biter.

‘Yüksek Fırınlar’ bu kadar mı? Değil! Türkiye’den çıkı-
lıp gelinen köy yaşamı, yaşlı bir Alman kadınının yalnızlığı, 
değişik toplumlardan gelmiş kadınların birbirlerine bakışı, 
Almanya’da öğretmenlik yapan Türkiyeli bir ilerici aydının 
düş kırıklıkları, din faktörü ve etkileri, Almanya’daki Tür-
kiyeliler arasında gericiliğin örgütlenmesi, fabrikada grev 
için mücadele, ilericilerin örgütlenme çabaları, bir çocuğun 
(İbrahim’in kızı Gülten) gözünden çevrenin ve insanların 
anlatımı, farklı uluslardan işçiler arasındaki ilişkiler...

F. Baykurt 5-6 romanlık malzemeyi ‘Yüksek Fırınlar’a 
sığdırmıştır. Bazı konular yüzeysel geçilmeden, bazı şeyler 
zorlama denilebilecek ifadeyle anlatılmadan bu yapılamaz-
dı. Özellikle ilerici işçilerin kendi aralarındaki konuşma-
larda ve 147. sayfada İbrahim’in doğan erkek çocuğundan 
başlayarak Türk-Yunan düşmanlığı üzerine düşüncelere 
geçmesinde bu zorlama kendini açık olarak gösteriyor. Ro-
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man kişisi kendi kişiliğine uygun konuşmuyor, birdenbire 
yazar konuşmaya başlıyor. Yer yer ortaya çıkan bu durum, 
romanın başarılı kurgusunu ve doğal akışım bozuyor. Ama 
yazarın eksen aldığı konuyu büyük bir başarıyla anlatması 
ve romandaki sürükleyicilik bu pürüzlerin etkili olmasını 
önlüyor.

Almanya’daki insanımızı daha iyi tanımak isteyen 
herkesin mutfaka okuması gereken bir roman ‘Yüksek Fı-
rınlar’.
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YILMAZ’I UĞURLARKEN... * 1

Serer Tanilli

Arkadaşlar, dostlar, yoldaşlar,

Sinemamızın bir büyük ustasını, -doğrusunu söyleye-
lim- en büyük ustasını, Yılmaz Güney’i kaybettik. Ve buraya, 
onu son yolculuğuna uğurlamak üzere toplanmış bulunuyo-
ruz. Hepimiz adına ona ‘elveda’ demenin görevini de ben üst-
lenmiş bulunuyorum. Yaşamımın en acı anlarını yaşayarak 
yapacağım bunu. Şu önemli dakikalarda, Yılmaz Güney üstü-
ne söylenmesi gereken birkaç önemli nokta var ki, belirtmem 
gerekir; siz beklersiniz benden, o da bekler.

Sinema -malum- güç bir sanattır. Ama onu, uygarlık yo-
lunda en temel sorunlarını çözememiş, üstelik ilkel bir ka-
pitalizmin bataklığına ve emperyalizmin pençesine düşüp 
kıvranan bizim gibi ülkelerde yapmak çok daha güçtür. Bizim 
gibi ülkelerde bilim adamının, romancının, ressamın önün-
de engeller vardır; ama sinema sanatçısının önünde çok daha 
korkunç engeller vardır. Mali ve teknik önlemleriyle, en başta 
da özgürlük ve sanat düşmanı iktidarların ‘sansür’üyle, dü-
zen sinemacının karşısına gelip dikilir. Bunları yenmek her 
babayiğidin işi değildir. Yılmaz Güney de, sanatını halkının 
ve yurdunun gerçeklerine adamış her namuslu sinemacı gibi, 
bütün bu engellerle boğuşup durdu.

Ama Yılmaz Güney, sadece bu değildir. Onu, ülkesinin 
büyük sinemacısı yapan, giderek o sinemanın uluslararası 
temsilciliğine yükselten, tek kelimeyle Yılmaz Güney’i Yıl-
maz Güney yapan başka şeydir.

* - Direniş Yazın, Kasım 1984, Sayı: 11.
1 - Yılmaz Güney, 12 Eylül 1980 sonrasında sürgünde ölen 
ilk devrimci sanatçıydı. Metin, Server Tanilli’nin Güney’in ce-
naze töreninde yaptığı konuşmadır.
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Nedir?

Gerçekliğe bakış biçimi, yani yöntem. Bu yöntem, onda, 
sinemacılığa başladığı anda berraklığa kavuşmuş değildi el-
bette; Türkiye’nin siyasal ve sosyal gelişmeleriyle at başı ola-
rak -ve özellikle 1960’lı yıllarla beraber- gelişti ve yetkinleşti.

Gerçekten, 27 Mayıs’la birlikte, ülkemizde -görece de 
olsa- demokratik bir hava esmeye başlamış; on yıllık Demok-
rat Parti döneminde dile getirilemeyen sorunlar gündeme 
getirilmiştir. ‘Sol akımların da yaygınlaşmaya başladığı bir 
ortamda, sosyal sorunları sergilemek, sinemacılara da çekici 
gelmeye başlamıştır. Bunun sonucu olarak da, 1960-65 yılları 
arasında, sosyal gerçekliğimizi -şu ya da bu ölçüde- dile geti-
ren filmler görüyoruz. Ne var ki, egemen güçler, bu filmlere 
ve onların yapımcılarına da hoşgörülü bir tavır takınmamış-
lardır. Tersine, Kıbrıs olayları nedeniyle başlayan ve giderek 
anti-emperyalist bir boyuta ulaşan gençlik eylemleri, Türki-
ye İşçi Partisi’nin 1965 seçimlerinde sağladığı başarı, egemen 
güçleri yeni önlemler almaya götürmüştür. İşte bu durumda, 
yerleşik düzenin sinemasına karşı direnmek, gerçek bir sorun 
olup çıkar. Böylece, 1965 yılına kadar, gerçekliği dile getirme 
noktasında birleşen yönetmenler, bu tarihten sonra bir ‘yol 
ayrımı’na. gelirler.

Nedir onları bu ‘yol ayrımı’na getiren?

Gerçekliği kavrama ve yansıtma yöntemi konusundaki 
görüş ayrılıkları.

1965 yılı, sinemamızda gerçekten bir ‘yol ayrımı’nın 
başladığı yıldır. Bu ayrılma, zamanla bir kutuplaşmaya dönü-
şür. ‘Tutucu’ ve ‘dönüşümcü’ eğilimler çıkar ortaya.

Tutucu eğilimler, toplumumuzun temel sorununun ‘Do-
ğu-Batı çatışması’ olduğunu ileri sürmekte, ‘sınıf gerçeği’ni 
giderek ‘sınıf çatışması’nı reddetmektedirler; başka ulusların 
ve halkların kültürlerine kapalı, salt yerli geleneklere yasla-
nan bir sinema anlayışıdır bu. Dönüşümcü eğilimdekilerin 
önerdikleri sinema anlayışı ise, bir çözüm önerisi getirmeden, 
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toplumsal aksaklıkları sergilemektir.

Her iki eğilim, kendi içlerinde de ayrışımlara uğrar za-
manla: Tutucu eğilimlerin ayrışımı, ‘ırkçı’ bir sinema anlayı-
şına kadar varırken, dönüşümcü eğilimin ayrışımı, bir nokta-
da ‘ilerici-devrimci’ bir sinema anlayışının doğmasına neden 
olur. ‘Sınıf gerçeği’ni ‘sınıflar arası mücadele’yi kabul eden, 
perdede her şeyin bu bağlam içinde gösterilmesi gerektiğini 
öneren bir sinema anlayışıdır bu. 

Bu eğilimin en büyük temsilcisi, işte bugün burada son 
yolculuğuna uğurlamaya geldiğimiz Yılmaz Güney’dir. Yıl-
maz Güney, gerçekten, sinemacılığımızda yeni bir satırın ilk 
harfidir. Kendisinin de içinde yer aldığı dönüşümcü eğilimleri 
daha ileri götürmüş; niteliksel bir değişime uğratarak ‘dev-
rimci’ bir boyuta ulaştırmıştır onları.

Bu nedenle de o, sinemacılığımızın bir ‘dönemeci’dir.

Yılmaz Güney, yöntemini tastamam berraklaştırdığı 
andan başlayarak, ‘Umut’uyla, ‘Arkadaş’ıyla, ‘Düşman’ıyla, 
‘Ağıt’ıyla, ‘Yol’uyla, ‘Duvar’ıyla, hele hele ‘Sürü’süyle, yaşadı-
ğı toplumun acı gerçekliğine kamerasını çevirmiş ve onunla 
aldığı ‘insan manzaraları’nı, kimsenin ilgisiz kalamayacağı, 
zaman zaman ‘epik’ bir anlatımla seyircilerine sunmaya ve 
onlara seslenmeye başlamıştır; yalnız Türkiye’deki değil, bir 
tarihten başlayarak Türkiye dışındaki seyircilerine de.

Onunla sinemamız, ulusal plandan, uluslararası plana 
çıkar.

Bizim yapımızdaki toplumlarda her soylu, giderek dev-
rimci sanatçının karşısına olduğu gibi, düzen, onun da karşı-
sına, bütün kahredici araçlarıyla ve bu arada hapishaneleriyle 
çıktı. Ama o, hapishane duvarlarının arkasından da, toplu-
muna mesajını göndermeyi sürdürdü. Gerçekliği öteden beri 
çarpıtmış olan ‘resmi ideoloji’nin bütün sahtekarlığını suratı-
na vurdu durdu.

Arkaya bıraktığı miras görkemlidir.
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Biçim olarak görkemli, içerik olarak görkemli.

Türkiye’de sinemacılık güçtür; ama Yılmaz Güney’den 
sonra daha da güçleşecektir. Çünkü sinema sanatçısı, sana-
tının bilincinde olan, yani yurdunu ve halkını seven her na-
muslu sinema sanatçısı, kamerasını, Yılmaz Güneyin bıraktı-
ğı noktadan çevirmek zorundadır gerçekliğe. Bugün, burada 
bir şey sona eriyor değil, hayır, bir büyük çığırın, Yılmaz Gü-
ney’le başlamış yepyeni bir çığırın yeni bir aşaması başlıyor.

O yüce çığın açana da, onu git gide yükseltecek olana da 
selam!

Yılmaz Güney, kardeşim, dostum, yoldaşım.

Ölüm elbette ki yaşamın kanunu. Bilmez miyiz? Ama 
erken gelince gaddar oluyor. Bilesin ki, bu vakitsiz ayrılışın, 
bizleri can evimizden vurmuştur. Senin bıraktığın sanat mi-
rası başımızın üstünde; ama gidişinle yüreklerimize saldığın 
acı, kolay kolay göğüsleyebileceğimiz bir şey değil. Şimdilik, 
yurdundan uzak bir yerde, ama sana bağrını seve seve açmış 
onurlu bir ülkede, Fransa’da, onun nice devrimcisinin kanla-
rıyla sulanmış kutsal topraklarında uyuyacaksın uykunu. As-
lında, özgürlük ve sanat aşığı olan aydın gönüllerde ve onca 
zulme karşın amansız bir kavga veren yurdunun insanları-
nın, çilekeş halkının gönlünde yatacaksın.

Nur içinde yat!

Yılmaz Güney elveda; elveda kardeşimiz, elveda dostu-
muz, elveda yoldaşımız!

Elveda!... 
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İKİNCİ DÖNEM

YAZIN

Ocak 1985-Aralık 1991 dönemini kapsar. 12. sayıdan 
47. sayıya kadar süren bu dönemde toplam 36 sayı yayın-
landı.

Avrupa ülkelerinde Türkçe yazın bu dönemde bü-
yük gelişme gösterdi. Yazın’ın yanı sıra Duisburg’da Dergi 
adında Türkçe-Almanca bir kültür dergisi, Frankfurt’ta iki 
sayı yayınlanabilen Demet, Berlin’de şiir dergisi Parantez, 
Paris’te tiyatro ağırlıklı Sanat 88 adlı dergiler bulunuyordu.

12 Eylül 1980 darbesinden sonra çok sayıda aydın ve 
sanatçı ülkeyi terk ederek Avrupa ülkelerine gelmek zo-
runda kaldı. İlk yıllar politik iltica başvurusunun sonuç-
lanmasıyla oturma izni alınması, yerleşme, ülkeye biraz 
alışma çabası içinde geçti. Bu insanlar yazmayı, üretme-
yi yaşamlarının önemli bir parçası haline getirmişlerdi, 
ama nerede yazacaklardı? Türkiye’deki çok sayıda ilerici 
yayın organı kapatılmıştı. Bilim ve Sanat ile Yarın adında 
bir gençlik dergisi yayınlanıyordu, ama bu dergilerde cunta 
tarafından aranılan kişilerin açık kimlikleriyle yazmaları, 
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derginin kapatılmasına yol açabilirdi.

Yazın, bu dönemde, 12 Eylül’ün politik göçmenleri-
nin düşüncelerini ifade edebilecekleri önemli bir platform 
oldu.

Ek olarak, bu dönemde, başlangıçta ‘göçmen yazı-
nı’ olarak da isimlendirilen Avrupa’da Türkçe edebiyat da 
canlılık kazandı. Almanya’da Türkiye’den göçün tarihi di-
ğer Avrupa ülkelerine göre daha eskiydi. Bu ülkede ikinci 
kuşak -küçük yaşta Almanya’ya gelmiş olanlar- çalışma 
yaşamına girmişlerdi. Onlar ve az sayıda birinci kuşak üye-
si yazmaya başlamıştı. 12 Eylül sonrası dönemde yıllarını 
hapishanelerde geçirmek zorunda kalanların ilk ürünleri 
gibi, onlar da öncelikle yaşadıklarını anlatıyorlardı: Yaşa-
nılan ülkeye uyumsuzluk, yabancı düşmanlığı, Almanlarla 
ilişkilerin sorunları gibi... Bu alanda yapıt verenlerin büyük 
bölümü edebiyatta kalıcı olmadılar. Bu nedenle ikinci bö-
lümde, sadece Özgen Ergin’in bir öyküsüne yer verebilece-
ğiz.

Bu dönemde iki sanatçı aramızdan ayrıldı: Yayın ya-
şamının başlangıcından beri dergiyi destekleyen Fethi Sa-
vaşçı 1989’da, sürgünde yaşamak zorunda kalmış Sümeyra 
Çakır 1990 yılında aramızdan ayrıldı. Yazın, Savaşçı ve Ça-
kır’a 37. ve 41. sayılarında geniş yer verdi.

Bu dönemde dergi ile birlikte verilen ama ancak dört 
sayı yayınlayabildiğimiz Çene Mizah Eki’nden de söz et-
mek gerek. Dört sayfa olan bu ekte mizah öyküleri ve deği-
şik karikatürler yer alıyordu. Mustafa Küçük’ün hazırladığı 
Çene’nin ilk sayısı Eylül 1985’te yayınlandı.

Dergi, bu dönemdeki yazıların toplanması, dizgi, gra-
fik düzeni, baskı ve dağıtım yapılan bölgelere ulaştırılması 
işleri iki kişi (Gökhan ve ben) tarafından yerine getirildi. 
Almanya’nın yanı sıra Fransa ve İsviçre’nin değişik kentle-
rinde bulunan arkadaşlar da derginin dağıtılmasına, yayın 
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ücretlerinin toplanmasına önemli katkıda bulundular.

Dergi, bu dönemde bilgisayar tekniğine geçti ve son-
raki yıllarda kullanılan bilgisayarın markası değişse de bu 
teknikte kaldı.

Bu bölümde derginin değişik yıllarında yayınlanan 
yazılardan seçilenleri bulacaksınız. Bu dönemle ilgili ola-
rak daha fazla yazı yayınlanmasını isterdim, ama kitabın 
belirli bir hacmi aşmaması gerektiğinden hareketle iste-
diklerimin içinden yeni bir seçme yapmak zorunda kaldım.
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TÜRKİYE DEMOKRATİK
ÖĞRETMEN HAREKETİ * 1

Gültekin Gazioğlu

Türkiye öğretmenleri, 70 yılı aşkın bir örgütlenme ve 
örgütlü mücadele geleneğine sahiptir. Öğretmen mücade-
lesi ve örgütlülüğü politik hareketliliğe paralel olarak ge-
lişmiştir. Politik dalgalanmalara uygun olarak inişli çıkışlı 
bir yol izleyen öğretmen örgütçülüğü zaman zaman kesin-
tilere uğramakla birlikte, her defasında nitelik ve nicelik 
yönünden bir üst aşamaya sıçrama yapmıştır. 1910’larda 
sınırlı sayıdaki lokal dernekler, 1920’lerde merkezi an-
ti-emperyalist, anti-feodal Türkiye Muallimler Cemiyeti’ne 
dönüşmüştür. Türkiye Muallimler Cemiyeti, Kurtuluş Sa-
vaşı yıllarında Kemalist harekete bağlı olarak, emperyaliz-
min silahlı işgaline karşı etkin bir mücadeleye girişmiştir.

Şeyh Said önderliğindeki Kürt ayaklanmasından son-
ra çıkarılan Takrir-i Sükun Kanunu ile bütün cemiyetler ka-
patıldığı gibi Türkiye Muallimler Cemiyeti de kapatılmıştır. 
Böylece, Kemalist hareket, o dönemde kendi kontrolünde 
olan öğretmen hareketinden kuşku duyduğunu ve siyasi 
baskıya yöneldiğini ortaya koymuştur.

Türkiye burjuvazisi, Türkiye öğretmenlerinin yurt ve 
dünya sorunları ile ilgilenmesini hiç istememiş, öğretmen-
lerin devletin sadık bir bendesi olarak, resmi ideolojiye 

* - Yazın, Ocak 1985, Sayı: 12.
1 -  Bu yazı gerekçe gösterilerek Yazın’ın Türkiye’ye girişi 
yasaklandı, yasak yıllarca sürdü.
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bağlı olarak çalışmasını, mesleki ve demokratik taleplerde 
bulunmamasını istemiştir. Yine Türkiye burjuvazisi, Tür-
kiye öğretmenlerinin yerel öğretmen derneklerinde top-
lanmasını, lokal örgütçülüğünü aşmamasını, öğretmenle-
rin boş zamanlarını subaylar gibi ‘öğretmen mahfillerinde’ 
içki ve oyun masasında geçirmelerini tercih etmiştir. Ni-
tekim 1946 yılına kadar öğretmen örgütçülüğü bu hat üze-
rinde tutulabilmiştir. 1946 yılından sonra yeni politik ha-
reketlenme öğretmenleri de etkilemiş, Köy Enstitülerinde 
yetişen yeni öğretmen kuşağı, örgütlü mücadeleye yeni bir 
boyut getirmiştir. Bunun sonucu yerel öğretmen dernekle-
ri birleşerek Türkiye Öğretmen Dernekleri Milli Federasyo-
nu’nu (TÖDMF) yaratmışlardır. TÖDMF önceleri ekonomiz-
min batağından kurtulamamış, öğretmenlerin maaşlarına 
zam istemekten -o da pasif bir biçimde- öteye gidememiş-
tir.

Ancak 1961 Anayasası ile gelen yeni özgürlükler or-
tamında TÖDMF’yi de etkilemiş ve hareketlendirmiştir. 
TÖDMF’nin düzenlediği birkaç kitlesel gösteri, Türkiye Öğ-
retmenler Sendikasının kurulması için yapılan hazırlıklar, 
bu örgütün olumlu çalışmalar hanesine yazılabilecek de-
ğerdedir.

Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS) kısa sürede ge-
lişip serpilmiştir. Artık öğretmenler de tüm yurt ve dünya 
sorunlarını tartışıyor, görüşlerini etkili biçimde kamuoyu-
na açıklıyorlardı. TÖS, sömürüye ve gericiliğe karşı çıkıyor, 
emperyalizmin ve gerici iktidarların eğitimdeki oyunla-
rını ve planlarını teşhir ediyordu. TÖS döneminde, siyasi 
iktidarın öğretmenler üzerindeki baskısı büyük boyutlara 
ulaşmış, öğretmenlerin buna karşı tepkileri bilinçli ve ör-
gütlü aşamaya ulaşmıştır.

TÖS’ün düzenlediği kapalı ve açıkhava toplantıları, 
yürüyüş ve mitingler, bilimsel toplantılar, 1969 öğretmen-
ler grevi, öğretmenlerin sınıf bilincine kavuştukları ve ka-
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rarlı bir mücadeleye yöneldiklerinin habercisi oldu.

Bu mücadele, diğer toplum kesimlerinde TÖS’ün iti-
barını artırmış, öğretmenler örgütlü güçlerine güvenir ol-
muşlardır. Yine TÖS döneminde, öğretmenler işçi sınıfı 
bilimiyle tanışmaya başlamışlardır. O döneme kadar dev-
rimciliği, ilericiliği Kemalizm olarak anlayan öğretmenler, 
sendikal dönemde sosyalist düşünceler edinmeye baş-
lamışlardır. Artık öğretmenler, kendi sorunlarının çözü-
münün toplum sorunlarının çözümüyle birlikte mümkün 
olabileceğini biliyorlardı. Ekonomik-demokratik mücadele 
yanında, işçi sınıfı ve diğer demokrasi güçleriyle birlikte si-
yasi mücadelenin şart olduğu gerçeği yavaş yavaş kavran-
maya başlandı.

12 Mart Muhtırası ile, 1971’de yaşanan kısa süreli fa-
şizm ortamında TÖS yöneticileri ve aktivistleri yoğun siya-
si baskılar yaşadılar. TÖS yöneticileri ve yüzlerce TÖS üyesi 
tutuklandı. 1961 Anayasası askerlerin istediği doğrultuda 
değiştirilerek, memurların ve öğretmenlerin sendika kur-
ma hakkı yasaklandı. 1971 yılında TÖS’ün kapatılacağı belli 
olunca TÖB-DER kuruldu. TÖB-DER yasal olarak bir dernek 
olmakla birlikte, sendikal işlevler yüklendi. Öğretmenlerin, 
öğrencilerin ve genel olarak eğitimin sorunlarını güçlü bi-
çimde seslendirdi. Kısa sürede 670 yerleşme biriminde ör-
gütlenen TÖB-DER, 1980’de 200 bin üyeye ulaştı. Bu sayı, 
Türkiye’deki tüm eğitim çalışanlarının yüzde 70’iydi.

Türkiye egemen güçlerinin TÖB-DER’e alternatif öğ-
retmen örgütü yaratma, öğretmenleri TÖB-DER’den soğu-
tup uzaklaştırma girişimleri sonuçsuz kaldı. Binlerce TÖB 
-DER üyesi işten atıldı, on binlerce üye sürgün edildi, yine 
de öğretmenlerin TÖB-DER çatısı altında toplanmaları, bir-
likte mücadele etmeleri önlenemedi. TÖB-DER, Türkiye’nin 
pek çok yerleşim biriminde tek demokratik merkez oldu. 
TÖB-DER lokalleri sadece öğretmenlerin değil, o yörelerin 
bütün devrimcilerinin, demokratlarının barınağı haline 
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geldi. MHP yoluyla tırmandırılan faşist hareket hemen her 
yerde TÖB-DER aktivistlerini karşısında buldu. Milliyetçi 
hükümetler döneminde, okulları faşistleştirme operasyon-
ları, büyük çapta TÖB-DER’in çabalarıyla etkisizleştirildi. 
Hiç kuşkusuz TÖB-DER bir siyasi örgüt değildi ve üyeleri 
siyasal bakımdan homojen değildi. Türkiye solunun bü-
tün gruplarına, partilerine mensup olan öğretmenler, fa-
şizme-emperyalizme karşı TÖB-DER çatısı altında birlikte 
mücadele ediyorlardı. Hayli parçalı ve kendi içinde mü-
cadele halinde olan Türkiye solunun bu olumsuz durumu 
denilebilir ki, en az TÖB-DER’i etkiledi. TÖB-DER, öğretmen 
mücadelesinin ortak paydalarını iyi hesaplıyor, Türkiye 
demokrasi güçlerinin birliğine büyük değer biçiyordu. TÖB 
-DER, uğrunda mücadele ettiği demokrasiyi kendi içinde 
iyi kurmuştu. Sınırsız bir tartışma ve demokratik yönetim 
yarışması vardı. Ayrıca Türkiye demokrasi güçlerinin gerek 
düşünsel gerek eylemsel çalışmalarının içinde TÖB-DER’in 
saygın bir yeri vardı.

Bu dönemde işçi sınıfına ve bilimine inanç, öğret-
menler arasında çok yaygınlaştı. Elbette ki bu durum öğ-
renci gençliği de çok etkiliyordu. Anti faşist gençlik hare-
ketlerinde TÖB-DER’in ve üyelerinin önemi büyüktür. İşçi 
sınıfının ileri sendikal örgütü DİSK ve diğer meslek örgüt-
leri ile iyi bir iş ve eylem birliği kurulmuştu. DİSK’in tüm 
eylemleri aktif biçimde destekleniyordu. TÖB-DER’in gerek 
tek başına gerekse diğer örgütlerle birlikte düzenlediği ey-
lemler, yüz binleri toplayabiliyordu. TÖB-DER kongreleri ve 
toplantıları tam bir demokratik platforma dönüşüyor, bü-
yük yankı buluyordu. TÖB-DER yayınları yüz binlerce oku-
yucu buluyor ve her geçen gün örgütün etkinliği artıyordu.

Bu arada, o güne kadar el atılmamış bir konu olan 
Kürt ulusunun eğitim-kültür konusundaki demokratik 
hakları, burjuvazinin yoğun baskılarına karşı, TÖB-DER ta-
rafından dile getiriliyor, ısrarla vurgulanıyordu. ‘Irkçı-şo-
ven, asimilasyoncu eğitime son’ sloganı TÖB-DER’in temel 
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sloganlarından biri olmuştu. 1977 yılında TÖB-DER’in top-
ladığı ve yedi gün süren Demokratik Eğitim Kurultayı’n-
da, Türkiye’nin eğitim sorunları derinliğine tartışılmıştı. 
Bu Kurultay’da 40 demokratik örgüt temsil edilmiş, bildiri 
sunmuş ve tartışmalara katılmıştı.

TÖB-DER üye ve yöneticilerine yöneltilen fiili saldı-
rılar, TÖB-DER merkez ve şube binalarına yöneltilen kun-
daklama ve bombalama eylemleri, TÖB-DER merkezini ve 
şubelerini resmen kapatma girişimleri demokratik öğret-
men mücadelesini durdurmaya yetmediği gibi, mücadele 
azmini daha da güçlendirmiştir.

1976 yılında yapılan TÖB-DER Üçüncü Kongresi’nde 
alınan bir kararla, TÖB-DER, Dünya Öğretmen Sendikala-
rı Federasyonu’na (FİSE) üye olmuştur. Böylece uluslara-
rası öğretmen hareketi ile ilk somut ilişki kurulmuş oldu. 
TÖB-DER, sadece ulusal düzeyde değil, öğretmenlerin en-
ternasyonal dayanışmasına da önem vermiştir. Filistin 
halkının ve öğretmenlerinin haklı mücadelesine aktif da-
yanışma gösteren TÖB-DER, Cezayir, SSCB, Romanya vd. 
ülkelerin öğretmen sendikalarıyla ikili ilişkiler kurmuş, 
delegasyonlar göndermiştir. Türkiye’de güçlü biçimde sür-
dürülen öğretmen mücadelesi, kısa sürede yurtdışında da 
yankı bulmuş, takdir edilmiş, sempati ile karşılanmıştır. 
Sendikal hak ve demokratik haklar uğruna yürütülen mü-
cadeleye kardeş öğretmen sendikalarının moral desteğini 
kazanmıştır. Uluslararası ilişkilere Türkiye’de konulan katı 
yasaklara karşın TÖB-DER, sesini yurtdışında da duyura-
bilmiş, Ortadoğu’nun en büyük öğretmen sendikası olmak 
özelliğini kazanabilmiştir.

CIA, MİT, Kontrgerilla güdümünde Türkiye’de tır-
mandırılan faşist terör TÖB-DER’den 200 kurban almıştır. 
Buna rağmen TÖB-DER mücadelesinde işçi sınıfının yolun-
dan sapmamış, kitle mücadelesinden geri durmamıştır.

Demokratik öğretmen mücadelesine diş bileyen faşist 
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güçler, 12 Eylül 1980 faşist askeri darbesi ile, diğer demok-
rasi güçleri yanında TÖB-DER’e de ağır darbeler vurmuştur.

Tüm faşist yönetimlerin eğitimi kullanarak, her türlü 
yalan ve demagoji ile beyinleri yıkamak istediği iyi bilinir. 
Türkiye’deki askeri cunta bu konuda da gelmiş geçmiş bü-
tün faşist yönetimleri aşan uygulamalar içinde olmuştur. 
12 Eylül’ün hemen arkasından TÖB-DER üst yöneticileri, 
şube yöneticileri, seçkin üyeleri arasında çok yaygın bir tu-
tuklama kampanyasına girişilmiştir. Arkadaşlarımıza Tür-
kiye’nin dört bir yanında hapishanelerde en ağır işkenceler 
uygulanmıştır. Bu işkencelerde hayatını kaybeden ve sakat 
kalan çok sayıda üyemiz vardır.

Milli Eğitim’in merkez ve taşra teşkilatının kilit nok-
talarına çoğu emekli subaylardan oluşan yöneticiler atan-
mıştır. Okullarda ve üniversitelerde kışla disiplini ve sün-
gülü öğretim kurulmuştur. Yüz bine yakın öğrenci genç, 
binlerce öğretmen, onlarca öğretim üyesi hapishanelere 
doldurulmuştur. İlkokul öğrencilerine şovenizmi körükle-
yen tekerlemeler her gün söyletilmiştir. Özetle söylenirse 
bugün Türkiye’de okullarda eğitim değil, tam bir şartlan-
dırma yapılmaktadır. Bu politikalara alet olmak istemeyen 
öğretmen ve öğretim üyeleri cuntanın ve onun hükümetle-
rinin zulmü ve zorbalığı altındadır.

Bilindiği gibi Türkiye’de eğitim öteden beri bünyesin-
de derin eşitsizlikler, adaletsizlikler taşımakta ve demokra-
tik bir muhtevadan uzak bulunmaktaydı. Halkın yarısının 
okur-yazar bile olmaması, köy-şehir, Doğu-Batı, kadın-er-
kek arasında bile okuryazarlık oranı bakımından uçurum-
lar bulunması Türkiye’de egemen sınıfların halkın cahil bı-
rakılmasında özel yarar gördüklerini ortaya koymaktadır. 
Ayrıca küçük bir azınlığın ve Türklerin dışında hiç kimseye 
ana dilinde eğitim olanağı verilmemesi, bu yoldaki demok-
ratik taleplerin uluslararası antlaşmalara ve temel insan 
haklarına aykırı bir biçimde zorbalıkla bastırılması başlıca 
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bir problem olarak hep varolmuştur.

Eğitim, öğretmen, bilim ve halk düşmanı faşist cunta 
ve işbirlikçileri, Yüksek Öğrenim Kurumu (YÖK) yasası ve 
uygulamaları ile Türkiye’deki üniversite ve yüksek okulları 
da kışla nizamına sokmuştur. Özerkliğin kırıntısı bile bı-
rakılmadığı gibi 2.000’i aşkın öğretim üyesi görevlerinden 
çıkarılmıştır. Çeşitli öğretim kademelerinden 15.000’i aşkın 
TÖB-DER üyesinin görevlerine sıkıyönetim komutanları-
nın emriyle son verilmiştir. 50 bini aşkın üyemiz de sürgün 
edilmiştir.

Cunta mahkemeleri, TÖB-DER’in yasal ve legal yayın-
larını, toplantılarını delil göstererek, onu illegal örgüt say-
mış ve kapatmıştır. Yakalayabildikleri TÖB-DER yöneticile-
rini işkenceden geçirmişler, 9 yıla varan hapis cezalarına 
çarptırmışlardır.

Cunta, çıkardığı bir kanunla öğretmenlere dernek 
kurmayı, derneklere üye olmayı dahi yasaklamıştır. ‘Öğ-
retmenler Günü’, ‘Öğretmen Evleri’ gibi maskaralıklarla da 
Evren çetesi, onurlu bir geçmişe sahip öğretmenlerimizi 
aklınca kandırmaya yeltenmiştir.

Ancak Türkiye öğretmenleri, yapılan her şeyin far-
kındadır. TÖB-DER’in sadece binaları açık değildir. Müca-
dele yurt içinde ve dışında sürmektedir. Öğretmenlerimiz 
teslim bayrağını çekmemiş ve son sözlerini söylememiş-
lerdir. Türkiye öğretmenleri, diğer demokrasi güçlerimizle 
birlikte, fakat mutlaka faşizmin hakkından gelecektir. 
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SEN DE ARAMA BENİ *

Özgen Ergin

Beş yıl önce geldim buraya. Politik sığınma dilekçe-
si verdim, ama Allah’a şükür hiç politik değilim. Dört yıl-
dır bir Alman kadınla beraberim. Ben Almanya’ya bizim 
Türkler gibi Anadolu’dan gelmedim. İstanbul’dan geldim, 
Sarıyerliyim. Sanatım var, elektrikçiyim. Dört yıldır bera-
ber olduğum Alman kadınla iki yıl önce evlendim. Oturma 
ve çalışma izni aldım. İşte bu kadınla ansızın bozuştuk. Üç 
haftadır bir Almanla kalıyor. Haftada ancak bir gün eve ge-
liyor, banyo yapıp gidiyor. O adamla kaldığı evde duş bile 
yokmuş. Beş yıldır polisle en küçük bir olayım olmadı. Hem 
ben sahte evlilik yapmadım ki! Sevişerek evlendik. Şimdi 
de seviyorum. Geri dönmesini çok istiyorum. Gelmiyor... 
Çok ısrar ettim gelmedi.

Benim sevdiğim kadının, bir başkasıyla kaldığını, 
yattığını, seviştiğini düşündükçe kahroluyorum. Geceleri 
ısıtılmamış yatağıma girince bu dünyada yapayalnız kal-
dığımı düşünüyorum. Düşündükçe sabahlara kadar uyuya-
mıyor, delireceğimi sanıyorum. Korkuyorum, elimden bir 
kaza çıkacak. Evet, korkuyorum, hırsımdan ağlıyorum. Bak 
şimdi de tutamıyorum kendimi. Otuz sekiz yaşına geldim, 
dünyada dikili bir ağacım yok. Hiç olmazsa bir çocuğumuz 
olsaydı. Karışık çocuklar ne güzel oluyorlar... Ne Alman ne 
Türk oldukları belli olmuyor. Kara gözlü sarışın, yeşil, mavi 
gözlü esmer oluyorlar.

* - Yazın, Temmuz 1985, Sayı: 15.
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Geçenlerde beraber kaldığı adamı getirdi eve... Efen-
di bir insan. Kadın ise utanmadan, “İkiniz anlaşın, benim 
hiçbir sorunum yok” dedi... Belki de beni kıskandırmak is-
tiyor. Kendini dövdürmek, başımı derde sokarak benden 
kurtulmak istiyor. En küçük bir kavga gürültüde yabancılar 
polisinin beni Türkiye’ye yollayacağını o da biliyor. Benim 
soyadımı taşıyor. Dört yıl aynı yatağı paylaştık. Bir kadın 
nasıl böyle duygusuz olabiliyor? Ben Türküm. Böyle şeyle-
re dayanamam!.. Ben başkaları gibi kavga edip adam döv-
mem. Geçti o günler. Ben öyle insan değilim. Anadolu’dan 
gelmedim buraya. Sarıyer’den geldim. Dünyanın incisi 
İstanbul’un Avrupa yakasından... Akşamları boğaza karşı 
rakı içer, sabaha karşı balığa çıkardık... Neydi o günler!..

Boşanma davası açsam, “Neden evlendin, neden bo-
şanıyorsun? Demek ki sen de burada kalabilmek için sahte 
evlilik yaptın” diyerek, yabancılar polisi oturma ve çalışma 
iznimi iptal eder. Gidip kapısına dayansam, gözdağı vere-
rek, “Gel eve, sen benim karımsın” desem, saçından tutup 
eve getirsem, gider polise, ‘yaralandım, dövüldüm’ diye şi-
kayet eder. Hadi bakalım Türkiye’ye... Buranın hayatı bam-
başka... Ama bir türlü uyamıyorum.

Geceleri bitmek bilmiyor. Gündüzleri daha iyi, bir iş 
arayarak bitiyor; geceleri düşüne düşüne bitiremiyorum.

Evet, dört yıl en ağır işlerde köpek gibi çalışırken kum-
rular gibi seviştik. Yine işsiz sayılmam, elektrikçi olduğum 
için ev sahibi ölen kapıcının yerine beni aldı. Burada kapı-
cılık Türkiye’de olduğu gibi zor değil. Evde oturanların, ek-
meğinden rakısına kadar getirmek zorunda değilsin. Yal-
nızca küçük tamiratlar yapmak, merdivenleri silmeyenleri 
ev sahibine şikayet etmek, eve bekçilik etmek gibi bir şey. 
Zaten evde hiç Türk kiracı yok... Semtimiz Sülz, güzeldir. 
Buralarda daha çok üniversite öğrencileri, Yeşiller oturu-
yor. Bu öğrenciler ve Yeşiller’de güzel bir moda var: yalnız-
lıktan bıkanlar, üç kadın, dört erkek ya da dört kız, üç erkek 
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beraber oturuyorlar.

Onlara imreniyorum. Hiçbiri benim gibi yalnızlık çek-
miyor. Hani bizde, kendin ye kendin pişir sözü vardır ya, 
aynı onun gibi... Bir iki öğrenci ev tutmaya kalksa para mı 
yeter, iki küçük oda dört-beş yüz Mark. Bunlar dört-beş oda 
tutuyorlar, herkese bir oda düşüyor. Mutfak, banyo ortak. 
Kirayı aralarında paylaşınca çok ucuza geliyor. Sevgilisi 
olanlar bu işte daha kazançlılar. Bir odanın kirasını iki kişi 
ödeyince daha da ucuza geliyor. Kapıcılığa yeni başladım, 
ama İstanbul çocuğuyuz, çabuk öğrendim her şeyi... Kimin 
işi gücü yok zamanı varsa o da çocuklara bakıyor. İşe ya da 
üniversiteye giden anne babanın gözleri arkada kalmıyor. 
Evde kimlerin oturduğunu ben bile tam bilmiyorum. Her 
gün ayrı, yeni yüzler görüyorum. Kimin kaçıncı katta, han-
gi odada oturduğu belli değil. Hangi çocuk hangi kadının, 
seçemiyorum.

Bu Yeşiller yabancılara karşı değiller. Beni de çok se-
verler. Ara sıra Dürener Sokağı’ndaki çayevine giderim. Bi-
zim komşu Yeşillerle karşılaşırım. İçlerinde bir Micha var, 
çok kafa dengi bir insan. Ayda bir toplanıp yer içer konu-
şur; tartışırlar. Öyle günlerde çayevinin önü bisikletten ge-
çilmez. Kimi gencecik kadınlar toplantılara bebeklerini de 
getirirler. Erkekler bebeğe bakarken, kadınlar kazak örer-
ler. Bunlara da bir türlü alışıp uyamıyorum. Ama Micha 
bir başka, çok sıcak bakışlı bir insan. Ne zaman beni görse 
Türkçe “Arkadaş, meraba” diye bağırır. Bir gün yine birlikte 
çay içerken ona derdimi açtım, çok güldü. O güldükçe ben 
daha çok üzüldüm. Sonra beni avuttu, beraber kaldığı genç 
kadın Ulla’yı yanımıza çağırdı. Kendi aralarında uzun uzun 
konuştular. Bana hak verdiler, “Ayrılmalısın” dediler. Ben, 
yabancılar polisinin oturma ve çalışma iznimi elimden ala-
cağını söyledim. İnanmadılar. “Burası demokratik bir ülke, 
kimse zorla evli kalamaz” diyerek bana umut verdiler. Ul-
la’ya dönerek, benimle yabancılar polisine gelirse kendi 
kulaklarıyla duyabileceğini söyledim.
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Ertesi gün Ula ile Yabancılar Dairesi’nde buluştuk. 
İkinci katta uzun koridorlarda, Türkler ve öteki yabancı-
lar soyadlarının baş harfleri yazılı odaların önünde bekli-
yorlardı. Yarım saat bekledikten sonra biz de içeri girebil-
dik. Ulla durumu kısaca anlatınca, görevli benim dosyamı 
bulup çıkardı. Uzun uzun inceledi. Bana dönerek, “bunlar 
daha yeni evlenmişler, ancak iki yıl üç ay olmuş. Bu kadar 
erken ayrılamazlar. Zaten biz bunların çoğunun aşk evli-
liği yaptıklarına inanmıyoruz” dedi. Ulla kıpkırmızı oldu. 
Bizimle komşu olduğunu, üç yıldır tanıdığını, birkaç hafta-
ya kadar evliliğimizin çok düzenli yürüdüğünü, ancak ben 
fabrikadan çıkarıldıktan sonra karımın beni terk ettiğini, 
sözün kısası, her şeyi çabuk çabuk anlattı. Görevli, iki du-
dağını birleştirip öne doğru uzatarak “Hımmmm.... hım-
mm...” diye diye inanmazcasına dinledi. Sonra Ulla’nın 
sözünü keserek, “Ben hiçbir şey yapamam” dedi. Sözünü 
bitirir bitirmez, bizim tek söz söylememize fırsat verme-
den elini Ulla’ya uzatarak, “Güle güle” dedi.

Yabancılar Dairesi’nin önüne çıktığımızda öğle ol-
muştu. Ulla’nın çilli burnunun üzerinde küçücük ter tane-
cikleri vardı. Onun kızgınlığına, üzülmüşlüğüne karşı ça-
resizdim. Onu avutacak tek söz söyleyemedim. “Bir şeyler 
yiyelim” diyerek konuyu değiştirdim. Bisikletini yedeğine 
aldı, Innere Kanal Caddesinden Ehrenfeld semtine doğ-
ru yürümeye başladık. Karnındaki üç dört aylık bebeğiyle 
benden hızlı yürüyordu. Küçük bir Türk lokantasında iki-
şer lahmacun yedik. Ne zaman lahmacun yesem, yedik-
ten sonra pişman olurum. Acılı yemekler yerken, midem-
de ülser olduğunu hep unuturum. Geceleri mide ağrısıyla 
uyandığımda, bir daha acılı yemekler ve lahmacun yeme-
yeceğim diye yeminler ederim. Zaten mide ağrısı nedir ki, 
üzüldükçe ağrır, ağrıdıkça üzer sinirlendirir insanı.

Türk lokantasından çıktıktan sonra, Ulla, önümüze 
çıkan ilk telefon kulübesine girdi. Yanıma geldiğinde ta-
nıdığı bir avukattan söz aldığını söyledi. Param olmadığı-
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nı söylediğimde, “fark etmez” dedi. Üniversiteye yakın bir 
yerde Bachemer Caddesi’ndeki avukatın bürosuna vardık. 
Sekreter odası ve sekreteri yoktu. Bekleme odasında yal-
nızca üç sandalye vardı. Çalışma odasındaki masa ve san-
dalyeler, aynı çayevindekiler gibi eski ve gösterişsizdiler. 
Üçü yeşile, ikisi kırmızıya pırıl pırıl boyanmışlardı. Avu-
katın kalın camlı küçük gözlüğü, göğsüne dek uzayan hiç 
kesilmemiş sakalı vardı. Saçlarını sıkıca arkaya taramış, 
ensesinin bitiminde kadınlar gibi bağlamıştı. Bizim gençli-
ğimizde atkuyruğu modası derlerdi, aynı öyle.

İkimizi de ayrı ayrı güler yüzle selamladı. Ulla, Ya-
bancılar Dairesi’nde olanları, sesini epey yükselterek ça-
buk çabuk anlattı. Avukat sesini çıkarmadan dinledi.

Ulla’nın gözlerinin içine bakarak, “Ne yazık ki doğ-
ru, hiçbir şey yapamayız. Boşanamazlar... Boşanırlarsa bu 
Türk’ün çalışma ve oturma izinleri geçersiz sayılır” dedi. 
Bana dönerek ekledi: “Siz eşinizle evlendikten sonra otur-
ma ve çalışma iznini kolayca aldınız. Daha sonra eşinizin 
Alman olmasına güvenerek, politik sığınma isteğinizden 
vazgeçmişsiniz. Yabancılar Dairesi’ndeki görevli, Ulla’ya 
her şeyi anlatmış. Ben yeniden söylemek zorundayım. Siz 
eğer boşanırsanız, burada politik sığınmacı olarak kala-
mazsınız. Ancak evliliği böyle sürdürüp üç yıl sonra otur-
ma hakkı alabilirsiniz. Oturma hakkınız olduktan sonra 
boşansanız bile sınır dışı edilemezsiniz”.

O günden sonra neden bilmem, çayevine bir türlü 
gidemedim. Uzun zamandır Micha’yı ve sevgilisi Ulla’yı 
da göremiyorum. Dün sabah yine mide ağrılarıyla, ağzım 
kupkuru uyandım. Son günlerde sık sık yaptığım gibi, ken-
di kendime yüksek sesle konuşmaya başladım: “Günler-
dir pezevenk gibi yaşamaktansa, bir gün olsun, erkek gibi 
yaşa!.. ” dedim.

Bir bardak çay bile içmeden attım kendimi dışarı. So-
luk soluğa, koşar adım yürüyerek sora sora karımın otur-
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duğu yeri buldum. Elim ayağım sinirden titriyordu. Otur-
duğu evin merdivenlerini ikişer üçer çıktım. Çatı katına 
ulaştığımda, yorgunluktan mı sinirden mi bilmiyorum, 
neredeyse bayılacaktım. Kapıyı yumruklayarak seslendim: 
“Anna! Aç kapıyı... Aç diyorum sana!”

Uzun bir sessizlikten sonra, açık mavi sabahlığı üs-
tünde, uykuya kanmamış gözleriyle açtı kapıyı.

Dişice güldü bana... Sanırsın gece beraberdik...

O anda kendimi kaybettim, yüzüne karşı bağırdım:

“Seni bir daha hiç aramayacağım. Sen de arama beni !”

İşte böyle, salıverdim gitti...
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ÖLÜMÜNÜN İKİNCİ YILINDA
ZİYA YAMAÇ:

ÖLÜMSÜZLÜK UNUTULMAMAKTIR * 1

Fethi Savaşçı

O’nu ilk kez Sofya’da gördüm. Uzun boylu, pos bıyıklı, 
sürekli olarak astımı yüzünden öksüren, yürürken ikide bir 
dinlenip konuşan, ‘bu canına yandığımın’ sözünü dilinden 
hiç düşürmeyen bir insandı. Öyle sanıyorum ki tanıdığım 
devrimciler içinde, O’nun kadar çok okuyan insan yoktu. 
Edebiyatımızın insan coğrafyasını çok iyi biliyor, sürekli 
olarak da yeni yayınları izliyordu.

Çocukluğumda O’nun çevirdiği ‘Asılmışlar Ormanı’nı 
okumuştum. Panet Istrati’yi de aslından çevirmişti. Kitabın 
özgün adı neydi unuttum. Yaşar Nabi’nin Fransızca’dan 
yaptığı çevirilerle karıştırdım. Azarlar gibi baktı. Neden 
Istrati’yi aslından çevirmediğini sordum. Gözleri derinlere 
daldı. Kalın çerçeveli gözlüğünü düzelttikten sonra:

“Yaşar Nabi’den bize sıra gelmedi ki! Istrati de biliyor-
sun, kitaplarını hep Fransızca yazmıştı. Ama Rumenceleri 
de vardı. Aslından çevrilse daha iyi olacaktı. Önemli olan 
okuyucuya, Türk okuyucusuna Istrati’nin verilmesiydi. O 
da aslından yapıldı. Bizim Rumence’den çeviri isteği de bu 
suretle kapandı gitti”.

* - Yazın, Mayıs 1987, Sayı: 25.
1 -  Fethi Savaşçı, bu yazıda, Kenan Ahlatoğlu imzasını 
kullanmıştı. Savaşçı, her yıl Türkiye’ye izne giderken Sofya’ya 
uğrar, Fahri Erdinç ve Ziya Yamaç ile buluşurdu.
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Kuşkucu, sinirli, her şeyde bir suç arayan bir hava-
sı vardı. Bu yüzden de çok az dostu olduğunu sanıyorum. 
Çekişmediği, kavga etmediği pek az insan vardı çevresin-
de. Bildiği doğruları sonuna kadar savunur, hiçbir ödün 
vermezdi. Çok alçakgönüllüydü, ama hoşgörüsü kıttı. Bul-
garca, Rumence, Macarca’yı anadili Türkçe gibi biliyordu. 
Fransızcası da vardı, ama pek belli etmek istemezdi. Yan-
lışlık yaparım korkusundan Fransızcasını gizlerdi. Yıllarca 
yurtdışında Nazım Hikmet, Fahri Erdinç, Tuğrul Deliorman, 
Radi Fish’le birlikte olmuşlardı. Çukur gözleri dalgın, ıslak, 
Nazım Hikmet’ten söz etmeyi, anılar anlatmayı severdi. 
Türkiye’deyken öğretmenlik, gazetecilik, çevirmenlik yap-
mış, 1948’de Fahri Erdinç, Tuğrul Deliorman’la birlikte Bul-
garistan’a geçmişlerdi. Birkaç yıl önce Tuğrul Deliorman 
şeker hastalığından ölünce, çok sarsılmıştı. En küçükleri 
Deliorman’dı. Mezarı başında bir konuşma yapmasını Fah-
ri Erdinç önermiş, ama yapamamıştı.

Fahri Erdinç’in Sofya mezarlığı’nda Deliorman’ın me-
zarı başında yaptığı konuşmayı olduğu gibi aktarıyorum:

“Tuğrul Deliorman’ın yaslı ailesi, yoldaşlar, Tuğrul 
Deliorman’ı seven ve sayanlar, bayanlar ve baylar!

Cenaze törenlerinde, dinsel gelenek üzre yapılanlar-
da, öteden beri alışageldiğimiz bir yargı tekrarlanır: İnsa-
noğlu kalımsızdır, denilir. Bu dünya iki kapılıdır; birinden 
girilir, ötekinden çıkılır. Ve daha ötesi, bu dünya yalandır, 
denilir.

Cenaze törenlerinde, dünyayı gerçekçi olarak algı-
layanların bu dünyayı terk edenlerle vedalaştıkları böyle 
dünyasal ve çağcıl gelenek üzere yapılanlarda ise -yine 
öteden beri alışageldiğimiz bir yargı tekrarlanır: İnsanoğlu 
ölümsüzdür.

Doğa yasasına meydan okuma değildir bu. Ölümsüz-
lük, ama dünyanın iki kapısı arasındaki uzun veya kısa, 
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yeterli veya yetersiz ömrü, bunun bilinçli yaşam süresini, 
yurduna, ulusuna, insanlığa yararlı hizmetle; aydınlığın, 
doğruluğun, güzelin hizmetinde görevle, bu adanmışlığın 
gerektirdiği ahlaksal ve emeksel kahramanlıkla doldura-
bilmiş olma anlamında, o ömrü yaşaması denilmeye yara-
şık biçimde anlamlandırma anlamında ölümsüzlük. Yani 
yaşamın kendi ölümsüzlüğü genelde. Ve özelde, bu ölüm-
süzlükle kaynaşmak. Bu ölümsüzlükten bir parça olmak.

Dünyayı terk etme kapısında vedalaşmaya geldi-
ğimiz Mehmet Tuğrul Deliorman, bu ölümsüzlükten bir 
parça olabilecek ikinci kapıya varanlardan. Razgrad’da 26 
Mayıs 1916’da bir zanaatçının oğlu olarak birinci kapıdan 
giren çocuğun üzerinde, imrenilir titizlikte bir kendi ken-
dini yetiştirme çalışmasıyla, bilinçli yaşamı boyunca süren 
yapıcı bir işçilikle, 14 yaşında Türkiyede Balıkesir ilinde 
Öğretmen Okulu öğrenciliğinden öğretmen Tuğrul Deli-
orman’ı yetiştiren, sonra gazeteci Deliorman’ı yetiştiren, 
sonra bu genci kurtuluşçu düşünceden oluşan bir idealin 
peşinde tekrar Bulgaristan’a geçiren ve 50’li yıllarda hukuk 
öğrenimi yoluyla kendi düşün yapısında devrimci militan 
Deliorman’ı hazırlayan, sonra da çeşitli hizmet ve savaşım 
kesimlerinde bu militan kişiliği eylemde pekiştiren Delior-
man... Onun ölümsüzlüğü işte bu kendi kendini yetiştirme 
işçiliğinden, bundaki isabetten, bundaki soyluluktan, bun-
daki başarısından kaynaklanıyor. Özetle söylersek, bakışı 
keskin ve gerçekçi, eli sert, dili kunt gazeteci; varlığının 
tümü ve sözün tam anlamıyla inanmış bir Marksist-Leni-
nist, ateşli yurtsever, doğrucu, eleştirel, ödünsüz, sevecen-
likte çift yürekli, nefretinde inatçı, şaşmaz sınıfsal sezgi ve 
dengeli bir örnek komünistti o...

Çalışmalarında hiçbir zaman için ucuz ün verenine, 
hafifine kaçmadı; hep yükün ağırlığı, hep boyunduruğun 
en çok gıcırdadığı, hep zelvenin en çok acıttığı yerlere ko-
şuldu. Ta son dakikasına kadar, işte onun şaşırtıcı yanı 
budur. Bu yanı iyi anlaşılmadıkça, bazı değer yargılarının 
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haksızlığına uğradıkça, acı çekti; ama susmadan, direşerek 
çekti acıyı. Ve daha sonra nice acıları baş eyledi.

Tuğrul Deliorman’ı tek sözle ve zorlu bir ozanımızın 
deyimiyle, katkısız bir namus işçisi diye tanımlayabiliriz.

Bu işçi, karınca çabalı, arıca örgütlü ömürlük bir di-
dinmeyle düzara ürünler verdi. Yığınlara bilinç götürme 
hizmetinde yazılar verdi, Marksizmi ve sosyalizm kuru-
luş deneyini Türkçe’ye işlevli -özgün ve çeviri- nice emek 
ürünleri verdi.

İşçinin çokluk avuçları nasırlı olur; dirsekleri nasır 
tuttu, parmaklarını kalem nasırları sardı.

Birazcık da kişisel konuşmama izin verirseniz, şunu 
derim: Kurtuluşçu-devrimci yolu seçmişliğimizden kay-
naklanan bir yazgı ortaklığımız var onunla. Biz, bu anlam-
da, bir sacayak gibiyiz. Kırk yıl, elli yıl boyu, öğrencilik, 
arkadaşlık, yoldaşlık, dostluk dile kolay ve dostlar başına. 
1949 Eylül’ünde, üçümüz, yüzümüzü günebakan gibi güne-
şe, Bulgaristan sosyalizmine döndüğümüz zaman, bir sınır 
taşının omzunda şöyle söyleşmiştik: Artık hep, anca bera-
ber, kanca beraber olacağız!

Olduk da. Pek az ayrı düştüğümüz, görev gereği yer 
değiştirdiğimiz yıllar bir yana, hep anca kanca beraber ol-
duk. Deliorman’ın bu sözü tutmadığını hiç görmediydik.

Görmediydik, diyorum. Bugün görüyoruz çünkü. Sö-
zünü ilk kez tutmuyor Deliorman: Bizi ikicik bırakıp, tek 
başına gidiyor, epey acele, epey vakitsiz.

Hiç istenmeyen yolculuk, kapısında ‘uğurlar olsun’ 
denilmeyen biricik yolculuk bu.

Bizim Tuğrul Deliorman’ımız, arkasında, kayan bir 
yıldız gibi iz bırakarak gidiyor.

Bu durumda bizden sabır istiyorsa, dayanı istiyorsa, 
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Türkiye’nin büyük oğullarından biri olarak yitirilmiş bir yi-
ğidin arkasından erkekçe ağlama tesellisini de yasak edi-
yorsa bize, doğrusu ya, çok istiyor, elimizden gelemeyecek 
olanı istiyor bizden.

Biz hiç unutmayasıya yanıyoruz ve yanacağız onun 
ardından.

Ancak, hepimiz adına, yaslı yakınları ve çocukları 
adına söz vererek bitiriyorum sözlerimi: Ölümsüzlük unu-
tulmamaktır; kişinin yaptıkları ve yarattıklarıyla yürekler-
de, belleklerde yaşaması demektir bir bakıma.

Seni, ölmemiş gibi yaşatacağız Tuğrul!

Parlak bir anı bıraktın bize; bu anıyı daima canlı tu-
tacağız.

Rahat uyu, Türkiye’nin aydın geleceğini yaratmaya 
adanmışlığın zorlu militanı, zorlu komünist, zorlu dost 
Tuğrul Deliorman!

     Sofya mezarlığı

22 Temmuz 1980, Salı, saat: 14.30”

Sofya Mezarlığı’nda en çok ağlayanlardan biri de Ziya 
Yamaç’tı. Zar zor yatıştırdılar. Fahri Erdinç, mezar başın-
daki konuşmayı, en yaşlısı Ziya Yamaç olduğundan O’nun 
yapmasını istemişti. Yamaç, müzmin bronşiti nedeniyle 
yapmamıştı konuşmayı. Erdinç’e bırakmıştı.



40 - Yazından Seçmeler

Üçlü Sacayağı

Fahri Erdinç’in üçlü sacayağı dediği üç dosttan İkin-
cisi de 26 Mart 1986’da, prostat ameliyatından birkaç gün 
sonra öldü. Sacayağı tek kaldı. Ziya Yamaç isteği üzerine 
yakıldığından Erdinç, bir daha mezar başında konuşamadı.

Birbirleriyle ne güzel edebi çekişmeler yaparlardı. 
Dinleyenler bu tatlı tartışmalardan, alabildiğine yararla-
nırlardı. Tuğrul Deliorman, Ziya Yamaç, Fahri Erdinç, bir-
kaç tane genç yazar, Orhan Veli, Nazım Hikmet üstüne tatlı 
bir söyleşiye dalmışlardı. Ziya Yamaç, birden titrek sesiyle:

“Be! Canına yandığımın, Cahit Sıtkı Tarancı’yı top-
lumcu Türk şiirinden ne diye ayırıyorsunuz. ‘Memleket is-
terim’ adlı şiiri, toplumcu şiirimizin en güzellerinden biri 
değil midir? Cahit Sıtkı Tarancı’nın değeri iyice tartışılmış 
değildir. Devrimcinin görevi, haklının hakkını teslim et-
mektir bir bakıma. Dinleyin:

Memleket isterim
Ne sen ben farkı olsun
Kış gününde
Herkesin evi barkı olsun.

dizelerini Cahit Sıtkı Tarancı yazmıştır. Evet karam-
sardır çoğu şiirlerinde. Hep ölümü düşünür. Diyarbakırlı 
bir toprak ağasının oğludur. Ama güzel şiirleri de vardır. 
Güzel yanlarını alıp O’nu da katın toplumcu şiirimize. Ca-
nına yandığımın değerlendirmelerde sekterlik yapmayın” 
dedi. Ben kendisine hak verince de: “Hah işte, bir halden 
anlayan var içimizde!” dedi. On yıldan fazla sürdü dostlu-
ğumuz. Ziya Yamaç, Orhan Veli kuşağındandı. Orhan Ve-
li’yi de şiirin sınırlarını genişlettiği için çok severdi. Ama 
otuz altı yaşında alkolden ölmesini de içine sindiremezdi.

Fahri Erdinç’le ara sıra, özellikle sanat tartışmala-



Yazından Seçmeler - 41 

rından dolayı küsüşürler, ama birbirlerinden de hiç ayrıl-
mazlardı. Kısa sürerdi bu küskünlükleri. Fahri Erdinç’in 
babacan, şakacı, hoşgörülü tutumu yüzünden hemen ba-
rışırlardı. Ziya Yamaç çok inatçıydı. Hele sinirlendiği za-
man, inadı inat, dili iki kanattı. O zaman Fahri Erdinç, mavi 
gözlerini bir noktaya diker, örneklerle dediğini süsler, Ziya 
Yamaç’ı inandırmaya çalışırdı.

Ziya Yamaç, Mehmet adlı bir roman yazmıştı. Sof-
ya’daki Devlet Kitabevi bu romanı Türkçe olarak basmıştı. 
Romanın redaksiyonunu Fahri Erdinç yapmış, Arapça, Far-
sça, Osmanlıca sözcüklerin karşılığını Türkçe olarak değiş-
tirmişti. Bu yüzden çatışmışlardı. Ziya Yamaç’ın iyi anında 
Mehmet romanının İstanbul’da Habora Kitabevi yayınla-
rı arasında çıktığını söyleyince de, “Fahri Erdinç yaptı bu 
azizliği. Türkçeyi, özellikle gelişen dilimizi çok iyi bilir” de-
mekle de Erdinç’in ustalığını onaylamıştı. Bunu Erdinç’e 
söylemedim sağlığında. Keşke söyleseydim. Ne kadar da 
çok sevinirdi. Şimdi de içime dert oldu da söylüyorum ilk 
kez. Bu iki çalışkan sanaterinin yazdıklarını izliyorum taa 
çocukluğumdan bu yöne.
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Ziya Yamaç’ın Yaşam öyküsü

Ziya Yamaç, 1914’te Silistre’de doğdu. İlk ve ortao-
kulu Bükreş’te bitirdi. Ailesiyle birlikte Türkiye’ye gelince 
Trabzon ve İstanbul Erkek Öğretmen Okulları’nda okudu. 
Uzun süre ilkokul öğretmenliği yaptı (1936-42). Daha sonra 
öğretmenlikten ayrılarak, gazetecilik, çevirmenlik yapma-
ya başladı.

Servet-i Fünun, Vakit, Büyük Doğu, Vatan dergi ve 
gazetelerinde yayımladığı öykü ve yazılarla tanındı. Bu ev-
rede Stefan Zweig’ın Perişan Hisler, L. Robernea’nın Asıl-
mışlar Ormanı, Panet Istrati’nin Dünya ve İnsanlara Dair 
yapıtlarını dilimize çevirdi.

1949’da ülke dışına çıktı. Macaristan, Romanya ve 
Bulgaristan’da yaşadı. Mehmet adlı romanıyla Bulgaristan 
Türklerinin 19. yüzyıl sonlarındaki göçlerini sergilerken, 
kırsal kesim insanlarının yaşam koşullarını, birbirleriyle 
ve toprağa egemen güçlerle ilişkilerini yansıtmada büyük 
beceri gösterdi.

Ziya Yamaç’ın bir özlemi vardı içinde. 40 yıl önce 
Trakya köylerinde öğretmenlik yapmıştı. Öğretmenlik yap-
tığı köyün fotoğraflarını istiyordu. Türkiye’den Bulgaristan 
Yazarlar Birliği’nin çağrılısı olarak gelen bir ozan arkadaş-
tan da, öğretmenlik yaptığı köyün fotoğrafını rica etmişti. 
O ozan arkadaş söz vermişti. Köyünün fotoğraflarını çekip 
gönderecekti. Sözünde durup durmadığını bilmiyorum. 
Eğer fotoğraflar eline geçseydi mektuplarında mutlaka söz 
ederdi. Ziya Yamaç’ı öğretmenlik yaptığı köyün fotoğraf-
larına bakarken, heyecanını, sevincini görmeyi ne kadar 
isterdim.
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ALTINKENT PFORZHEİM *

Özdemir Başargan

Gözümü açtım İstanbul’u gördüm. Gözümü açtım Si-
vas’ı, Erzurum’u, Kayseri’yi, Bursa’yı gördüm, diye bir sö-
zümüz vardır. İşte ben de Almanya’da gözümü açtım 1963 
yılının karlı bir Ocak gününde Pforzheim kentini gördüm. 
Bahnhof’un yirmi bir basamaklı dik merdivenlerini yegane 
malım mülküm, hazinem iki bavulla tırmandım o gün. Dı-
şarıda kar serpeliyordu. Bavulları yere koydum, serpeleyen 
karlar arasından çan sesi gelen kilise kulesini aradım. Sol-
dan geliyordu. Seçebildim Protestan kilisesini, uzun uzun, 
içli içli çalıyordu. Nice duygulandım. Kutsal bir karşılama 
mıydı benim için? Hazreti İsa’nın bir sözünü ansıdım: “Ya-
bancıydım ve evsiz barksızdım, beni kabul ettiniz”. “Doğ-
rusu size derim, kardeşlerimden en küçüğüne (horlanana) 
ufak bir şey yapsanız, bana yapmış sayılırsınız”.

Pforzheim kenti Belediye Başkanı Dr. Joachim Bec-
ker’e mektupla sunduğum, ‘Teoman, der Ungukige’ adlı 
öykü kitabıma İsa’nın o sözünü yazıp imzaladım. Kitabı-
mın arka kapağında ilk gelişimin Pforzheim olduğu yazılıy-
dı. Üç yıl fabrikalarda çalıştım. İtalyan, Yugoslav, İspanyol 
ve Yunanlı emekçi arkadaşlarımla. Sonra ayrıldım bu kent-
ten. Bir çocukluğumun anıları bir de ikinci doğum yerim di-
yebileceğim bu kentin anıları belleğimden silinmedi. On iki 
yıl sonra Pforzheim kentindeki izlenimlerim, gözlemlerim 
o denli üşüştü ki beynime, beni roman yazmaya zorladılar. 
Gurbet Sofrası romanım, bu kentte cenin halindeyken 1979 
yılında İstanbul’da doğdu.

Oberbürgermeister’e yazdığım kitabı Almanca’ya çe-

* - Yazın, Mayıs 1987, Sayı: 25.
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vireceğimi, çeviride kimi düzeltmeler, eklemeler yapacağı-
mı, bu nedenle kenti 22 yıl sonra yeniden görmem, gözlem-
lemem gerektiğini, burs verip veremeyeceklerini sordum. 
Üç haftalık bir gezi için tüm masrafları üstlendiler.

Kulturamt yetkilisi, müze uzmanı Herr Frisch, müze-
de Pforzheim’ın tarihçesini anlattı. Romalılar işgal etmiş, 
bir süre yaşamışlar, İsa’dan 200 yıl sonra. Portus, kapı, adını 
koymuşlar. Portus am Schwarzwald, Karaormanlar Kapısı. 
Sonradan Almanlar Pforzheim adını koymuşlar. Almanlar, 
komşu bölgelerden her soydan boydan insanlar birleşerek 
‘Alemanen’leri oluşturup, Romalıları Pforzheim’dan kov-
muşlar. Allemannen, bildiğimiz Almanlar değil; Alle Ma-
nen, yani herkes anlamında. “Herkes birleşip Romalıları 
kovdu” deyince belleğime kimi çağrışımlar üşüştü. Biz de 
Türk, İtalyan, İspanyol, Yunanlı, Yugoslav, yani çağdaş Alla 
Mannen olarak birleşip Pforzheim kentine hangi düşmanı 
kovmak için gelmiştik, birleşmiştik? İşsizlik ve ekonomik 
çöküntünün altında mı kalmışlardı? Ola ki, Romalılardan, 
savaştan kurtulduk, başka bir düşmanın, ekonomik buna-
lımın boyunduruğuna girmemek korkusundan olacak, biz 
çağdaş Allemannen’lerle bu düşmanı da yendiler.

Pforzheim’ı zor tanıdım. Kiliseleri, postanesi ve sık-
lıkla gittiğimiz Leopold Platz’daki Goldner Adler cafe ve 
binası olmasa üç yıl çalıştığım, yaşadığım kenti tanımaya-
caktım. 23 Şubat 1945’te Amerikan bombardımanıyla yerle 
bir edilen, 17 bin insanı bir günde yok edilen bu kent, 60’lı 
yıllarda yeni yeni yarasını sarmaya başlamışken, şimdi 
yollar asfaltlanmış, dev binalar yükselmiş, az kıyısından 
geçen Enz Nehri boyunca parklar, çocuk bahçeleri, müze-
ler, yaya geçitleri, satış mağazaları, yeni yapılan Belediye, 
Stadthalle, daha pek çok fabrikalar, yeni konutlarla, 70 
binden 130 bine ulaşmış nüfusuyla Almanya’nın en güzel 
kentlerinden biri. 1767 yılında Markgraf von Friedrich, bu-
rada saat ve ince çelik işleri fabrikasını kurar. Sonradan 
mücevher işleyen fabrikalarla donanır. Degussa bu kentte-
dir, altın işlenir. Sayısız saat, altın-gümüş yemek takımları 
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yapan fabrikaların yoğunluğu ‘Goldstadt Pforzheim’ olma 
özelliğini kazandırır.

Şehir kitaplığı ilk uğrağım oldu. Pforzheim ve çev-
resinde 8 bin Türk yurttaşı yaşıyor. Kent kitaplığında bu 
nedenle Türkçe kitaplar çoğunlukta. Kitaplık yönetmeni 
Bayan Krauter aydın bir hanım. Gurbet Sofrası romanım 
varmış, konusunun Pforzheim kentinde işlendiğini bilmi-
yorlarmış. Nice sevindi duyunca. Henüz Pforzheim kentini 
konu alan bir roman yazılmamış. ilk ben oluyorum. Ben de 
seviniyorum. Diğer kitaplarımı da aldı. Ekimde okumalar 
için yeniden çağıracaklar. Dostça kahve sohbetinden sonra 
Belediye Başkanı’yla buluşmamıza yetişebilmek için Reck-
linhaus (Recklin 15. yüzyılda yaşayan Pforzheimlı bir hü-
manist) adı verilen kent kitaplığından ayrıldık Herr Fischer 
ile.

Baden Württemberg eyaletine bağlı Pforzheim. CDU 
çoğunlukta olmasına karşın Belediye Başkanı SPD’li. Ma-
kam arabasına binmez, otobüsle gider gelirmiş işine. Se-
çimden önce kapı kapı dolaşıp politikasını anlatmış halka. 
Pek sevmişler, sevinmişler bu tutumundan dolayı ve de oy-
larıyla kentin belediye başkanı yapmışlar onu genç yaşta. 
Yabancılara karşı politikası da olumlu. Örneğin ‘Merhaba 
Hemşerim’ adlı bir dergi çıkacak beş dilde. Para için baş-
vurmuşlar, kabul etmiş.

Derginin ilk sayısı ‘Merhaba Komşu’ adıyla Mayıs’ta 
çıkacak. Adını nasıl bulduğumu sordular. Almanların 
‘Nachbarschaft’ sözünden esinlenmişler, ne var ki ‘Hem-
şeri’nin yerini tutmayacağını, derginin adının ‘Merhaba 
Hemşeri’ olmasının daha iyi olacağını söyledim.

Müzedeki uzman arkadaşın hanımı öğretmen, dergi-
nin ikinci sayısında yayınlanmak üzere benimle bir söyle-
şi yaptı. Nasreddin Hoca’nın bir fıkrasını güncelleştirdim, 
Türkçe’siyle de verdim, ikinci sayıda yayınlanacak.

Türk Danış temsilcisi Hasan Erberk’le birkaç telefon 
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görüşmemiz olmuştu. Burada buluştuk. Yardımlarını esir-
gemedi. Evinde kendi eliyle pişirdiği güzel yemeklerle do-
nattı masayı. Dördüncü sınıfa geçen oğlu Özgür, akordiyon 
çaldı. Altıncı sınıfa giden kızı Pınar, babasına yardım etti. 
Hanımı Türkiye’deymiş, akrabalarından birisi aniden ra-
hatsızlanmış. Yemekten sonra Schlossberg Zentrum’a git-
tik. Her ulustan gençlerin boş zamanlarını değerlendirdiği 
bu yerde eğitim, danışma saatleri de var. Yönetmeni izin-
deymiş. Sosyal işler uzmanı genç bir hanım merkez hak-
kında bilgi verdi. Duvarda asılı bir mektubu çıkarıp getirdi. 
Üzgüyle bana uzattı. Stuttgart Türkiye Başkonsolosluğuna 
kitap bağışı için mektup yazmışlar. Gelen yanıtta, “maale-
sef böyle bir bağışta bulunabilmek için parasal olanağımız 
yok’’ demişler. İtalyan ve öteki ulustan gençlerin konsolos-
lukları ise kitap bağışında bulunmuşlar. Kınayıcı bir mek-
tup yazacaklar. Ben de Alman Yazarlar Birliği Berlin Şubesi 
Yönetim Kurulu üyesi olarak Stuttgart Konsolosumuzun 
bu çağdışı tutumunu ve duyarsızlığını protesto edeceğim. 
Her gençten 15 bin Mark alırlar, ama kitap armağan etmez-
ler.

Pforzheim ve çevresi Türk Dershaneleri Okul Aile Bir-
liği, 25 Nisan Cumartesi günü Börth-halle spor salonunda 
23 Nisan’ı kutlama günü düzenlemişti. Salonun bir ucun-
dan öteki ucuna iplere asılmış kağıt Türk bayrakları, du-
vardaki tuvalde Türkiye haritası ve ortasında Atatürk çizgi 
büstü. Etrafta ‘Yurtta Sulh Cihanda Sulh’, ‘Ne Mutlu Tür-
küm Diyene’ belgileri... Ekrem öğretmen ateşli bir konuş-
ma yaptı. Milli duyguları galeyana getirici şiirler okudu. 
Ben de ona ülkenin bugünkü durumunu söyleyecektim, 
ama yanıma yanaşmadı. Karlsruhe Konsolosu da çağrılmış 
bayrama ama gelmedi. Kutlama mesajıyla yetindiler. Tek 
memurlarının bile katılmamasını hayretle karşıladım. Ola 
ki birilerini yollayıp Türk Hava Kuvvetleri’ne bağış toplar-
lardı. ‘Göklere Hakim Olunmadıkça Vatana Hakim Oluna-
maz’ diyorlar. Demek ki vatana hakim olamadığımız bu 
yüzdendir.
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Pforzheim’da doğup büyümüş birbirinden güzel kız 
ve erkek öğrencilerin oyunlarını, şiirlerini sonuna kadar 
izledim. Şiir okurken unuttukları yerde, ağlayarak terk et-
mediler mikrofonu. Gayet soğukkanlı, işaret parmaklarını 
şakaklarına dayayarak sonunu getirmeye çalıştılar. Kız ço-
cuklarının defilesi de görülmeye değerdi.

Caddelerde direklere asılmış başka bir konser ila-
nı ilişti gözüme: ‘Barış-Demokrasi-Eşit Haklar’ deniliyor. 
Geceye katılanlar Melike Demirağ, Melih Hazar ve Orhan 
Temur. Yeni Halkevi kurulmuş, onlar düzenlemiş. Orada 
oturan birisi beni arabasıyla götürdü.

Melike’nin haberi yoktu bu yörede olduğumdan. Beni 
görünce şaşırdı. Kucaklaşıp öpüştük.

Sonra dünya şampiyonu bir yurttaşımızla tanıştım. 
Şaşıracaksınız kuşkusuz, güreşte yengi alamıyoruz, başka 
da dünya şampiyonluğumuz yok. Malatyalı Hasan Ergen 
adındaki bir yurttaşımız, kapkara bıyıklarıyla vatanımızın 
yüzünü ağartmış. Dünya Bıyık Şampiyonu! Tam bir metre 
76 santim bıyığıyla ender bir dünya şampiyonluğu kazan-
dırmış bize. Bıyıklarını bazen omuzlarından aşağı bazen 
arkaya atarak dolaşıyor utkuyla. Dünya bıyık şampiyonla-
rının resimli kitabı çıkmış, hem de Berlin’de bir yayınevin-
den.

Masamda oturanlar Stuttgart’tan gelmişlerdi. FİDEF’e 
bağlı bir işçi derneğinden. Tanıştıktan sonra hayıflandılar, 
kitaplarımı şimdiye kadar neden okumadıklarına. “Yazın 
dergisini, Die Brücke’yi okuyor musunuz” diye sordum. 
Dergileri Türkiye’den geliyormuş. Türkiye Postası okuyor-
larmış. “Oradan da tanımadık sizi. Niçin Türkiye Postası 
sizi ve kitaplarınızı tanıtmadı” diye sordu birisi.

Geç vakit Pforzheim’a dönüyorum. Yönetim kurulun-
dan bir arkadaş ve ilticacı bir öğretmen hanımla. Gecede 
saz çalıp türkü söylemişti. Yarın buluşup iltica sorununu 
görüşeceğiz. 
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LAHEY ŞİİRLERİ *

Haydar Eroğlu

Şapkayı yan yıkar, ceketi omuzuma dallama atar-
dım türkülerle köy yollarında

“gündüzleri güneşin, geceleri göğün altında” volta 
atardım ben

dersem memlekette

bilirim, ya doyduğun yer diyecektir birileri çıkıp da 
bana

elbette cümle cihandır ülkesi şair olanın

ama inanın dostlarım inanın

herhangi bir yerinde yaşasak da dünyanın bazen 
doğduğu yerde ölesi tutuyor bir insanın gömülmek 
için memleket topraklarında “bir köy mezarlığına...”

* - Yazın, Mayıs 1987, Sayı: 25.
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FETHİ SAVAŞÇI’NIN TABUTU BAŞINDA *

Fakir Baykurt

Üç gün önce aramızdan ansızın ayrılan sevgili dos-
tum Fethi Savaşçı üstüne birkaç söz söylemeye çalışırken 
ağzım kuruyor, dilim dolaşıyor. Arada sürçmeler olacak. 
Hepinizden anlayış rica ederim.

Sizler kadar yakınında yaşamadım onun. Buna ola-
nak bulamadım. Adım kırk yıl öncelerden, İzmir’de çıkan 
‘Gayret’ten, İsparta’da çıkan ‘Demet’ten bilirim. Nice der-
gilerde yazılarımız birlikte yayımlandı. Yüz yüze tanış-
mamız ancak 1979 Mayıs’ının sonunda, burada Münih’te 
olabildi. O yılın baharı, yurttan yüklenip getirdiğim acı-
lara karşın, benim için burada hemen bayrama dönüştü. 
Alman, Türk arkadaşlar arasında, anlatılmaz güzellikte 
günler geçirdim. O günler içinde Fethi Savaşçı’ya telefon 
ettim. Kaldığım otele geldi. Kırk yıllık dost gibi kucaklaş-
tık. Yüz yüze tanışmamız böyle oldu.

Köyde doğmuş, yapı sanat enstitüsünde okumuş, 
önce şiire, sonra yapıcılığa başlamış, Ödemiş’te şiirle uğ-
raştığı, yoksul halktan yana duygular, düşünceler taşıdığı 
için izlenmiş, büyük insanlığın mutluluğu yolundaki sa-
vaşıma erkenden katılmış, tam çeyrek yüzyıl önce de kal-
kıp Almanya’ya gelmiş, fabrika işçisi olarak çalışmış bir 
şairdi o! Yazardı! Eğer sözcükler arasında öncelik sonralık 
ayrımı hâlâ gözetilebiliyorsa, ona ‘yazar işçi’ demek doğ-
ru olur. Fethi Savaşçı dostum, sözcükleri taşlardan önce 
yontmaya başladı. Yaptığı yapılar gibi, yazdığı yapıtları da 
kendi el işi taşlarla, tuğlalarla örerek yükseltti. Münih’teki 

* - Yazın, Aralık 1989, Sayı: 37.
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fabrikasında, sabah saat 4.00’te, dışarıda kurt kuş uyan-
madan kahvesini içip yazıya başlıyordu. İki saat sonra ar-
kadaşlarıyla kart basıp işbaşı yapıyordu. Hafta sonlarında 
çağrıldığı şehirlere gidip yapıtlarını okuyor, biriken yazı-
larını yaz tatillerinde temize çekiyordu. İnanılmaz dere-
cede düzenliydi. Böyle erkenden, daha 60 bile olmadan 
çekip gideceğini biliyor gibi, yaşamda en büyük varsıllığın 
‘zaman’ olduğunu her zaman aklında tutarak çalışıyordu. 
Evi, odası, kitapları, notları, kendisine gelen mektuplar, 
kendisinin yazdığı mektuplar dosyalarda, inanılmaz de-
recede düzen örneğiydi. Avrupa’dan ilk kazanacağımız 
uygar alışkanlığın ‘disiplin’ olduğunu söylemişti bir gün. 
Kaç kez evinde konuk oldum, onun yaşamında bunları 
gözümle gördüm.

Temiz bir insandı. Giyimi düzgündü. Bir kezinde 
Berlin’de bir yazar dostumuzu gözü tutmamıştı herhal, 
kulağıma eğilip ‘Giyim kültürü yok’ demişti.

Onunla çeşitli okuma günlerinde, akşamlarında bir-
likte bulunduk. Konuşmalarını, dostlarla tartışmalarını 
dinledim. Seminerlerde dinledim kendisini. Bilim alanın-
da sivrilen değerli insanlar yanında bile hafif çekmiyor, 
sığ kalmıyordu. Köklerini derine salan ağaçlar gibi yapıt-
larının, güzel çiçeklerinin özsuyunu derinlerden çekiyor-
du. En yeni yazarları, en eski klasikleri, folklor ürünlerini 
aynı özenle okuyor, özümlüyordu. Bundan dolayı da, bir 
öyle, bir böyle esen yeller önünde dimdik durabiliyordu.

Sanırım aramızda en çok o, sarılmamız gereken de-
ğerlerin sadece Türkiye ya da Avrupa’da değil, her yerde 
olduğunu kavrıyordu. Dünya uygarlığının sadece Avrupa 
merkezli değil, çok merkezli olduğunu seziyordu. Alman-
larla Almanya üstüne görüşleri zıtlıklar içeriyor gibi ge-
lirdi insana. Hayır! Dikkatii olmalıydı onu dinlerken. Bu 
ulusun dün de, bugün de insanlığa büyük bilginler, büyük 
sanatçılar armağan ettiğini de, yarım yüzyıldan az sürede 
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iki dünya savaşı çıkardığını da birlikte düşünüyordu. Te-
mizliğin, pek çok güzelliklerin, disiplinin, düzenin sahibi 
bu halkın, ikisi de birbirinden çirkin savaşların çıkarıl-
masına karşı koyamayışını, başkaldıramayışını bir arada 
görüyor, üzülüyordu. Almanlar arasında uç veren yaban-
cı düşmanlığını yererken, Türk dostu Almanları da sıcak 
sevgiyle, saygıyla kucaklıyordu. Zaman zaman Türkler 
arasında belirir gibi olan Alman düşmanlığını asla atla-
madan eleştiriyordu.

Onun ‘Doğu Mezarlığında’ adlı öyküsünü sık sık dü-
şünürüm. Şu an oradayız, gene düşünüyorum. Fabrikada-
ki Alman postabaşı Robert Roser ansızın ölünce, sadece 
Almanlar, İtalyanlar değil, çoğu Müslüman olan Türkler 
de koşup gelirler. Hıristiyan Robert’in ölüsü başında son 
görevlerini yaparlar. İki dinden insanların Haçlı Seferle-
ri’ne çıkarak ya da Viyana kapılarına değin sefer eyleye-
rek yüzlerce yıl savaştırıldığını düşünürsek, Fethi Savaş-
çı’nın bu öyküye yerleştirdiği insanlık mesajını kafamızla 
birlikte yüreğimizde de duyabiliriz. Bu bakışın son derece 
önemli olduğunu kavrarız hemen.

Ona göre bir aydın işte böyle tutarlı olmalıydı. Bu 
yüzden de Fethi Savaşçı, bence, özellikle bizim toplum-
da, özellikle yaşadığımız dönemde örnek aydındı. Ona 
göre aydın olmak, ağız dil kahramanlığı değil, okuyup öğ-
rendiklerini halkına iletmek, halkını aydınlatmaktı. Yok-
sullardan, ezilenlerden yana yer almaktı; savaşmaktı bu 
yolda! Tutarlılık da asıl işte bu noktada görülmeliydi. Sov-
yetler Birliği’nde, öbür sosyalist ülkelerde olup bitenleri 
dün pek çok insan alkışlarken, onun bu tek yanlı, hatta 
gözü kapalı övgülere karşı çıktığını duyardım. Bugün de 
Michael Gorbaçov geldikten sonra, akıllısı delisi koro ha-
linde sosyalizme kargış yağdırırken Fethi Savaşçı, sakin 
sakin sosyalizmin başarısızlıkları yanında büyük başarı-
larını anlatmaya çalışırdı. Bütün dünya caysa da sosyaliz-
min dostu kalma kararında; bu konuda halkına aydınlık 
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taşıma tutarlılığı içindeydi.

Bu tutumuyla kendi kendini pekiyi yetiştirip olgun-
laşmıştı. Tam anlamıyla olgunlaşmıştı. Ermişler derece-
sinde güzel sözler söyleyebilecekken, daha güzel kitaplar 
yazabilecekken, ne yazık henüz 60’ını doldurmadan bu-
gün yurt toprağına yolcu ediyoruz onu.

Ona ‘Öldü!’ demek zor geliyor şimdi bana. Biliyorum 
sizlere de zor geliyor. Bu erken ölümü içimize sindiremi-
yoruz. Daha erken yaşlarda, daha haksız ölümlere bile ses 
çıkaramayan, başkaldırısız bir toplumun bireyleriyiz biz. 
Bu özelliğimizle Fethi Savaşçı’nın erken ölümüne başkal-
dırsak ne anlamı olur bunun?

Bir de şöyle düşünelim: Ölen onun bedenidir. Adı öl-
meyecektir. İçine canını koyduğu 21 kitap yazmıştır. Ya-
pıtları ölmeyecektir. Yazar ya da okur dostlarına yazdığı 
mektupların birer eşini düzenli saklıyordu sanıyorum. 
Yazar dostlarından gelen mektupları da titizlikle koru-
yordu. Belge, yani arşiv bilincine varabilmiş az kişilerden-
di aramızda. Nazım Hikmet’in, Sabahattin Ali’nin, Enver 
Gökçe’nin arşivlerini, müzelerini kuramamış bir toplum, 
hani şu günlerde yöneticilerinin dileği yerini bulsa, ünlü 
Avrupa Topluluğu’na girse kaç yazar? Fethi Savaşçı, 300 
yıl önce Viyana kapılarında tutsak edilen soydaşlarımızın 
Münih mezarlığındaki taşlarını korumaya çalışan işçileri-
mizin öncülüğünü yaptığı gibi, gelip geçmiş değerli sanat-
çılarımız için müzeler kurulması gerektiğini düşünürdü 
sık sık. Biz de yarın onun arşivini, müzesini kurmakla kal-
mayacak, adını okullara, enstitülere vereceğiz. Yapıtları-
nın değeri yarın bugün olduğundan daha iyi kavranacak-
tır. Fethi Savaşçı unutulmayacaktır.

Onun temiz insanlığı, tutarlı aydınlığı, çevresi gibi 
aile yaşamına da mutluluk getirmiştir. Eşiyle gerçekten 
eş, eşit görmüştüm onu. Bir gün kim bilir hangi neden yü-
zünden biraz sertelen değerli Müyesser Savaşçı’nın önün-



Yazından Seçmeler - 53 

de sabırla susmuştu. Bu anım çok canlıdır kafamda. Gene 
kulağıma eğilip: “İşte böyle Fakir Hoca; erkek adamın eşi 
de erkek olur dostum” demiş, beni güldürmüştü.

Yapıtlarıyla olduğu gibi, çocuklarıyla da yaşayacak-
tır o! Üç oğlunun üçüne de, Almanya gibi yerde yüksek 
öğrenim yaptırabilen ender yurttaşlarımızdandır Fethi 
Savaşçı. Şimdi onların her biri Türkiyemiz için birer de-
ğerdir. Torunu Gökçen’i de kucağına alarak sevebilmiş, 
onun kulağına, gönlüne erken yaşta güzellikleri fısıldaya-
bilmiştir.

Sormak istiyorum usulca: Bu insan ölür mü? Biz 
şimdi birbirimize başsağlığı dilerken, asıl ona dileyelim 
başsağlığını. Adı yaşayacaktır, ama bedeni ölmüştür çün-
kü. ‘Başın sağolsun Fethi Savaşçı’ diyelim ona. Başın sa-
ğolsun Fethi Savaşçı!

Onunla üç yıl konuşmadan anlaşmıştık. Ben ondan 
önce gidecektim. Yanımdan yer açacaktım, sonra o gele-
cekti. Bir sözlükte komşu sözcükler gibi yan yana yata-
caktık Türkiye’nin gökleri altında. Demek olmayacak bir 
istekte bulunmuşum.

Başka ne diyeyim? Toprağın bol olsun Fethi Savaşçı!

Münih, Doğu Mezarlığı
Pazartesi, 30.10.1989, Saat 17.00
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SON MEKTUP*

Fethi Savaşçı

Fethi Savaşçı’ya mektup yazıp da yanıt almamış 
kimse yoktur. Büyük bir disiplin ve sorumlulukla gelen 
her mektubu yanıtlardı. Son mektubu 26 Ekim 1989 tari-
hini taşıyor. Yazdı, postaladı ve aynı gece aramızdan ay-
rıldı.

26.10.1989

Değerli Gülseren Engin,

Mektubunuzu dün aldım. Önce şunu söylemek is-
terim: Sanatçı ne diye çevresindekilere uyacak, etkisi al-
tında kalacak? O zaman bayındır, kalıcı yapıtlar çıkmaz 
ortaya. Herhalde sizin çevreniz kumarcılarla, esrarcılarla, 
hırsızlarla, katillerle, bağnazlarla çevrili değildi. Çevrenin 
etkisine değil, asıl çevre sizin etkinize girsin. Öyle de ola-
caktır ileride. Buna inanıyorum.

Çevremdeki insanlar, otuz beş yaşıma kadar bana 
yarı deli gözüyle bakmışlardır. Hep okuyan, yazan, bir 
simitle, peynir-ekmekle karnını doyuran, herkesin yar-
dımına koşan, mahallenin kızlarına, kocası askerde olan 
genç kadınlara roman okuyan, mektup yazan, karşılığın-
da hem romanı, hem de avuçlar dolusu kuru inciri, kav-
rulmuş susamı, kendir tohumunu, kuru üzümü yemeden 
ceplerine dolduran, kendinden küçük dört oğlan kardeşi-
ne taşıyan, gündüzleri de yapılarda harç karan, taşıyan, 

* - Yazın, Aralık 1989, Sayı: 37.
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sonraları ustalık, kalfalık yapan, kendi kendini eğiten bir 
yazarım. O açlık yılları olmasaydı, herhalde söyleyecek 
pek az şeyim olurdu.

Yirmi beş yıldır Münih’teyim. Siemens’te işçi olarak 
çalışıyorum. Eşim de bir başka işyerinde çalışıyor. Ne za-
man emekli olurum da müsveddesi bitmiş beş romanımı, 
dört öykü kitabımı, üç şiir kitabımı daktilo eder de yayı-
nevlerine iletirim heyecanını daha şimdiden iliklerime 
dek duymaya başladım. Üstelik okumaları, dergi yazıları-
nı hiç aksatmadan yerine getirmeye çalışıyorum.

Çok yoksul bir ailenin çocuğu olduğum için de ken-
dimi bütün insanlara karşı, borçlu olarak görüyorum. Bu 
duygu beni yazmaya iteliyor.

Üç oğlum Türkiye’de liseyi, burada üniversiteyi bi-
tirdiler. İki de torunum var. Büyük oğlum Özgür (1955) bi-
tirdiği Türkoloji Fakültesi’nde öğretim üyesidir. Aynı za-
manda yeminli tercümandır. Üç Almanca, dört de Türkçe 
kitabı var. İkincisi Mehmet (1961) sosyal pedagogdur. En 
küçüğümüz Özdil de Halk Ekonomisi uzmanıdır. (1963)

Fabrika işçiliğiyle yazarlık, hiç bağdaşmaz. Ama biz-
den önceki Gorki, London, Istrati, Orhan Kemal, Sabahat-
tin Ali vb. daha iyi yaşam koşullarında yazı yazmadılar.

Rahmetli Yusuf Ziya Ortaç, size büyük haksızlık 
yapmış. Yarım yüzyıl öncesinin şiir beğenisini üstünden 
atamamış. Rahmetli Orhan Veli’yi bile anlayamamış, alay 
etmişti Akbaba’da. “Helasa yelasa-Lahana pırasa”, Tur-
han Deli diye bir imza yakıştırmıştı. Bacanağı Orhan Seyfî 
Orhon da öyle.
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ORTA ASYA’YA GEZİLERİN DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ*

Yıldırım Dağyeli

Ortaokul yıllarımda Özbekistanlı ozanlar Çolpan ve 
Fitret’in şiirlerini, Azerbaycanlı yazar Müşfık’in yazılarını 
okuduğumu anımsarım. Onlar okul kitaplarında mı vardı, 
yoksa adım saygıyla andığım Türkçe öğretmenimiz Sıdıka 
Hanım onları bize kendi çabalarıyla mı tanıtmıştı, bilemi-
yorum. Ancak o zamanlar yaşam öykülerini bile bilmedi-
ğim bu yazarlar, belleğimde bir iz bırakmıştır.

Yıllar sonra Kırımlı yazar Cengiz Dağcı’nın, daha 
sonra Almanya’da Kırgız romancı Çingiz Aytmatov’un ro-
manlarıyla tanışmıştım. Her iki romancı yapıtlarıyla ede-
biyat dünyama bir Asya penceresi açmışlardı.

O yıllar emperyalizme karşı hayli ‘hızlı’ mücadele 
veriyorduk. Avrupalı, Amerikalı, Latin Amerikalı ‘ilerici’ 
yazarları okuyorduk. Fakat bunları ‘Batı düşüncesi’ çerçe-
vesi içinde olumlu değerleri savundukları için, zaman za-
man da dünyanın başka köşelerinde yaşayan insanların 
değerlerine hoşgörü ile baktıkları için ‘ilerici insanlar’ ula-
mına sokuyorduk. O zamanlar sanayi devriminin insanlık 
için göz kamaştırıcı ilerlemelerine, Batı düşüncesinin bir 
ürünü olan ‘sosyalizm’e bir an gözlerimizi kapayıp, öz-
gün bir Orta Asya ve Uzak Asya, bir Hint yarımadası, bir 
Kara Afrika düşüncesinin boyutları, kökleri ve değerleri 
üzerine pek düşünemiyorduk. Bunun ortamı ve maddi 
temelleri yoktu. Bu düşünceyi aktaracak edebiyat yapıt-
ları ne yazık ki Türkçe’ye çevrilmiyordu. Oysa o yıllarda 
en pespaye Avrupa ve Amerika yazarları ‘önemli’ yazar-

* - Yazın, Aralık 1991, Sayı: 47.
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lar olarak dilimizde yayınlanıyordu. Batı Avrupa’da ise 
tek tük de olsa ‘Batı’nın ölçüt süzgeci’nden geçerek kitap 
pazarına girebilmiş bazı Asyalı yazarlara rastladım. Gerçi 
birçoğu pek yetenekli olmayan parti yazarıydı. Bununla 
birlikte düşüncede, bakışta yeni boyutlar getiriyorlardı.

70’li yılların sonuna doğru bir gün Abidin Dino’nun 
evinde Kazak ozanı Olşas Süleymanov’un bir kitabına 
gözüm takıldı. Adını ilk kez duyduğum bu ozanın kitabı 
Gallimard’dan çıkmıştı. Abidin Dino, bana Olşas Süley-
manov’dan övgüyle söz etti. O zamandan beri Almanca 
çıkmış tüm Türk dilli halkların yazarlarının kitaplarını 
topluyorum. Bu yazarlar sayesinde anısı çok gerilerde 
kalmış bildik bir dünyayı yeniden keşfettim. Bir bölümü-
nün içinde doğup büyüdüğüm, konuşup yazdığım bir di-
lin zenginlik ve derinlik boyutlarını tanıma olanağı elde 
ettim. Türkçeyi edebiyat dili olarak anlatım açısından 
yetkinsiz, sözcük dağarcığı bakımından yetersiz gören 
ahmaklara şaşıp kalmamak elde değil! Dili arılaştırma ça-
balarımızda da zaman zaman bir işgüzarlıkla kısır dön-
güler içine düştüğümüzü, yabancı sözlere Türkçe karşılığı 
ararken ilk önce diğer Türk dillerine bakmak gerektiğini 
anlamamak olanak dışı.

Ne yazık ki, Türk dilli halkların çağdaş edebiyatını 
izleyen okuyucular çok az. Türkiye’deki yayıncıların ve 
okuyucuların herhalde farkında olmadıkları bu edebiyat, 
onları bir Avrupa, Amerika, Latin Amerika edebiyatından 
daha az ilgilendirmektedir. Belki de bir Çingiz Aytmatov 
ile yetinme isteğindeyiz!

Geçenlerde Simavi Yayınları arasında Azerbaycanlı 
Anar’ın ‘Ak Liman’ romanının çıktığını duyunca bayağı 
sevindim. Darısı diğerlerine. Kitabı daha görmedim. Ama 
isterdim ki, Azerbaycan Türkçesinde pek büyük değişiklik 
yapılmış olmasın.

Asya’da birkaç çağdaş yazar var. bunların Türkçe’ye 



58 - Yazından Seçmeler

ve Avrupa dillerine kazandırılması gerekir. Çingiz Ayt-
matov’un Almanca’da çıkan deneme ve politik yazıları, 
Türk dilli halkların son bir yüzyılda geçirdikleri merha-
leleri anlamak için önemlidir. Kazakistan’dan Olşas Sü-
leymanov’un şiirlerini, Oralhan Bökeyev, Rollan Seysen-
bayev, Kalderbek Haymanbayev’in romanlarını, Murat 
Avesov’un eleştirilerini, Özbekistan’dan Timur Pulatov ve 
Muhammed Salih’in şiirlerini, Doğu Türkistan’dan (Sin-
ciang/Çin) Zahuriddin Sabir’in romanlarını, Sovyet Azer-
baycan’ından Anar, Elçin, Ekrem Aylıslı’nın romanlarını, 
Vagıf Samedoğlu’nun şiirlerini, Yakutistan’dan İvan Go-
golev’in (adının Rusça olduğuna bakmayın, ansiklopedi-
lerdeki tarifi gibi bir Saka’dır) -Yakut- romanlarını, Çuva-
şistan’dan Gennadi Aygi’nin şiirlerini tanımamış olmanın 
eksiklik olduğunu düşünüyorum.

Sovyet kültür görevlilerinin saldırılarına karşı Na-
zım Hikmet’in koruduğu Gennadi Aygi’nin şiirindeki Şa-
man duyarlılığından esinlenen gerçeküstücülük, Vagıf 
Samedoğlu’nun Orhan Veli’yi anımsatan ironisi, Muham-
med Salih’teki bozkır insanının ince duyarlılığı ve sözünü 
açık söylemesi, sanırım, kültür köklerimize pek yabancı 
değildir. Bizi çok silik tahayyül ettiğimiz, ancak bütün 
gerçekliğiyle varolan bir dünyaya götürür. Bir İvan Gogo-
lev’de -Avrupa’nın ilkin yitirip, şimdi yeniden keşfetme-
ye çalıştığı- doğaya “uygar insan’ dışından, hayvanların, 
bitkilerin, dağ ve bataklıkların gözünden (son romanında 
bir ayının gözünden sanayileşme yoluyla doğadaki ekolo-
jik yıkıma bakıyor) yaklaşmayı bütün yalınlığıyla görmek 
mümkün. Avrupa dillerine ve Sovyetler Birliği içinde on-
larca dile çevrilen bu yazarlardan Türk dillerinin zengin-
liğine ilişkin daha neler öğrenebilirsiniz? Ben Sakaca’da 
(Yakutlar kendilerine Saka diyorlar) karın yağışına ve yo-
ğunluğuna göre kırk kadar adının olduğunu, Kazak ve Kır-
gızların rengine göre atları yirmiye yakın adla andıklarını, 
bir Orta Asya insanının doğa ve evren karşısında soyut 
düşünebilme temel ve boyutlarını öğrendim. Sufiliğin çı-
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kış yeri boşuna Orta Asya değil!

Dil zenginliğine gelince: Dilimizde güzel buluşları-
mız var, örneğin ‘bilgisayar’ diyoruz. Ama aynı duyarlılığı 
bazı başka sözcüklerde gösterememişiz. Örneğin, bizim 
‘plaj’ dediğimize, Azerbaycanlılar ‘çimerlik’, bizim ‘teyp’ 
dediğimize Çin’de Uygurlar ‘ses aydırgaç’ diyorlar. Arap-
ça’dan gelen ‘gurur’ yerine kullandığımız ‘kıvanç’ı Kazak-
lar ‘kuvanış’ olarak söylüyorlar. Dilimizin zayıf, özellikle 
de fiillerin az oluşundan söz edenlere ithaf olunur: Çuvax-
ça ve Sakaca gibi en uzak dil akrabalarımız dışında aynı 
ve benzer anlama gelen sözlere bakın: ‘söylemek, demek, 
konuşmak, danışmak, anlatmak, ayıtmak, aydırmak, gep-
leşmek, söyleşmek’ ya da ‘anlamak, başa düşmek, düşün-
mek (Türkiye Türkçesinde düşünmek diye söyleniyor)’. 
Arapça’nın etkisindeki yıldız ve evren cisimlerinin Kazak-
ça’da, Kırgızca’da, Altayca’da nefis şiirsel karşılıkları var! 
Kaşgarlı Mahmud’un ya da Radlov’un sözlüklerine bir göz 
atmak, aslında bu dilin zenginliğini kanıtlar.

Dilin gücü ve derinliği olan bir kültür insanı hemen 
kendisine cezbediyor. Sarsıyor ve sarhoş ediyor. Göktürk-
ler döneminin Otrar kentinin yıkıntılarını, bugün bile bü-
tün görkemiyle ayakta duran Ahmed Yesevi külliyesini 
görüp, hâlâ daha en İslamcı Özbek ya da dinle uzaktan 
yakından ilgisi olmayan bir Kazak tarafından bile kutsal 
bakılan Altay’ın doruklarında durup dünyaya başka açı-
dan bakınca, doğu-batı ölçüleri birdenbire altüst olunca, 
zamanla yarışma yerine kendinin doğanın bir parçası ol-
duğunu (sufilerin ‘enel hak’ deyişlerinin gerçek anlamını) 
duymaya başlayınca, çok önemsediğimiz ‘Batı Düşünce- 
si’nin bize öğrettiği kendinden olmayanı küçümsemek-
ten sıyrılmıyor. Belki de bu duygu birçok Avrupalıyı Çin’e, 
Hindistan’a, Orta Asya’ya, Kafkasya’ya aşık etmişti! Biz, 
uzak yakın akrabalarımızı yeniden keşfetmekte, ufkumu-
zu Asya’ya doğru da genişletmekte geç kalmamalıyız dü-
şüncesindeyim. 
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ÜÇÜNCÜ DÖNEM

AVRUPA VE TÜRKİYE’DE YAZIN

Bu dönem Şubat 1992’de 48. sayı ile başlar ve Mayıs 
2004’te 104. sayının yayınlanmasıyla sona erer. Yazın, 56 
sayı boyunca Türkiye’de ve Avrupa’da yayınlanır.

1992 yılında çıkan infaz yasasıyla birlikte özellikle 
Türk Ceza Kanunu’nun 141. ve 142. maddelerinden yar-
gılanan çok sayıda sanatçı ve aydın, 1981-82 yıllarından 
beri yaşadıkları Avrupa ülkelerinden Türkiye’ye dönüş 
hazırlıklarına başlamışlardı. Yazın için yeni bir dönem 
başlıyordu.

Derginin Türkiye’de de yayınlanması fikri yeni de-
ğildi. Yazın, birkaç yıldan beri, Türkiye’deki abonelere 
postalanıyordu. Yanlış okumuyorsunuz, abonelere... Der-
ginin adı ülkede de duyulmuştu, artan sayıda istek vardı. 
Yurtdışı abone bedelini ödeyerek abone olmaları müm-
kün değildi. Alman Markının Türk Lirasına göre hayli de-
ğerli olmasının yanı sıra, Türkiye’den Almanya’ya havale 
de pahalıydı. Bu nedenle, ‘iki kitap gönderin, abone olun’ 
kampanyası açıldı, epeyce ilgi de gördü.

Bir süre Almanya’da politik ilticacı olarak bulunan, 
daha sonra hakkındaki davanın düşmesiyle İstanbul’a 
dönen Yeni Dünya Plak ve Yayıncılık’ın sahibi Mehmet 
Emin Sert, derginin Türkiye’de basılmasını önerdi. Birkaç 
ay konunun teknik hazırlığıyla uğraştık. Derginin yazıları 
Avrupa ülkelerinin yanı sıra Türkiye’den de toplanacak, 
o yıllarda internet olmadığı için faks ile Almanya’ya ile-
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tilecekti. Dergi, önceden olduğu gibi, Almanya’da dizilip 
basıma hazır hale getirilecek, filmi çekilecek, filmler İs-
tanbul’a gönderilecek, dergi orada basılacak ve ardından 
Türkiye’deki dağıtım adreslerinin yanı sıra Avrupa ülke-
lerindeki adreslere postalanacaktı.

Avrupa’da yayınlanmaya başlayan Türkçe bir der-
ginin daha sonra ülkede de yayınlanmaya başlaması, o 
güne kadar görülmüş değildi. Normalde Türkçe dergiler 
Türkiye’de yayınlanır ve oradan Avrupa ülkelerine gelir-
lerdi. Yazın örneğinde ise tersi oluyordu. Dergi, ek olarak, 
Avrupa’daki yayınına son vermiyor, sadece yayın alanını 
genişletiyordu.

Yeni yayın alanına uygun olarak dergide Türkiye 
için önem taşıyan konular daha çok yer tutmaya başladı. 
Avrupa ülkelerinde yaşayan yazarlar da dergiye yazmak-
la birlikte, Türkiye’den bir süreliğine şu ya da bu Avrupa 
ülkesine gelen bazı yazarlardan da yazı alınıyordu.

Nazım Hikmet’in 90. doğum yılına ayrılan 48. sayıda 
dergi yine Yazın’ın adını taşımasına karşın, 49. sayıdan 
başlayarak Avrupa ve Türkiye’de Yazın oldu.

48. sayıda yazanlar ve bulundukları kentler şöyledir:

Server Tanilli (Strasbourg), Kıymet Coşkun (İstan-
bul), Yalçın Küçük (Ankara), Nihat Behram (Almanya’day-
dı, ama kenti hatırlamıyorum), Emin Karaca (İstanbul), 
Şanar Yurdatapan (Almanya’dan İstanbul’a yeni dön-
müştü), Özgür Savaşçı (Münih), Haldun Özen (o sırada 
İsviçre’de bulunuyordu), Sibel Özbudun (Ankara), Orhan 
Bahçıvan (Essen), Fakir Baykurt (Duisburg), Yılmaz Oda-
başı (Diyarbakır), Oral Çalışlar (o sırada Hamburg’da idi), 
Mehmet Emin Sert (İstanbul), Necmi Sönmez (Mainz), Öz-
demir Başargan (Berlin), Ekrem Tos (Stockholm), Engin Er-
kiner (Frankfurt).

Derginin ebadı Türkiye’deki basım ölçülerine uymak 
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için biraz küçüldü ve 36 sayfa olarak iki ayda bir yayınlan-
maya başladı.

Bu dönemden yazı seçerken daha da fazla zorlan-
dım. Kitapta yer alanın iki katı kadar yazının yayınlanma-
sını isterdim, ama kitabın belirli bir hacimde tutulması 
gerekliliğinden hareketle ilk seçmenin ardından iki kez 
daha seçme yapmak gerekli oldu.

Bu dönemin ortasında dergide üç önemli değişiklik 
oldu: Derginin hazırlanmasında Macintosh kullanmaya 
başladık ve aynı makine bizi bugüne kadar taşıdı, dergi 
kadrosuna Yıldız Köremezli katıldı ve dergi redaksiyonu-
nu bugüne kadar sürdürdü, 1990’11 yılların sonlarından 
itibaren annem Nezahat Erkiner -2007’de vefat etti- der-
ginin yayınını sürdürebilmesi için önemli ekonomik kat-
kıda bulundu.
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ALMANYA’DA ALGILANAN
*TÜRK-KÜLTÜRÜ-RESMİ’ ÜZERİNE *

Necmi Sönmez

Türk işçilerinin Almanya’ya gelişlerinin 30. yılını 
kutlama etkinliklerinin, Kolomb’un Amerika’yı keşfiyle 
aynı zamanda kutlanıyor olması bir rastlantı mı? Alman-
ya’da bulunan irili ufaklı Türk Kültür derneklerinin ve 
Büyükelçiliğe bağlı resmi kültürel birimlerin Çağdaş Türk 
sanatı’nı ele alan bir çalışmaya girmemeleri, bu konuda 
bir etkinlik gösterememeleri bir rastlantı değil. İki milyo-
na yakın vatandaşımızın yaşadığı bu ülkede, Türk kültü-
rünün kaba çizgileri, işçilerin problemlerini çözümleyebi-
lecek, en azından onlara moral verecek bir açıdan çizildi. 
Bugün gündemde olan kültürel imajımızın, işçilerimizin 
imajından pek farklı olmaması, bu ülkede sanatçıyım di-
yenlerin kendini usulüne göre ‘sağdırmasından kaynak-
lanmıyor mu? Pek çok kişinin iddia ettiği gibi bir kültürel 
varlığın üzerine konuşup-konuşulamayacağından emin 
değilim. Ama kültürel varlığın ana çizgilerini belirleyen 
önyargıların varlığı ve bu önyargıları doğrulayan örnek-
lerle karşı karşıya olduğumuz, dahası onlara bakıp, ‘A, 
bizim de bir kültürel ağırlığımız var’ demenin mümkün 
olduğuna inanıyorum. Hem bir kültürel varlığımız yok, 
hem de üzerine konuşabiliyoruz. Aslında bu çarpıldık sı-
ğındığımız yanlış inançlardan doğuyor. Ne yazık ki, bu 
denemenin çerçevesi dışında kalıyor bu inanışlar. Biraz 
daha ışığa yaklaşmak istiyorum.

Almanya’da bir Türk sanatçısının varlığı ve başarısı, 

* - Yazın, Şubat 1992, Sayı: 48.
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yarattığı kültürel ürünün kültürel tüketim pazarı içindeki 
tüketimine göre değerlendiriliyor. Kültürel tüketim paza-
rının iç işleyiş sistemi, kapitalist bir pazarın düzeninden 
farklı değil. Sunu ve gereksinim çerçevesinde temellenen 
ilişkilerin, kültürel tüketim pazarının Türk sanatçısından 
istedikleri kısaca nasıl ele alınabilir? Bunu, yazınsal, gör-
sel alanlarda incelememiz mümkün, fakat birinin akışım 
hızı öbürüne uymuyor. Bu hız sorunu dışında, ırmak ya-
taklarının kesiştiği o sarı topraklı ağızlar gibi, görsel ve ya-
zınsal üretimin tüketimi, pazara sunulması, pazarlanma-
sı, reklam, satış gibi önemli öğeler aynı mantıkla işliyor. 
Bir Türk yazarı, Almanca olarak kitabını nasıl bastırabilir? 
Bir Türk görsel sanatçısı, gerçekleştirdiği resim ve üçbo-
yudu çalışmalarım nasıl sergileyebilir? Sorular farklı gibi 
görünse de, yanıtları ya da bir başka deyişle ‘yurtdışında 
başarıya ulaşmış’ sanatçımızın pozisyonu öyle sanıyo-
rum ki bu sığ sulardan ilerlenerek daha iyi değerlendirile-
bilir. Kültürel üretimin tüketimi, pazar ilişkileri içinde ele 
alınacak olursa, bu değerlendirmenin bir tür yüzleşmeye 
dönebileceği de görülebilir.

Alman kültürünü tüketen kitle, yabancı sanatçı-
dan- yazardan ne bekleyebilir? Öncelikle geldiği kültürel 
iklimi tanıtmasını, hakkında bilgi vermesini. Bu bilgi ver-
me, daha ziyade bilgi isteme dışında, önyargıların kuv-
vetlenmesi, desteklenmesi olarak algılanabilir. 1970’li 
yıllarda kendi Rönesansım yaşayan, ‘Almanca yazan ya-
bancılar’, bugün ‘işçi edebiyatı’ olarak değerlendirilen, 
amacı ise çalışmak için geldikleri bir kapitalist toplumda, 
bu topluma uygun olmayan özellikleri nedeniyle dışlan-
malarını, acılarını, çektiklerini anlatmak olan bu arabesk 
yazın, niçin Türk edebiyatı kadar diğer ülke yazınlarını 
zedelemedi? Türkiyeli bir azınlık grubuna mensup ‘poli-
tik sığınmacı’ yazarın yazdığı acıklı hikayeler, bir işçinin 
çektiği sorunları anlatan kuru romanlar, politik inançları 
uğruna sürgün hayatı yaşayan siyasilerin inançlarındaki 
değişimleri anlatan ‘hayatın roman’dan romanlar neden 
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Türk Edebiyatı’ olarak değerlendirildi? Türkçe bilmeyen 
ya da Türkçe yazamayan bir grup ‘okur-yazar’ın röportaj 
ağırlıklı ürünleri, devletin kültürel alandaki etkinlikleri-
ni düzenleyen Kulturamt’lar tarafından nasıl desteklen-
di? Yalnızca yabancı yazarlara verilen ödüllerle, anadili 
Almanca olmayan kimi yazarlar niçin bir tür ‘onur iade 
etme’ amacı olan destekleme bursları verildi? Bir zaman-
lar ‘köy romanı’ diye yere göğe koyulmayan çalışmalar 
büyük bir hızla Almanca’ya çevrilirken, neden kurgusal 
yanı ve yazın tekniği ile edebiyat tadı bırakan yazarları-
mızın kitapları hala çevrilmedi? (Sevim Burak’ın, Leyla 
Erbil’in, Bilge Karasu’nun bugün bile tamamıyla çevrilmiş 
kitabının olmaması rastlantı mı?)

Nazım Hikmet resmi ya da heykeli yapmanın dışın-
da, eski sosyalist realistleri anımsatan kocaman elli, ça-
lışan, işçi resimleri boyayan ve bu suretle hem devrimci 
sanatçı, hem de ‘yurtdışındaki başarılı’ temsilcimiz olan 
ressamlarımıza ne demeli? ‘Almanya’da yerleşmiş Türk 
işçilerinin güncel yaşamlarını gözlemlemekte’ ya da L. 
Funke’nin düzenlediği “Yabancı Sanatçılar’ sergisine ka-
tılarak ya da Düesseldorf Akademisi gibi önemli eğitim 
kuramlarından önemli hocalarla çalışan, ama ‘zeitgeist’ 
duygusunu kavrayamayan ‘çizerler’, itiraf etmek gere-
kirse afiş yapmakta pek başardılar. Resim sanatının an-
latımcı boyutunu aşamayan, bir de buna feminizm, bas-
kı altındaki kadın, Anadolu Kadını gibi yakıştırmalarla 
işlerini ‘açıklaştıranları’ düşünüyorum. Asıl amacı Türk 
azınlığın yaşadığı topluma karşı takındığı ilgisizliği, si-
likliği vurgulamak olan, geniş çaplı sergilemelere katılıp 
ünlü olduğunu, dahası Almanya’nın en çok resim satan 
bilmem kaçıncı sanatçısı olduğunu açıklayabilen feno-
menlerle karşılaşıyoruz. Bu büyük ve başarılı sanatçıla-
rın niçin yaşadıkları küçük merkezler dışına çıkmadığım, 
Almanya’nın birçok kentinde düzenlenen uluslararası sa-
nat fuarlarına katılmadığını, eserlerinin müzelerde sergi-
lenmediğini, koleksiyona satın alınsa bile her yıl düzenli 
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olarak çıkarılan Bestandkatalog’larda neden yer alma-
dıklarını anlamıyoruz bir türlü. Kötü ya da orta derecede 
vasat resimlerini Volkshochschule’lerde sergileyebilen, 
yüklü özyaşam öykülerine ilkokul ve orta eğitimde aldığı 
ödülleri de ekleyenler var. Gün geçmiyor ki, Avrupa baskı-
sı gazetelerimizde, ‘sanatçılarımızın başarılı sergilerini’, 
konsoloslarımızla birlikte çektirdikleri gururlu resimlerin 
eşliğinde okumayalım. Tüm bu etkinliklere ‘Çağdaş Türk 
Resmi’ denilebiliyor. Türk kültürü üzerine çıkarılmış kimi 
kitaplarda, Türk resmine, heykeline yer ayrılmadığını, re-
sim yapmanın İslam tarafından yasaklandığım ve iyi res-
samların sürgün (!) olarak yaşadığım okuyoruz.

Eli kalem tutan herkes yazıyor, Yılmaz Güney’in re-
simlerini kartpostallardan büyütüp çizenler resim yaptı-
ğını sanıyor, ücretini kendileri ödeyip kitaplar bastırıyor 
yazarlarımız, kataloglar kötü edebiyatçıların önsözleri ile 
şenleniyor. Tüm bu hareketli çalışmalara bakan ya da kı-
yısından köşesinden izleyebilen Almanlar ‘professionel 
Auslaindeı1 deyimiyle dile getiriyorlar duygularını. Ya-
bancıların ürettiği kültürün tüketimi, belli kalıpların, sı-
nıflandırmaların dışına çıkamıyor.

Uluslararası bir karakteristik taşıyan Alman güncel 
sanat ortamı içinde, yaptığı çalışmayı, bir Alman sanatçı-
sının çalışmasıyla birlikte ve aynı sunum mantığı içinde 
ilgili çevrelere aktarabilen çok az sanatçımız var. Bu sa-
natçılardan biri sayılabilecek olan Adem Yılmaz, Köln’de 
yaşıyor. Art Dergisi’nin yayınladığı, 40 önemli Kölnlü sa-
natçı listesinde yer alan ve çalışmalarını Türk sanatçıla-
rının kendilerine çizdiği sınırlar dışında gerçekleştiren 
Adem Yılmaz, mekan düzenlemeleri, heykel, fotoğraf gibi 
tekniklerle üretiyor çalışmalarını. Gerçekleştirdiği ürün-
ler ‘Kavramsal Sanat1 çerçevesinde ele alınabilecek olan 
Yılmaz’ın en önemli özelliklerinden biri de, çalışmaları-
nı belli bir sistematik içinde üretmesi ve teknik yeterliliği 
çalışmalarında çağının sorumluluklarına yanıt verecek ya 
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da onu eleştirecek bir izlekte ele alması. Zeitgeist olgusu-
na sahip olan çok ender sanatçılarımızdan biri olan Adem 
Yılmaz, sanat piyasasının yanlış çarkına girmemiş ve et-
kinliklerini belli bir düşünce çizgisinin üzerinde, yaşadığı 
toplumun ve çağın ana özelliklerini sorgulayarak geliştir-
mektedir. Araştırmacıların ‘Çağdaş Alman Sanatı’ altında 
değerlendirdiği Adem Yılmaz, gerçekleştirdiği kişisel ser-
gilerle kendi söylemini bir serüven anlayışına çekebiliyor.

Yılmaz’ın sanatçılarımız tarafından izlenmesini 
öneriyorum.
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68’LE GELEN... *

Ertuğrul Kürkçü

1990’dan bakıldığında 1968’in eylemci öznesini ku-
ran etkenlerin, bu tarihi yapan insanların ortak özellikleri 
olduğu ve bu özelliklerin bugünkü toplumda da belirgin 
bir değerinin yaşar kaldığı söylenebilir mi? Öncelikle mad-
di süreçte bir ortak temel bulunabilir görünür. 1968’i var 
eden maddi koşullar, daha DP iktidarında biçimlenmeye 
başlayan dinamiklerin 1960’larda dizginlerinden boşan-
dığı bir toplumsal ritim içinde toplumun büyük burjuva-
zisinin hegemonyası altında kırsal hayat biçimlerinden 
tersinmez bir tarzda koparak sanayileşme yönünde bir 
atılım yaptığı ve dünya pazarına eklemlenmek üzere ka-
rarlı adımlar attığı dönemde olgunlaştı. Ancak, 1968’in ta-
rihsel önemi kapitalizmin gelişmesinde değil, Türkiye’de 
kentsel hayat süreçlerinin bütün toplum; toplumsal di-
namiklerin de devlet üzerindeki etkilerinin belirleyici ol-
duğu bir zemin üzerinde kapitalizme karşı bir ‘devrim’in 
öznelerinin ortaya çıkışında; burjuvazinin toplumsal he-
gemonyasının inkarı için tarihsel bir imkanın uç vermiş 
olmasındadır. Türkiye’nin özgül ‘devrimci’, ‘ihtilalci’ ya 
da ‘inkılapçı’ tipolojisinin 1960’lara kadar değişmeksizin 
gelen birkaç özelliğinden biri devlete özgülülüğü, ‘yukar-
dan’hğı idiyse, İkincisi de ‘yerelliği’ ya da ‘milli’liği olmuş-
tu. Bu dönemin devrimci özneleri ise, önceki ‘devrimci’ 
dönemlerden farklı olarak, ilk kez, aynı zamanda kendi, 
uluslararası, aşağıdan ve sivil idiler. Bu karakteristikler, 
kendi tarihleri, somut belirlenimleri içinde bu sözcüklerin 
ifade edebilecekleri evrensel anlamlarından kaçınılmaz 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Nisan 1992, Sayı: 49.
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sapmalar gösteriyorlardı, ama gene de Türkiye’nin özgül 
tarihi içinde ilk kez bu anlamlarına göreli olarak bu ölçü-
de yaklaşabilmişlerdi.

Kapitalizmin içerde toplumsal kutuplaşmaları hız-
landırdığı kadar emperyalizme bağımlılık biçiminde de 
olsa Türkiye’yi de dünya ilişkileri ağının içine doğru sok-
ması ilk kez 1960’larda eski toplumla birlikte eski devrim-
ci tipini de inkar edebilen bir ‘dünya-tarihsel’ devrimci 
öznenin ortaya çıkışının maddi zeminini kurdu. Ancak 
bu zemin üzerinde yeni bir devrimci tipinin doğup geliş-
mesi bir anda oluvermedi. ‘Ölüler yaşayanları izlediler’ 
her zaman, İttihat ve Terakki’nin ‘halaskar zabitan’ının 
yerini ‘marksist devrimci’nin alması için 1968’in büyük 
toplumsal hareket dalgası da kendi başına yeterli olma-
yacak, 1971’in ‘öğretici’ devlet teröründen geçmek, ‘dev-
rimcilik’in resmi toplum nezdinde hâlâ sahip olabilece-
ği meşruiyetin tüketilmesi gerekecekti. Bugün burjuva 
toplumunun siyasal, idari ve iktisadi mekanizmalarım 
çekip çeviren orta yaş kuşağının ’68’liliğinde olumlu öge 
olarak örtük bir biçimde durmaksızın öne çıkartılan sı-
nıf-aşırı ‘devrimcilik’, gerçekte 1968’de henüz tüketilmiş 
olmayıp yalnızca dönüşmüş bir biçimde süre giden eski 
‘sınıf-u devlet’e özgü devrimciliğin artık yitirilmiş ‘saygı-
değerliğine duyulmakta olan özlemin ifadesinden başka 
bir şey olamaz. Bugün şaşırtıcı ya da inanılmaz gelse de, 
1980’lerde hem devrimci, hem de burjuva toplumunun 
değerler sistemi içinde ‘saygıdeğer’ olmak imkânsızken, 
1968’de bu mümkün olabiliyordu.

1968’de Türkiye için yeni olan ve 1968’den önce 
olmayan devrimcilik biçimleri uluslararası alandan ve 
Türkiye’nin uluslararası alana açılışının imkânlarıyla çı-
kageldiler. Egemen sınıfların uluslararası bir örneğe göre 
‘Amerikan hayat tarzı’ imgesi çevresinde kurmaya çalıştı-
ğı kültürel/siyasal hegemonya, Fransa’nın kitlesel öğrenci 
ve işçi hareketinin, Küba, Vietnam ve Filistin’in devrim 



70 - Yazından Seçmeler

savaşçılığının öne çıktığı bir başka uluslararası örnekle 
manevi düzlemde tehdit edildi. Hiçbiri müesses nizamın 
hegemonya aygıtları tarafından doğrudan doğruya tüketi-
lemeyecek ve onun içinde bir alternatife dönüştürüleme-
yecek olan bu yeni moral kültürel/politik esin kaynakları, 
Türkiye devrimciliği üzerinde başka hiçbir teorik ve po-
litik unsurun yaratamayacağı ölçüde büyük etki yarattı. 
Bu yeni devrimcilik biçimlerinin her biri yeni kuşak dev-
rimcilerinin imgeleminde toplumsal mücadelenin muh-
temel bir uğrağına tekabül edebilen nitelikleriyle kitlesel 
olarak hem, operasyonel hem de manevi yeni standartlar 
oluşturdular. Emperyalizm, yerel olan her şeyi parçalar 
ve kendi doğasına eklemlerken kendi karşıtını da ulusla-
rarası bir ölçek üzerinde yeniden üretti. Türkiye’nin yarı 
otarşik iktisadi yapısı ile birlikte devletin örgütlenmesi de 
‘geleneksel aydınlar’ın zaptedilmez öfkesini doğurarak 
emperyalizm tarafından parçalandığı sırada, bu öfkenin 
açığa vurulmayan kaynaklarından biri, belki de kapitaliz-
min devrimi de uluslar-arasılaştırıyor olmasıydı. Resmi 
ideolojinin kurucularından Şevket Süreyya Aydemir’in, 
1973’te Milliyet gazetesinde kendisiyle yapılan bir söy-
leşide, Demirel’i, sanayileşme siyasetinin nüfusu büyük 
kentlere toplayarak bir ‘proletarya ihtilali’ni hazırlamakta 
oluşundan ötürü eleştirmesi, 1960’ların ‘milli sosyalizm’ 
teorisyenlerinin AP’nin kapitalizmine karşı çıkışlarının 
bir nedenine olduğu kadar, ‘devrimciliğin’ resmi sözlük-
teki içeriğine de ışık tutabilir. 1968’in bu kavramın içeriği-
ne ilişkin olarak ilk bakışta etimolojik ve linguistik olduğu 
izlenimini veren, ama gerisinde gerçekte büyük stratejiler 
barındıran tartışmalara sıkça tanık olması boşuna değildi. 
Örnek alınan bu dünya-tarihsel biçimlerin her birinin ve 
ortaklaşa hepsinin gereksindiği bir insani modele erişme 
kaygısı, eski yerel ve milli örneklerin silik birer anı haline 
gelmesine yol açarken, yeni değerler ve yeni yaşama ve 
dayanışma biçimleri doğurmaya başladı. Kendi sunduk-
ları düzen içi seçeneklerin önemsizleşmesine bir tepki 
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olarak pek çok muhalif eğilim tarafından kolayca ‘özenti’ 
addedilmiş olmalarına karşın başka bir şeyin değil de, bu 
örneklerin bir ‘özenti’ doğurmuş olmasının bir nedensel-
liğe sahip bulunduğu 1968 eleştiricilerince pek az düşü-
nülmüştür. Ancak, ‘özenilen’ ideale erişebilmenin tarih-
sel koşulları olmadığında ya da ‘özenenler1, aynı şeyin 
başka bir ifadesi olarak, ‘özendikleri’ni gerçekleştirecek 
güçten yoksun olduklarında, ‘özenilen’ örneklerden hiç-
birine uymayan ama yapılması zorunlu olan eylemlerin, 
modelden devralınmış biçimlerle örtüldüğü bir ‘melezleş-
me’ evresinden geçilmesi de kaçınılmazdı.

1968’de yeni olan bu esin kaynaklan genç insanları, 
ruhen egemen toplumsal değerlerden koparsa da, gerçek 
toplumsal güçlerin örgütlü ve sürekli bir devrimci eylemi 
olmaksızın, bir anda yeni bir dünyanın içine sokamazdı 
kuşkusuz. Bu imkânsızlık anında devrimciliğe gözlerini 
yeni yeni açmakta olan az çok şaşkın genç insanlar, yönel-
dikleri modellerin biçimsel değerleriyle kendilerini ister 
istemez yeni bir toplumda değil, eski toplumun kıyısında 
bir altkültiir oluştururken buldular: Fransa ve ABD örne-
ğinden esinlenerek giydikleri dik yakalı kazakları ve kadi-
fe pantolonları ile kravat ve takım elbisenin dışa vurduğu 
kurulu düzenin totaliter eşbiçimciliğine karşı bir tavır ge-
liştirmiş oluyorlardı. Kış aylarında ‘Che’nin parkasını ve 
eskicilerden satın alınan askeri botları üstlerine geçirme-
leri, onları gerçek bir savaşa değilse de ‘savaşçı’ kılığına 
sokuyordu. Bu ‘uluslararası’ simgeleri, popüler kültürden 
devralınan tıraşlanmamış Alevi bıyıkları tamamladı. Öğ-
renci yurtlarındaki cemaat dayanışması ortamında bir tür 
cemaat mensupluğu simgesi haline gelen bu ‘kıyafet in-
kilabı’ içinde bir yılda metamorfoz tamamlanmış, Türkiye 
üniversiteleri ilk bakışta bu kılık kıyafetleriyle ayırt edi-
lebilen, ama ne gerçek ‘gerilla’, ne de ‘liberter’ olmayan 
bir ‘devrimciler’ kitlesi ile dolmuştu. Sevgi Soysal’ın Ye-
nişehirde Bir Öğle Vakti adlı romanının, kahramanlarına 
sadık bir eleştirellikle yüklü anlatımı, süreci tasvir için, 
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daha çok sözü gereksizleştirir.

1968’in boykotları ve işgalleri, bu devrimciler kit-
lesinin, öğrencilerin büyük kitlesini kendi yanlarına çe-
kerek, Avrupa’dan edindikleri esini gerçeğe dönüştürme 
mücadelesinin ürünüydü. Bu kitlesel mücadeleden doğan 
özyönetim organı olarak forumlar, bir öğrenci demokra-
sisi zemini yaratarak devrimcilerin değerlerinin kitlesel 
bir ölçek üzerinde yeniden üretildiği, ‘yukarıdan’ ve ‘bü-
rokratik’ devrimciliğin mezarları oldular. Bu, kıyafetle ta-
nımlanmış devrimcilik, gerçek bir hareket halini aldığın-
da bütün yapaylığından kurtuldu ve öğrencilerin kitlesel 
mücadelesi içinde erimeyi becerdi. Devrimcilik ve Mark-
sizm ise moral/politik düzlemde 1968’in kitlesel mücadele 
içinde öğrenci hareketine taşımış olduğu en güzel şeydi. 
Ancak gerçek hayat ve mücadele süreçleri çok geçmeden 
kendilerini dayattı. Hiç kimse sonsuza kadar öğrenci ola-
rak kalamaz, hiçbir boykot sonsuza kadar süremez, hiç-
bir işgal devlet güçleri karşısında yeteri kadar dayanıklı 
olamaz, düzen kendisini ortadan kaldırmayı amaçlayan 
hiçbir harekete sürekli bir hoşgörü ile bakamazdı. İlk tu-
tuklamalar, kurşunlanan ilk öğrenci, yenilen ilk dayak ve 
boykodar ve işgallerle biten 1968 yılı, uluslararası alandan 
tercüme edilen kavramların içlerinin doldurulmasının ve 
hayattaki temel tercihlerin yapılmasının gerekliliğini her-
kese dayattı. Yalnızca öğrencilere değil, gerçek sınıflara, 
gerçek toplumsal güçlere bağlanmak ve hayatını bu ha-
reketin ritmine bağlayarak yaşamak gerekliliğini idrak et-
miş ilk Marksist profesyonel devrimciler grubu, ‘Che’nin 
çağrısının son sözlerini hayatlarının ilkesi kılarak dev-
rimci öğrencilerin kitlesinden ayrıştı. 1968’le gelen büyük 
toplumsal hareketlilik dalgası bağrına aldığı herkesi bir 
biçimde değiştirirken asıl kalıcı olan ve 1968 olmasa orta-
ya çıkmayacak olan değişim, öğrencilerin kitlesinin için-
den fırlayan doğal önderlerin oluşturduğu bu profesyonel 
devrimci çekirdekleriydi. Bu çekirdeklerin varoluşunun 
anlamı, bütün tecrübesizlikleri içindeki genç insanların 
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artık geleneksel öğrenci yoldaşlığından farklı, son derece 
özgül bir dayanışma mekanizması içinde yeni insan iliş-
kilerinin, bir ölüm kalım kavgasına bağlanmış bir ahla-
kın belirlediği ilişkilerin alanına adım atmalarıydı. Daha 
sonraki yıllarda kurulmuş bütün ‘gizli örgütlerin, ‘dev-
rimci hareketlerin yaslanabilecekleri bir başlangıç nokta-
sı 1968’de toplumsal tohumları atılan bu ilişkiler içinde 
oluştu. 1971’de kurulan ve sonraki dönemin tüm devrimci 
‘siyasetlerinin döl yatağı olan THKP-C, THKO ve TİKKO bu 
‘çekirdekler’den doğdular. TKP, TİİKP bu çekirdeklerden 
elde edilen ‘meyveleri devşirerek geliştiler. Bu grupların 
evrim çizgileri izlendiğinde, önderliklerinde 1968’in bu ilk 
‘profesyonel devrimci’ çekirdeklerinden gelmemiş bir tek 
kişinin bile bulunmaması bir rastlantı sayılamaz.

Bu ‘profesyonel devrimciler’ çevreleri, elbette İttihat 
ve Terakki konspirasyoncularının, Kuvayı Milliye komita-
cılarının tecrübeleri ile karşılaştırıldığında ‘masum birer 
çocuk’, ‘gerilla özentisi’nden başka bir şey olamazlardı; 
ama artık 1968’in büyük eleştiri dalgası içinde ‘devleti 
kurtarmak’ için ‘gizli örgüt’ kurma geleneğinin de sonuna 
gelinmişti. Besbelli Yön ve MDD çevrelerinin Marksizm’e 
kattığı yorum hâlâ bu geleneği yeniden üretiyordu, ancak 
artık hiç kimse devrimcilik adına ‘devlet’ için ölmeyi ta-
sarlıyor değildi. ‘Kurtarıcılık’ ideolojisi, bu ‘geçiş halinde-
ki’ devrimcilik içinde bir ölçüde yaşamaya devam etse de, 
gücünü geçmişin anılarından değil geleceğin imkânların-
dan alan, tarih yaptığı bilinciyle yaşayan bir elit, mücade-
lenin özgül şartları içinde 1968’in kitlesel hareketlerinden 
damıtılmış bir orijinallik olarak Türkiye’nin siyasal haya-
tına bir dinamit gibi girdi. Ancak bu yeni insan tipolojisi-
nin toplumsal bir gerçeklik kazanabilmesi, trajik olduğu 
kadar paradoksal da bir süreçti. ‘Devrimciliğin’ bir top-
lumsal hayat tarzı olabileceğinin kanıtlanabilmesi için, 
hemen hemen hepsi, 1968’de yaptıkları tercihin kendi-
lerini bireysel sonlarına götürdüğünü sezmiş olan bu in-
sanların sezgilerinin doğrulanması gerekti. Gerçekten dü-
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zen dışı bir savaşçı olarak çeşitli biçimlerde hayatlarına 
son verildiğinde, ne ayaklarında postalları ne sırtlarında 
parkaları vardı. Türkiye’de herhangi biri gibi olmaksızın 
düzendışı mücadeleye önderlik edemeyecekleri bir süreç-
ten geçerlerken geriye sadece uçları biraz sarkık bıyıkları 
kalmıştı.

1990’lar başlarken 1968’in bu düzen dışı devrimci 
tipi, rejimin sert darbeleri altında geçen yirmi yıl içinde 
kendini çoktandır aşmış bulunuyor. 1968’in öncüleri, orta 
ve yeni kuşak devrimcilerinin eleştirel bakış açısından 
gerçek ve somut kimlikleriyle görüldüklerinde, başla-
rı üzerindeki haleler kaldırılıp hakikaten nasılsalar öyle 
tasvir edilip yeniden kurulduklarında, belki de kendi ku-
şaklarından olanların öznel hafızalarında onları kendi 
olamadıkları gibi kurarak yücelttikleri imgelerinden çok 
daha mütevazı, koşulların ötesine geçemeyen kişilikler 
olarak görüleceklerdir. Ancak ‘insanların tarihi diledik-
leri gibi değil hazır buldukları koşullara göre’ yaptıkları 
Marksist maddeci tarih anlayışının öncüllerinden biriyse, 
1968’de ‘hakikatin lafı aştığını’ 1990’dan bakan bir Mark-
sist, çok daha iyi görebilecek bir zamanda ve mekanda 
yaşamaktadır ve kendi öncüllerine karşı nesnel olabile-
cek bir Marksist hareket, herhalde öncelikle 1968’in ken-
di hakkındaki kendi lafını değil, onun nesnel hakikatini 
araştıracaktır. Orada bulacağı ilk nesnellik, 1968’in dev-
rimcilerinin dünyayı açıklayarak olmasa da değiştirmeyi 
hakikaten isteyerek, 1990’larda kendisini Marksist kılan 
bilginin ve tecrübenin yeni kuşaklara doğru kitlesel bir 
ölçekte aktarılmasında ve düzendışı bir eylemci kimliğin 
oluşturulmasında kayda değer bir pratik işlev yapmış, 
Marksizm’in bir praksis felsefesi olarak kavranmasına 
hizmet etmiş olduğudur. 
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DENİZ VE ŞAKA*

Oral Çalışlar

Deniz, Hüseyin ve Yusuf’u astıklarında yirmisini 
yeni bitirmiş gencecik insanlardı. Bir gece yarısı yanımız-
daki hücrelerden ölüme götürülmelerinin üzerinden tam 
yirmi yıl geçmiş. Bu yirmi yıl içinde bizler, onlarsız ne çok 
şeyler yaşadık. Ancak yaşamımızda Deniz hep var oldu. 
Bu yazıyı yazarken onu ince dal gibi bedeni, sevimli mu-
ziplikleri ve bütün canlılığıyla yeniden görüyorum. De-
niz’i hiçbir zaman hüzünle anmadım. Onu, hep neşe, atıl-
ganlık, 68’in coşkulu günlerinin kabına sığmaz delikanlısı 
olarak hatırlarım.

Deniz ölümünden sonra, genç kuşaklar tarafından 
hep direncin ve kavganın sembolü olarak kabul edildi ve 
öyle anıldı. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ama onun baş-
ka özellikleri de vardı. Şakacıydı, espriliydi, içi sevgi ve 
neşe doluydu.

Onu ölümünün yirminci yılında böyle bir olayla an-
mak istiyorum. 12 Mart dönemiydi. Hepimiz tutuklanmış 
ve Mamak cezaevine doldurulmuştuk. Denizler de THKO 
(Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu) davasından yargılanıyor-
lardı. 12 Mart’ta koşullar, 12 Eylülle kıyaslanırsa oldukça 
iyi sayılırdı. Mamak’ta o zaman koğuşlar arası ziyaretler 
yapılabiliyor, herkes birbirini görebiliyordu. Dayak ve bas-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Nisan 1992, Sayı: 49.
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kı da 1980 Mamak’ına göre daha insaflıydı. Deniz Gezmiş 
ve arkadaşları önhücreler adı verilen yerlerde kalıyorlar-
dı. Ama onlarla temas edebiliyorduk. İdam kararlarının 
Askeri Yargıtay’da onaylanmasından sonra Deniz, Yusuf 
ve Hüseyin’i diğer arkadaşlarından ayırdılar ve tecrit etti-
ler. Onları bu kez yalnız havalandırmaya çıktıkları zaman 
görebiliyorduk. İdamlarından önce vedalaşmak üzere ko-
ğuşları ziyaret ettiklerinde son kez uzunca konuşabildik.

Denizlerin davalarının devam ettiği günlerdeydi. He-
nüz idam cezası almamışlardı. Bir gece yarısı bizim koğu-
şun kapısı vuruldu ve bir arkadaş Deniz’in benimle acele 
görüşmek istediğini söyledi. Telaşlandım. Ayrıca gece ya-
rısı zincir vurulmuş kapılardan aşarak Denizlerin kaldığı 
hücrelere ulaşmak kolay değildi. Her kapının başında bir 
nöbetçi gardiyan vardı ve onları ikna etmek gerekiyordu. 
Ayrıca gece nöbetçisi subayın izni olmadan, böyle bir izni 
onların da vermesi mümkün değildi. Gözümü ovuştura-
rak kapıya geldim, haberi veren arkadaş, Deniz’in her şeyi 
ayarladığını, onların koğuşlarına gidebileceğimi söyledi. 
Giyindim. Kapıları birer birer geçerek Denizlerin kaldığı 
ön hücrelere vardım. İki kişilik hücrelerin birisinden De-
niz kafasını uzattı. “Gel sana ihtiyacımız var” diye seslen-
di. Bana ne ihtiyaçları olabilirdi ki? Gittim, aynı davadan 
yargılanan o zamanlar Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğ-
rencisi olan Semih Orcan, elini böbreklerinin üzerine koy-
muş biraz acılı, biraz gülümser bir yüzle bana bakıyordu. 
Neyin var diyerek eğilip sordum. “Böbreklerim, böbrekle-
rim çok ağrıyoi” dedi. Peki ben ne yapabilirdim? Deniz, 
hemen tepeme dikildi, her zamanki muzip haliyle hızlı 
hızlı konuşmaya başladı. “Oralcığım, gece ağrıdan Semih 
uyuyamadı. Sonunda seni çağırmaya karar verdik. Sen 
şuna bir akupunktur tedavisi uygularsın, ağrısı geçiverir”. 
Şakayı anlamıştım. Semih’in böbrek ağrılarının çok da 
önemli olmadığı görülüyordu. Gece uyuyamayınca, De-
niz’in aklına muziplik gelmiş, Oral’ı çağıralım demiş. Ben 
Maocuydum ve Çin, ağrıları akupunkturla tedavi eden bir 
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ülkeydi. Böyle bir espri yapabilmek için bütün cezaevini 
ayağa kaldırıp, benim onların yanına gelmemi sağlamıştı. 
O gece neşe ile sohbete daldık. Ne idam cezaları, ne ha-
pishane her şey bir yana gitmişti.

Şimdi yaşasaydı 45 yaşında olacaktı.

Deniz’i ölümle birlikte düşünemiyorum. Onu hâlâ 
çok seviyorum.

Uğruna canını verdiği eşitlik ve özgürlük ütopyası 
sosyalizm, bu eşitsizlik ve haksızlık dünyasında hâlâ bir 
anlam ifade ediyor. 
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NİCE ON YILLARA ‘YAZIN’ İÇİN’ *

Server Tanilli

Dergilerin, bir toplumun düşün yaşamındaki yeri, 
oynadığı önemli rol pek bilinir. Konular, önce oralarda 
tartışmaya açılır; sınırları ve boyutları önce oralarda ay-
dınlığa kavuşur. Böylece, bir kültürün gelişme çizgisi ya-
kından izlenmek isteniyorsa, dergilere başvurmak gereki-
yor. Kitaplar, bu akış içinde, önemli menziller; dergilerin 
döktüğünü kitaplar toplar.

Bu söylediklerimiz, bizim kültür dünyamız için de 
doğrudur.

Gerçekten, toplumumuzun en geç XIX. yüzyıldan 
başlayarak içine girdiği büyük uyanış hareketinde, yü-
kün ağırlığını dergiler kaldırmıştır bir bakıma. Bu aydınlı-
ğa doğru ‘uzun yürüyüş’ içinde, adlarını unutmadığımız, 
unutamayacağımız dergiler var.

İlginçtir: İlk Türkçe dergi, ilk Türkçe gazetenin çıka-
rılışından on sekiz yıl sonra, 1849’da yayımlanmaya başlı-
yor. Adı da, Vakay-i Tıbbiye, ‘Tıb Olayları’ demek. Bu aylık 
dergiden yirmi sekiz sayı çıkmış. Asıl önemlisi, Batı’nın 
önce uygulamalı bilimine sarılmışız; felsefesi, edebiyatı, 
sanatı daha sonra ilgimizi çekmiş.

Tanzimat hareketi içinde, üç büyük dergi dikkati çe-
kiyor: Cemiyet-i İlmiye-i Osmaniye’nin çıkardığı Mecmu-
a-i Fiinun  (1862-67), asıl anlamıyla ilk bilimsel dergimiz; 
Mir’at (1862), ilk resimli dergimiz; son olarak, Ahmet Mit-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Haziran 1992, Sayı: 50.
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hat Efendi’nin o ünlü fikir ve biyografya dergisi: Dağarcık 
(1871-72).

1890’da yayımlanmaya başlayan Servet-i Fiinun, 
adını üstelik koskoca bir edebiyat hareketine vermiş.

XX. yüzyılın başlarmda, ses getiren iki büyük dergi 
var yayıma başlayan: Abdullah Cevdet’in İçtihat ı (1904-
13) ile Genç Kalemler (1911-12). Cumhuriyetin ilk dönemi-
nin de, böyle ses getiren dergileri oldu: Resimli Ay (1924-
38), Kadro (1932-35), Fikir Hareketleri (1933-40).

İkinci Dünya Savaşı’nın bitimine rastlayan yeniyet-
meliğimden başlayarak izlediğim önemli dergiler oldu: 
Yeni Adardı, Yüceli, Orhan Veli’nin Yaprak mı unutamı-
yorum. Sonra Yeditepe, Pazar Postası, Yeni Ufaklar, Türk 
Dili...

1960 sonrasının dergileri arasında, Cemal Sürey-
ya’nın Papirüsü ile Memet Fuat’ın Yeni Dergisini adım 
adım izledim; daha başkaları da oldu, bugün de var.

Özetle, dergisiz olmuyor.

Geçenlerde, Engin Erkiner, Yazın dergisinin onun-
cu yılını doldurduğunu haber verdiğinde, kudamaya ka-
tılmak gereğini duydum; masamın başına oturduğumda 
da, yukarıda yazdıklarım geçti belleğimden. Beni heye-
canlandırır hep dergiciliğimizin büyük serüveni ve kendi 
gelişmemin uğrak noktalarını da hatırlamadan edemem.

Yazın dergisinin de, ilk gününden bugünlere gelişi-
ni bilenlerdenim. Çetin koşullar içinde doğdu o ve ayakta 
kalmasını da bildi. Son on yıl içinde, bir aralık Avrupa’da 
yığınla ortaya çıkan Türkçe dergi arasında yayımını bu-
gün de sürdüren birkaç dergiden biri bu. Avrupa’da dergi 
çıkarıp sürdürmenin, Türkiye’de olduğundan daha nan-
kör bir iş olduğunu söylemeliyim. Çünkü, Avrupa’daki in-
sanımız içinde okuyanı, düşün sorunlarına yakınlık du-
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yanı, parmakla gösterilecek denli az. Yazın’ın, Avrupa’yla 
yetinmeyip Türkiye’deki okuyucuların da karşısına çık-
maya başlamasının nedenlerinden biri bu sanıyorum.

Bu önemli bir deneyimdir.

Yazııîı bugünlere getiren başarısının altında yatan 
nedeni de söylemeliyim: Düşün sorunları karşısında titiz-
liği ve içtenliği, ilerici ve demokrat tavrı, güçlükler karşı-
sında yılmazlığı ve düşmana inat ayakta kalma bilinci ve 
ısrarı.

Düşmana inat etmeden de olmuyor.

Daha nice on yıllara Yazın için! 
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BİR BAŞKA AĞIT

Orhan Bahçıvan

Fethi Savaşçı’nın anısına

Şiir dolu bir dünyaya açılan penceremiz 
Deryadan geçtik be usta, çayda mı boğulacağız?
Bir gün usta, çırak ikimiz
Halikarnas Balıkçısına konuk gideceğiz

O öfkeli yüreğin karardı mı diyorsun?
Öyle yazdı ardın sıra dostların
Sen ki, bir Ödemiş türküsü ağırlığınca
Vurdun kendini gurbete...
Azığında sadece ‘Kitapla Ekmek’
İçindeki soluğu nerelere bıraktın
Nerde senin delikanlı toyluğun
Altmışında ayakların pedal sürerken
Bir yıldız olup uçtun
Gurbetin kucağında...
Sen ki üstüne üstüne yürüdün ölümün
Zehir kusan makinalar karşısında
Sen ki, çocuğuydun özlemin
Şiir dilinde
Sen ki,
Onlarca yıl döne döne kavruldun
Yel vurdukça
Şiir oldun, türkü türkü savruldun 
Kalem elinde...

Gurbet derler iki dağın arası

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Haziran 1992, Sayı: 50.
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Bir Yörük ozanının mekanıdır diyorlar 
Ama sen diyorsun ki,
‘Bir Ekmek Var Orada’
Ateşi gür,
Fırınların pişirdiği bir ekmek
Bu ekmek pas kokuyor
Bu ekmek ter kokuyor
Efelerin toprağa diz vurduğu dağlarda 
-Ki, ben Ödemiş dağlarını anımsıyorum- 
O dağlarda, bu ekmek kan kokardı 
Yörükler yaylalara çekildiği zamanlar

Gecenin ellerine bıraktık yeryüzünü 
Bir özgürlük türküsü Karacaoğlan diyor 
Ruhi Su, Kerimoğlu zeybeğini söylüyor 
Bense, oturmuş ağıt yazıyorum 
İlkel bir ilahi Yunus diye inliyor 
Taş basma kitapların yandığı o ülkede 
Özlemleri ödül verdik, Ödemişli ozana

Kaç yıl oldu sen gurbete düşeli
Kaç yıl oldu ‘Irgat Hasan’ı görmeyeli 
Kaç yıl oldu,
Yörük ozan, dünyamızdan yıldızlar uçalı 
Sanırım ki ondandır
Türküleri öksüz kalmış
Şiirleri öksüz

Sabahları bir günaydın diyene
Kolunu, kanadını açıyorsa makinalar 
İşte o an,
Öffff çekiyor Taşpınar’da insanlar
Öffff çekiyor Yörük Ali 
Kerimoğlu, öff çekiyor dağlarda
Öffff çekiyor seni saran topraklar 
Öffff çekiyor be ozan...
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TATLI EMMA, SEVGİLİ BÖBE’
YA DA MACARİSTAN’DA

KAPİTALİSTLEŞME SÜRECİNDE KADIN*

Mahmut Gündoğdu

Bu yıl 42.si yapılan ve ağırlıklı olarak Amerikan ve 
Fransız filmleri ‘düellosu’ şeklinde geçen Berlin Film Fes-
tivali’nde; başta Rusya olmak üzere Doğu Avrupa ülke-
lerinden gelen filmler de önemli bir yer tutuyordu. Doğu 
Avrupa’da sarsıcı bir toplumsal dönüşümün yaşandığı bu 
dönemde, Doğu Avrupa filmlerinin ağırlık konusu; artık 
aşılan/aşılmaya çalışılan eski toplumsal sistemin (sos-
yalizmin) ürettiği sorunların beyaz perdeye yansıtılması 
oluyordu genelde. Soğuk savaş olgusunun yarattığı nes-
nellikle içe kapanmanın birçok ciddi sorunu gizlediği, bu-
nun bir yansıması olarak sanatsal-kültürel alanda devlet 
sansürü ve otosansürün egemen olduğu bir ortamdan; 
her şeyin yeniden tartışılmaya, eleştirilmeye ve yadsın-
maya başlandığı yeni bir sürece geçişte, özellikle de si-
nemanın projektörlerini geçmişin karanlıkta kalan kimi 
noktalarına yöneltmesi doğaldır.

Istran Szaba’nın yönettiği ‘Jüri Özel Ödülü’ alan 
Macar filmi, ‘Tadı Emma, Sevgili Böbe’de ise; yaşanılan 
sosyalizmin sorunlarına da değinilmekle birlikte, yeni 
sürecin, kapitalistleşme sürecinin ortaya çıkardığı yeni 
sorunlar işleniyor. Film, çıplak bir kadının toprak bir ze-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Haziran 1992, Sayı: 50.
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minde yokuş aşağı yuvarlanmasıyla başlıyor. Bu, genç 
Rusça öğretmeni Emma’nın (Johanna ter Steege) gördüğü 
bir rüyadır. Emma, öğretmen yurdundaki odasını meslek-
taşı ve arkadaşı Böbe (Eniko Bresök) ile paylaşıyor. Film, 
iki genç kadın öğretmenin yeni bir süreçte aşağıya yuvar-
lanışının öyküsüdür.

İnsanların 40 yıldır içinde yaşadıkları toplumsal dü-
zendeki dönüşüm doğal olarak eğitim alanında da yaşa-
nır. Şimdiye kadar okullarda zorunlu ders olan, sistemin 
önde gelen ülkesi Sovyetler Birliği’nin resmi dili Rusça, 
yönelinen kapitalistleşme sürecinde artık gereksizleşir. 
Yerini yeni yönelişe koşut olarak İngilizce alır. Emma ve 
Böbe, diğer meslektaşlarıyla birlikte okuldaki yerlerini ko-
ruyabilmek için, akşam kurslarında İngilizce öğrenmeye 
başlarlar ve öğrendiklerini de ertesi gün öğrencilere öğ-
retmeye çalışırlar. Bu durum, öğretmen- öğrenci ilişkisin-
de gerilimlere yol açar.

Bütün eksikliklerine karşın sosyalizmin insanlara 
sunduğu güvence artık geride kalmıştır. İnsanlar, sadece 
iyi şeyler bekledikleri yeni sistemin beraberinde getirdiği 
yeni değer yargıları, rekabet, güvensizlik olgularıyla kar-
şı karşıyadırlar. Filmin -iletmek istediği mesaj açısından 
önemli- bir sahnesinde Emma ile Böbe arasında şu ko-
nuşma geçer:

Emma, “Eski toplumu, insanlar arasındaki dayanış-
mayı özlüyorum”.

Böbe farklı düşünmektedir:

“Toplum... Dayanışma... Bunlar geçmişte kaldı. Şim-
di sadece sahip olmak önemlidir”.

Emma, eski sistemin değerlerini, o sistemi bilinç-
li olarak içselleştirmemiş olsa da, benimsemiştir ve yeni 
sistemin yarattığı kaostan rahatsızdır; yeterince uyum 
sağlayamaz. Geçimini sağlayabilmek için ek olarak bir 
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evin temizliğini yapmaya başlar. Böbe ise yeni sürece ba-
kış açısına uygun olarak, zengin Batı Avrupalı turistlere 
vücudunu pazarlayarak fahişe olur.

Burada, kapitalizmde fahişeliğin sistemin doğal ka-
rakterinin ayrılmaz bir parçası olduğu gösterilmektedir. 
Bu süreç, yalnızca kadın vücudunun pazarlanabilir bir 
metaya dönüşmesiyle sınırlı kalmaz; ona yoğun bir biçim-
de pornografi ve şiddeti içeren seks eşlik eder. Filmde bu 
konuyu işleyen başka bir örnek, kadınların bir gazetede 
okudukları ilanla ilgilidir. ‘Türk Hamamı’ adlı pornografik 
bir film çevrilecektir, kadın oyuncu aranmaktadır.

Birçok kadın başvurur, kamera karşısında çıplak poz 
verir, isim ve mesleklerini söylerler. Hepsi de öğretmen, 
hemşire ve diğer branşlarda meslek sahibidir. Kapitalist-
leşme sürecinin çalışan kadınlara sunduğu gelecek açıkça 
ortaya çıkmaktadır.

Filmin ilerleyen dakikalarında, Böbe’nin yalnızca vü-
cudunu turistlere pazarlamadığını, aynı zamanda uyuş-
turucu ticaretinin de piyonu olduğu, polislerin öğretmen 
yurduna gelerek Böbe’yi aramalarıyla anlaşılır. Durumu 
aydınlatmak ve Böbe’yi yakalamak için Emma’nın ifade-
sini alırlar. Burada Emma, ile komiser arasında geçen ko-
nuşma filmin en çarpıcı bölümlerinden birisini oluştur-
maktadır.

Emma ifadesinde, arkadaşı Böbe ile ilgili bildikle-
rini söyledikten sonra, komiserin soruları üzerine kendi 
durumunu, içine düştüğü çıkışsızlığı anlatır. Komiser, 
Emma’ya işini, öğrencilerini, iş arkadaşlarını sevip sev-
mediğini sorar. Emma, “Eskiden seviyordum, ancak şim-
di sevmiyorum” der. Çünkü artık insanlar arasındaki da-
yanışma, dostça ilişkiler, yerini yeni bir döneme uyum 
sağlama sürecinde rekabete, kendi bencil çıkarlarını en 
öne alma anlayışına bırakmıştır. Yönetmen Istvan Szabo, 
kapitalist yabancılaşma olgusunu açık ve çarpıcı biçimde 
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sergilemektedir. Egemen olan kapitalizmle birlikte insan; 
kendine, işine ve çevresine yabancılaşıyor.

Filmde yeni dönemin ürettiği sorunlar işlenirken, 
sosyalizmde yapılan kimi hatalara da eleştirel bir yak-
laşım getiriliyor. Bu konuda iki örnek bir fikir verebilir 
sanırım: İlki, sosyalizmde kadrolarla halk arasındaki ay-
rımla, kadroların ayrıcalıklarıyla ilgilidir. Sınıflı topluma 
son vermek, süreç içinde ayrılacakları ortadan kaldırmak 
sosyalizmin en önemli hedeflerindendi. Yaşanılan sosya-
lizm sürecinde, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet 
kaldırılmış, sınıfsal farklılıklar önemli oranda giderilmiş 
ancak kadroların ve bürokrasinin ayrıcalıklarla donatıl-
ması geliştirilmiştir. Eski sistemin kadrosu olan ve yeni 
sisteme hızla uyum sağlamaya çalışan okul müdürünün 
yazlık villası vardır.

İkinci örnek, sosyalist yeni tip insan yetiştirilmesin-
de eğitim alanındaki görevin savsaklanmasıyla ilgilidir. 
Emma ve Böbe, bir kitapçı dükkanının vitrininde, sosya-
lizmin önemli önderlerinden Rosa Luxemburg ile ilgili bir 
kitap görürler. Ancak ikisi de Rosa Luxemburg’un kim ol-
duğunu bilmemektedir. Kuşkusuz burada somut bir ger-
çeklikten çok, bir olgunun abartılarak sembolize edilmesi 
vardır. Böyle de olsa, sosyalizm koşullarında yetişmiş iki 
eğitim emekçisinin Rosa Luxemburg’u tanımamaları ol-
dukça düşündürücüdür.

Filmde başka neler var? Emma’nın umutsuzca, tek 
yanlı aşık olduğu okul müdürünün, yeni sistemde yerini 
koruyabilmek için, kendi deyimiyle ‘esnek davranması’, 
geçmişini inkar etmesi; yeni dönemde ortaya çıkan dilen-
cilik, Batı taklitçiliğinin ürünü Punkçuluk yeni döneme 
uygun yaşam tarzından birkaç kesittir.

Filmin sonunda Böbe, öğretmen yurduna geri döner. 
İçinde düştüğü pis yaşamdan kurtulmak istercesine duş 
almaya yönelir. Kararını değiştirir sonra, üzerindeki giysi-
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leri çıkartıp Emma’dan aldıklarını giyer ve pencereden at-
layarak intihar eder. Böylece Böbe, artık en önemli şeydir 
dediği ‘sahip olmanın’ bedelini acı bir biçimde kişiliğini 
yitirerek ödemiştir. Emma, öğretmenlik ve temizlikçiliğin 
yanına bir de garda gazete satıcılığını ekleyerek, kapita-
lizm koşullarında yaşama mücadelesini umutsuzca sür-
dürmeye çalışır. Film böylece sona erer.

Istran Szabo’nun. ‘Tatlı Emma. Sevgili Böbe’si, olay 
ve olguları işlerken bazen yapay zorlamalara girerek es-
tetiği zayıflatmasına karşın, özellikle de iletmek istediği 
mesaj açısından oldukça önemli bir film. Bu filmin Ma-
car yapımı olması ve kendi alanında önemli bir başlangıç 
oluşturması da rastlantı olmasa gerek. IMF’ye yakasını en 
önce kaptıran, kapitalistleşme sürecinin yukarıdan aşağı-
ya devlet eliyle yürütüldüğü Macaristan’da sistemin çirkin 
yüzü, aynı yolun yolcusu diğer Doğu Avrupa ülkelerinden 
daha erken ortaya çıkıyor. Süreç, işini kaybetmekten fuh-
şa kadar en başta kadınları etkiliyor.

Doğu Avrupa ülkelerindeki halkların, bütün yönle-
riyle tanımadan benimsediği kapitalistleşmeden umduğu 
daha yüksek bir yaşam düzeyiydi. Bunun yerine bulduğu 
ise işsizlik, ekonomik yıkım ve fuhuş oluyor. Yeni siste-
min yarattığı durumun sanatın çeşitli alanlarında yansı-
masını bulması ve eleştirel bir değerlendirmeye tabi tu-
tulması kaçınılmazdır.
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 GÜNÜMÜZ TÜRKİYESİNDE
SANATIN YERİ, SANATÇININ KONUMU ÜZERİNE GÖZLEMLER*

Ataol Behramoğlu

Sanatsal üretim alanının (toplumların ‘manevi ya-
şamı’nı oluşturan öteki üst yapı alanları gibi) toplumun 
alt yapısınca, üretim ilişkileri, ekonomik ve sınıfsal ilişki-
lerce belirlendiğini biliyoruz. Ancak bunu bilmek ve genel 
bir formül olarak tekrarlamak yetmiyor, toplumların özel 
durumlarına ve dönemlerine uygulamak gerekiyor. Bu da, 
hele günümüz Türkiyesi gibi çalkantılar, altüst oluşlar, 
büyük değişimler içindeki bir toplum bakımından, olduk-
ça çetin bir iş.

Bu yazıya başlamadan önce, 1977 yılında Politika 
gazetesinde yayınlanan ‘Proleterleşen Aydın’ başlıklı bir 
yazımı gözden geçirdim. Söz konusu yazımda, özetle iç-
lerinde sanatçıların da bulunduğu bürokratların, orta 
tabaka aydınlarının, Osmanlı İmparatorluğu’nun son ve 
Cumhuriyetin ilk dönemlerindeki ayrıcalıklarını artık yi-
tirdiklerini, giderek proleterleştiklerini, bugün yerlerinin 
işçi sınıfının yanında, kompradorlaşan bir burjuvaziye 
karşı olması gerektiğini belirtiyordum. Bu gerçek günü-
müzde de değişmiş değil. Sadece çelişkiler daha da kes-
kinleşti, kutuplaşmalar daha da belirginleşti, çünkü eko-
nomik ilişkilerdeki çarpıklıklar ve bunun sonucu olarak 
kültür alanındaki, toplumun ‘manevi yaşamı’ndaki yoz-
laşma daha da çoğaldı.

Günümüz Türkiyesinin ayrıntılı bir sınıfsal tablo-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Haziran 1992, Sayı: 50.
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sunu çıkarabilmek oldukça güç. Bu yazının çerçevesi ve 
benim ilgi alanımı da aşar. Genel çizgileriyle bir belirle-
me yapmaya çalışırsak, şu soruları sormamız gerekebilir: 
Egemen sınıflar arasında ne gibi çelişkiler söz konusu-
dur? Serbest piyasa ekonomisi savunucularına karşı yerli 
bir sanayi kurulmasını savunanların içtenlik dereceleri ve 
başarı şansları nedir? Toplumsal bir tabaka olarak köy-
lülükteki çözülmenin boyutları ve yönelişleri nelerdir? 
Küçük ve büyük kentlerdeki orta tabakalar, küçük esnaf, 
bürokratlar, bugün hangi konumdadırlar? Özellikle 1980 
sonrasında üst üste yediği ağır darbelerden sonra günü-
müzde Türkiye işçi sınıfının durumu nedir? Bu sorulara, 
işsizlik, lümpenleşme, gençliğin bir toplumsal tabaka ola-
rak konumu vb. gibi başlıca sorunları da ekleyip tartış-
madan, ekonomik, psikolojik vb. çok sayıda etkeni irde-
lemeden ‘alt yapı’ ‘üst yapı’ formülünü tekrarlamak, bizi 
ilkellikten öte bir yere götürmeyecektir.

Yukarda belirttiğim gibi, bu sorulara yanıtlar verme-
ye çalışmak bu yazının çerçevesinin çok ötesindedir. Fa-
kat halkçı, devrimci, Marksist olduklarını düşünen sanat-
çıların, düşün adamlarının, bu konularda kafa yormaları, 
araştırma yapmaları zorunludur.

Günümüz Türkiyesine çıplak bir gözle bakıldığında, 
görülebilen en yalın gerçekler, köylülüğün hızla çözül-
mekte oluşu, küçük ve özellikle büyük kentlerde aşırı nü-
fus yığılması ve doğal sonuçları olan işsizlik ve lümpen-
leşme, orta tabakaların küçük bir bölümü ‘köşe döner’ken 
büyük bir bölümünün yoksullaşmakta oluşudur. Bu tab-
loya kültür alanındaki sonuçlarını ekleyecek olursak gö-
rünüm şudur: Feodal kültür çözülmekte, yerine ‘arabesk’ 
sözüyle nitelenen yoz bir kültür geçmektedir. Halk kesim-
lerinde, gençlik çevrelerinde ve orta tabakalar arasında 
umutsuzluk, dinsel ideolojiler, gizemcilik, falcılık, büyü-
cülük eğilimleri, bir yandan da vurdumduymazlık, birey-
cilik, çıkarcılık eğilimleri ve ahlaksızlık egemen olmak-
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tadır. Umut bağlanan işçi sınıfı, günümüz Türkiyesinde 
köylülerin, memurların, hatta küçük esnafın durumu dü-
şünülecek olursa bir ayrıcalık sayılması gereken sendikal 
haklarını kaybetme korkusu ve tedirginliği içindedir. Ve 
emperyalizm, ülkemizde siyasal ve ekonomik konumu-
nu, kültür alanındaki etkinliğini görülmemiş ölçüde güç-
lendirmiştir ve güçlendirmeyi sürdürmektedir.

Böyle bir ortamda, devrimci, halkçı, insancı ve yurt-
sever bir sanatçı; toplumdaki yerini ve sanatının işlevi-
ni ‘işçi sanatı’ ya da benzer tanımlardan herhangi biriyle 
sınırlayabilir mi? Günümüz Türkiyesinde, bu niteliklere 
sahip olduğunu düşünen bir sanatçının, toplumdaki bü-
tün ezilen sınıf ve tabakaların, gelişmeden yana bütün 
sağlıklı güçlerin yanında yer alması gerekmez mi? Bilinen 
‘halkçı’, ‘devrimci’ formülleri tekrarlamak yerine, ülke-
mizin günümüzdeki somutunda, orta tabakaların büyük 
bir kesimi, gençlik ve başka yurtsever, ulusal kesimler de 
içinde olmak üzere, toplumun ilerlemeden yana, bağım-
sızlıkçı, insancıl bütün kesimlerini kucaklayan bir anlayış 
ve sanat üzerinde kafa yormamız gerekmiyor mu?

Yazıyı ve sorularımı, bu konularda belki de bir tar-
tışmaya yol açabilecekleri umuduyla, şimdilik noktalıyo-
rum.
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SENİ... CHE *

Nihat Behram

Ünlü Şilili şair Pablo Neruda, anılarında, CHE’yi 
son kez, bir gece yarısı, Havana’da gördüğünü yazıyor. 
CHE’nin, o günlerde yönetimini üstlendiği Ekonomi ve 
Maliye Bakanlığı’ndaki buluşmalarını şöyle anlatıyor: 
“CHE çizme ve savaş urbaları giymişti. Kemerinde taban-
calar vardı. Giyimi, büronun havasına uymuyordu. Pek 
belli bir Arjantinli şivesiyle, açıkhavada, ovalarda ve iki 
çobanpüskülü çalısı arasında konuşmaların adamıydı. 
Kısa cümleleri, bir gülümsemeyle sona eriyordu. Bakış-
ları, gözlerim ve banka odasının karanlık penceresi ara-
sında gidip geliyordu. Küba’ya bir Kuzey Amerika saldırısı 
olasılığını görüşüyorduk. Bolivya dağlarında, en son anı-
na kadar arka çantasında iki şey taşımış hep: Bir aritme-
tik defterini ve benim Büyük Türkü şiir kitabımı... Şimdi, 
o tarihten dört yıl sonra, şiirlerimin ona ölümünde arka-
daşlık ettiğini düşününce titriyorum”.

Bu satırları yazışından bir süre ve CHE’nin vurulu-
şundan altı yıl sonra, Şili’deki faşist darbe günlerinde, bu 
kez de Neruda, yaşamla ölümün kesiştiği noktadan ba-
kıyordu. Cortazar’ın deyimiyle, “Bakışları, CHE’ninki gibi 
teslim olmadan ölenleri” anımsatıyordu.

Kübalı şair Nicolas Guillen, ‘Kumandan Che’ şiirini, 
Guevara’nın vurulduğu haberini aldığında yazmıştı. Ekim 
1967’de.

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Ekim 1992, Sayı: 52.
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“Vuruldun ama
Sönmedi yüreğimizde yaktığın ışık”

N. Guillen yankısı yüreğine vuran ışıkla parıldayan 
sözcüklerini, CHE’nin yaşamla ölümün kesiştiği noktada, 
yeryüzüne saçtığı kıvılcımlardan toplamıştı.

“Heryerdesin
Kızılderilinin bakırdan rüyalarında
Dalga dalga isyanında karaderilinin
Petrol kuyularındaki, tuzlalardaki ömürde
Korkunç çaresizliğinde muz bahçelerinin
Kesimhanelere yetiştirilen sürülerin yayıldığı pampada
Ve şekerde ve tuzda ve kahvede
Öldürüp yok etmek istedilerse de seni
Dökülen kanda yaşıyorsun
Kumandanımızsın
Dostumuz”

Söylediği her şey gerçekleşti. Aynı gerçeği, Fidel 
Castro şu sözlerle niteliyor: “Tarihte bir kişinin, bir ismin, 
bir örneğin, bu kadar kısa zamanda ve böylesine güçlü bir 
tutkuyla evrensel bir nitelik kazanması son derece ender-
dir; ya da hiç görülmemiştir”.

Yunanlı şarkıcı ‘Kumandan Che Guevara’ diye baş-
lıyordu şarkısına. Meksikalı ressam, direniş simgesi ola-
rak ‘Che’nin ölümüne gülümseyişi’ni işliyordu duvara. 
Fransız düşünürü J.P. Sartre, “Ben bu adamın yalnızca bir 
aydın değil, çağımızın en yetkin insanı olduğu kanısında-
yım” diyordu. Filistinli mücahitten, Perulu gerillaya, Kür-
distanlı peşmergeden Afrikalı özgürlük savaşçısına dek, 
yeryüzünde, Asturias’ın deyimiyle, “kahramanca özveri 
ruhunun simgesi” olmuştu. Varlığını, ölümle yaşamın 
kesiştiği noktaya dek taşımasındaki insani hünerinden 
geliyordu bu. Öyle ki, ölüm barajında sönmüyor; yaşama 
kıvılcım olarak dönüyordu. Üstelik, yaşlanmıyordu ar-
tık. Lorca’nın, köpükle ışığın öpüşlerini ölümsüz kıldığı 
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ırmakları; Mayakovski’nin, inancın örsünde şekillendir-
diği öfkesi; Marti’nin çıkarsız halk sevgisiyle büyüttüğü 
sevinçleri gibi hep genç kalacak, yaşlanmayacaktı artık. 
Çünkü yaşamını, politikanın ‘ihtiyatlı gelişme taktikle-
ri’ne aldırış etmeyen bir şiir gibi, kıvılcımlarla yazmıştı 
halkın yaşamına, içtenlik, coşku ve cesaretle.

Kuşkusuz ki diğer erdemleri yanı sıra, CHE’nin var-
lığına şekil veren bu erdemleri, sadece bir devrimcinin 
değil, onuruyla yaşamak isteyen herkesin, taşıması ka-
çınılmaz olan erdemlerdir. Bu duygular, yaratan ve ürün 
veren insanın bileği taşlarıdır. Devrimci olarak da, sanatçı 
olarak da, ana olarak da, insan olarak da.

CHE vurulduğunda, Küba Devrim Konseyi, 8 Ekim’i, 
‘Kahraman Gerilla Günü’ olarak ilan ediyor ve “Onu ölüm-
süzleştirmek ve anısını gelecek kuşaklara örnek olarak 
aktarmak için gerekli olan her şey yapılacaktır” kararını 
alıyordu.

Resimleri direniş simgesi olarak mitinglerde taşın-
mış, adı başeğmezliğin simgesi olarak silahlara kazınmış, 
duygusu halka bağlılığın simgesi olarak şarkılara şiirlere 
işlenmiş, anıla geliyor CHE...

Anılmanın başka türleri de var. Sözgelimi, insanlık, 
‘Dallas şapkası’yla teslim olmanın en iğrenç kılıklarına 
girip, ‘Yankee Emperyalizminin önünde halk düşmanlığı 
dansı yapanları da anıyor. Anacak. Zorbalığın köpürdüğü 
günlerde, korku ve çıkar hesaplarıyla karanlık mahzenle-
re saklananları da. Dönekleri, teslim olanları, baş eğenle-
ri, satılanları da. İnsanlık, beş kuruş karşılığında zorbaya 
kapıkulu olup, halkına tuzak kuranları da anacak. Köy ko-
rucularını, devlet yardakçılarını, ellerine halkın evlatları-
nın kanı bulaşmış katilleri de. Devrimciliği, burjuvazinin 
güdümünde içi boş gevezeliğin sınırlarına kilitleyenleri 
de, faşizmin ‘gerillaya ölüm’ borusunu öttürenleri de...
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Seni ise CHE, yeryüzünün kıvılcımlarından topluyor 
insanlık. Şarkılarla, şiirlerle...

“Yürüyorsun...
Yüreğin, silahın ve sözün fırtına ve yediveren gülleri..
Yürüyorsun, yarıçıplak göğsünü gere gere
Durmak yok senin sözlüğünde.
Selam sana Guevara”
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YILMAZ GÜNEY VE AYDIN *

M. Şehmus Güzel

Yılmaz Güney 1 Nisan 1937’de Adana’nın Yenice 
köyünde doğdu. 9 Eylül 1984’te Paris’te öldü. 47 yılının 
12’den fazlasını hapishanede geçirdi. Türkiye’nin harita-
sını hapishanelerde çizdi. Bütün hapishanelerde arkadaşı 
vardır Yılmaz’ın. Tutuklu, mahkum ve gardiyanlar ara-
sında. Nöbet tutan askerler arasında. İki yıl askerlik yaptı: 
Sürgün bölüğünde. Üç yıl yurtdışında yaşamak zorunda 
kaldı. Çok çalıştı. Çok üretti. 47 yılını çok güzel renklerle 
donattı.

Yazar, öykücü ve romancı, saati gelince şair, sinema 
ustası, oyuncu, senarist, yönetmen, gençliğini yaşamış 
bir delikanlıdır Yılmaz Güney. Güney, Yurtsever Devrim-
ci-Demokrat, Demokrasi Bayrağı, Mayıs gibi dergiler yö-
netti. Birçok siyasi yazıya imza attı. Aşık ve devrimciydi.

Yılmaz Güney’in aydına bakışı ve Türkiyeli aydınlar-
la ilişkileri incelenmeye, irdelenmeye değer. Kimine göre 
‘aydınlardan kopuktu’. Kimi onun ‘aydınlarca yalnız bı-
rakıldığını’ ileri sürüyor. Yılmaz Güney’in bizzat, “Herkes 
beni soyutlamak istiyor” dediğini biliyoruz. Şunları da: 
Aydınlarla ya çok yumuşak gevşek ilişkiler kurdu, ya çok 
sert. Hiçbir zaman bu ilişkiler beklenen yerde ve beklenen 
zamanda, beklenildikleri gibi yaşama geçirilemediler. Ya-
zık. Siyasi mücadelesinde, bizzat örgütlediği eylemler-
de etrafında aydın olarak yeterli sayıda insan bulamadı. 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1993, Sayı: 56.
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Hatta hiç aydın bulamadı bile denebilir. Aydınlardan ar-
kadaşı yoktu anlamı çıkarmayalım hemen. Biz, Türkiyeli 
aydınlar, Yılmaz’a çok şey borçluyuz. Ama o hiç kimseye 
borçlu değil.

YILMAZ’IN ELLİLİ YILLARI

Yılmaz Güney’in yaşamında çeşitli dönemler vardır. 
Bunlardan bizi ilgilendirenlerden biri, onun 1950’li yılları-
dır: İstanbul’daki edebiyat yılları. 1957-61’de Onat Kutlar, 
Ferit Öngören, Erdal Öz, Yaşar Kemal, Tuncel Kurtiz, Atıf 
Yılmaz’lı yıllar yani.

İstanbul’a gelme nedeni edebiyat tutkusuydu. Adını 
duyduğu, aynı dergilerde yapıtlarının yayınlandığı öykü-
cü, roman yazarları ve şairlerle tanışmak, onlarla arka-
daşlık etmek özlemi. Hem o yıllar Adana’nın dar geldiği 
yıllardır. Siyaset, edebiyat her şey İstanbul’dadır.

“1957’de İstanbul’a geldiğimde, beraberimde on üç 
öykülük bir de ‘edebiyat bagajım’ bulunuyordu”. Arkadaş-
larının ‘Yazar Yılmaz’ diye takıldıkları günler... Önümde 
bir fotoğraf duruyor. O yıllarda çekilmiş. “İstanbul Üni-
versitesi İktisat Fakültesi’nde bir kantin anısı” diye not 
düşülmüş arkasına. Yılmaz o sıralar Mavi Dergisi’nde ya-
yınlanan öyküleriyle tanınıyor. Yedi-sekiz kişilik bir arka-
daş topluluğu. Mutlaka edebiyat konuşuluyor. Yılmaz’ın 
yanında Uğur Cankoçak, Ferit Öngören ve diğerleri...

Onat Kutlar, dostluklarının ilk gününü anımsıyor: 
“Veznecilerde, aynı zamanda dergi yönetimevi olarak 
kullandığımız küçük üçgen kahvede(yiz). Her gün aynı 
konuları tartıştığımız masada yeni bir yüz var. Hani Gıl-
gamış’ta sık sık tekrarlanan ‘uzun bir yolculuktan gelmiş 
gibi’ biri. Genç, zayıf, uzun bacaklı ve tozlu. Hafif somur-
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tuk bakıyor, söze karışmıyor. Uysal bir gence benziyor ilk 
bakışta. (...) O, bendeki dostluk isteğini kısa sürede anladı. 
Ben de ondaki gizli şiddeti”.

O yılları anlatan bir dostu daha var: Yılmaz’ın yıl-
lar boyu ‘suç ortağı’, her yerde yanında bulunan Tuncel 
Kurtiz: “Yılmaz, Adana’da sinemayla iç içe, zorluklarla, 
sevgiyle, yani hayatın içinde umutlu İstanbul’a geldi. (...) 
Farklı iki insandık, karşılaşır karşılaşmaz sevdik birbiri-
mizi. Bugüne kadar gelen bir macera yaşandı. Tartıştık, 
anlaştık, yeniden tartıştık”.

O yıllarda İstanbul’da başka bir Adanalı daha var-
dır: Cumhuriyet röportajlarıyla gazeteciliğe yeni bir boyut 
kazandıran Yaşar Kemal: “Yılmaz oğlum gibiydi. Olduğu 
gibi, hata ve sevaplarıyla severdim onu. O aynı zamanda 
bir kardeşimdi”.

Yılmaz Güney’le sinema dünyası arasında köprü 
kuran insandır Yaşar Kemal. Onu ustası Atıf Yılmaz’la 
tanıştırandır. Atıf Yılmaz, Hayallerim, Aşkım ve Ben adlı 
kitabında (İstanbul, 1991) anlatıyor: “Yılmaz ise her kar-
şılaşmamızda, en sevimli ve en inatçı haliyle, yanımda 
çalışmak istediğini söylüyor. Yaşar, ben, Yılmaz, hepimiz 
Çukurovalıyız ya, serde hemşerilik de var... (...) Sarıyer’de 
bir kahvede Yaşar’la senaryo çalışıyoruz. Bakıyorum Yıl-
maz da yanımızda, üstelik gayet hoş öneriler de getiriyor. 
Yaşar’dan da benden de daha gönüllü, daha çalışkan. (...) 
Yılmaz, senaryo yardımcılığından başlayarak ikinci yö-
netmen yardımcılığına, bu iki iş yetmezmiş gibi filmdeki 
rollerden birine de el atıyor: Genç, atak bir Kuvay-ı Milli-
yeci rolüne...” Çevrilen Bu Vatanın Çocukları’dır.

Yılmaz Güney, Yaşar Kemal, Orhan Kemal vd. ile 
yani Mersinli Atıf Yılmaz, Torosların Yörük çocuğu Osman 
Şahin’le, benim ‘Adana Ekolü’ adını kattığım ‘okulun’ en 
iyi ve en başarılı örneklerinden biridir. Bu okulun en yet-
kin temsilcilerindendir. Yılmaz Anadolu’dur. Toroslar’dır. 
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Çukurova’dır. Onun için ‘Boynu Bükükler’i en güzel o an-
latır. Endişe’yi en iyi o filme çeker. Bunun için ve nedeni 
ve nasılını ben anlatamam. Bunu Yaşar Kemal’e sorma-
lı. Kemal’i ve Güney’i seven ve kendisi de Anadolulu Elia 
Kazan’a sormalı. Ya da Toroslar’ın rüzgarını, Yörüklerin 
çığlıklarını taşıyan Osman Şahin’e...

Yılmaz’ı o günlerinde tanıyan Erdem Buri şöyle di-
yor: “O günler Yılmaz, bende, inandığı şeye sapına kadar 
inanmış ve onu gerçekleştirmek için elinden geleni ardı-
na koymayacak bir insan izlenimi bırakmıştır”.

Devrimci Yılmaz Güney

Yılmaz, 60’lı yılların özgürlük rüzgarlarını solukla-
dı. Devrimci oldu. Başka türlüsü zaten olanaksızdı. Yol 
daha 1950’lerde öyle çizilmişti. Devrimci oldu, ‘devrimin 
İnsan’ı özünden değiştireceğine/değiştirmesi gerektiğine 
inanıyordu. Güney için önemli olan İnsan’dı.

Yılmaz Güney Devrim’e inanıyordu. 1978’de “Ül-
kemiz devrimini zamanlayabilir miyiz” sorusuna yanı-
tı şudur: “Şoförler arasında bir söz vardır: ‘Yola pazarlık 
olmaz’ derler. Kaza olur, lastik patlar vb. Buna karşın, 
örneğin derler ki ‘Bir aksilik olmazsa akşama doğru varı-
rız.’  Akşama doğru saat vermezler; ikindi ile akşam ara-
sında bir zamandır bu. Devrim için de pazarlık olmaz, şu 
yılın falan ayında, falan gününde diyemeyiz, ama ‘akşa-
ma doğru’sunu söyleyebiliriz. Türkiye devrimi, yirminci 
yüzyılın son beş yılı ile yirmi birinci yüzyılın ilk beş yılı 
arasında, devrimci hareketimiz vahim hatalar işlemezse, 
gerçekleşecektir”.

Yılmaz Güney’in 1960’ların sonu ve 70’lerin başında-
ki devrimci arkadaşlarının adı Mahir Çayan’dır. Ulaş Bar-
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dakçı, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, Ertuğrul 
Kürkçü, Necmettin Büyükkaya, Mehmet Tüysüz, Ali Bu-
cak ve diğerleridir.

1970 Umut yıllarıdır. 1964’te Mor Defter ve 1968’de 
Seyyit Han’la. Yılmaz’a özel ilgi gösteren aydınlar, Umut 
filmini, laf yerindeyse, ayakta alkışladılar. Eylül 1970’te 
Sinema- tek’teki gösteriminde İstanbullu bütün aydınlar 
oradaydı.

Umut’ta arkadaşı Tuncel Kurtiz yanıbaşındadır. 
Gençlerden Şerif Gören ikinci yönetmendir. Bu sonuncu 
ile arkadaşlıkları sürecektir. Yol’u birlikte yaratacaklardır.

Elia Kazan, Umut’u Paris’te görür ve vurulur filme. 
Güney uluslararası boyutunu kazanmak üzeredir. Evren-
selliğe gidecek yolun kişisellikten geçtiğini sergilemekte-
dir. Kendini en iyi anlattığın zaman evrensel düzeye ula-
şabilirsin diyor Güney.

Sinemanın en anti-İstanbul tipi olan Güney, İstan-
bul’u fethetmek üzeredir. Mayıs 1970’te İstanbul Sinema-
tek’in Yılmaz Güney Haftası-Toplu Gösterisi düzenlemesi 
bunun ispatıdır. Başkaldırı ve yalnızlığın sinema ustası, 
İstabul ‘dükalığı’nın kendini beğenmiş aydınlarına ken-
dince merhaba diyordu...

Güney, döneminin adamıydı. 1968 ve sonrasının öğ-
renci ve devrimci hareketinin yakınındadır. Sosyalist ha-
reketin işçi sınıfıyla bağ kurduğu, ABD 6. Filosuna karşı 
Deniz, Mahir, Cihan, Sinan, Ulaş, Yusuf, Ziya, Oktay, Ka-
zım, Teslim, Ertuğrul ve diğerlerinin başkaldırı bayrağı-
nı açtığı o günleri derinden yaşadı. Gençlere sempatiyle 
bakıyordu. Onlara para ve silah yardımı yapmaktan çe-
kinmedi. Delikanlıydı. Devrimciydi. Ama aynı zamanda 
kaygılıydı. Kasım 1970’te bir söyleşide ‘Gençliğin devrim-
ci eylemi konusunda’ düşündükleri şunlardı: “Gençlik 
bugün en doğru eylemi yapıyor. Birtakım gruplaşmalar 
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var, belli bir cephenin bölünmesi bence yanlış. Taktik ve 
stratejide birtakım ayrılıklar oluyor, bunların henüz za-
manı olmadığı fikrindeyim. Fikir halindeki devrimci ha-
reket kendi tarafımızdan baltalanmamalı. Bunlar karşı 
taraf için bir silah oluyor. Şimdiden birbirine düşen adam 
halkın da gözünden düşüyor. Bunun hesabını yapmak zo-
rundayız”.

Yılmaz Güney’in en belirgin özelliği bu alıntıda sap-
tanıyor: Bölünmeye karşı olması. Grupçuluğu reddetmesi.

Yılmaz Güney hemşerilerini unutmuyordu. 1960’lı 
yılların başlarında Siverekli Öğrenciler Yardımlaşma Der-
neği başkanı ve/veya fahri başkanıdır. Derneğin geceleri-
ne katılıyor. Öğrencilere yardımcı oluyor.

1970 Eylül veya Kasım’ında Umut’un DDKO (Devrim-
ci Doğu Kültür Ocakları) tarafindan İstanbul’da Kadırga 
Öğrenci Yurdu’ndaki özel gösterimine katılıyor. Bin kişilik 
seyirci topluluğuna konuşma yapıyor ve soruları yanıtlı-
yor. “Kürt olduğunuz söyleniyor. Kürt müsünüz” sorusu-
na yanıtı şudur: “Ben Kürdüm. Babam Zazadır. Adana’ya 
göç etmek zorunda kalmıştır. Anam ise Muş Kürderin-
dendir, Kırmançtır”. O yıllar insanların Kürt sözcüğünü 
dile getirmekten kaçındıkları yıllardır.

Güney, DDKO yöneticilerine, örneğin Necmettin Bü-
yükkaya’ya yardımını esirgememiştir. 12 Mart darbesinin 
arama emirleri saldığı günlerde onlara kalabilecekleri yer 
sağlamıştır.

Aynı dönemde Mustafa Alabora aracılığıyla Deniz 
Gezmiş, Kazım Özüdoğru, Yusuf Küpeli, Ertuğrul Kürkçü, 
Ulaş Bardakçı ile arkadaşlık etmiştir.

12 Mart belasının yaşandığı yıllarda Yılmaz Güney, 
Acı filmiyle pasifizme, kaderciliğe karşı çıktı. Kiminin 
‘Türk westerni’ diye değerlendirdiği bu film, aslında, en 
kötü koşullarda bile mücadele etmenin bir yolu bulunabi-
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lir, mesajını yolluyordu.

Aynı dönemde arkadaşları, özellikle Mahmut Tali 
Öngören, zindanların kasvetini azaltabilmek umuduy-
la mahkumları ziyaret ediyor, moral günlerine katılıyor. 
Bu yıllarda çevresinde Öngören, Jak Şalom, Ali Özgentürk 
(çocukluk ve ilkgençlik arkadaşı, yardımcısı, dostu) gibi 
değerli, sinemayı bilen, tutarlı insanları görüyoruz. Bu 
çevreye bir süre sonra SBF diplomalı ve hemşerisi Süha 
Pelitözü de girecektir. Güney Filmcilik şirketinin yeniden 
düzenlenmesi ve yeni filmlerin tasarımlanması aşama-
sındayız. Ancak hapishane izin vermeyecektir...

Yılmaz Güney, 1972 ile 1981 arasında üç buçuk ay 
özgürdür. Bu kısa süre içinde birçok şey yapacaktır. Ama 
zindanlar birçok şeyin gerçekleşmesine de engeldirler.

Bu yıllar hem Fatoş’lu yıllardır: Aile, yuva özlemi, 
çalışma coşkusu dolu yıllar. Hem de polis ve hapishane-
li yıllar. Her gittiği yere, Ankara, Kayseri, İzmit, İstanbul, 
İmralı, İsparta ve Paris, hastalığını, arkadaşlarını, ailesi-
ni ve Devrim’i beraberinde götürdü. Arkadaşları Yılmaz’a 
inandılar, Fatoş eşini sevdi...

1972’de Boynu Bükük Öldüler’in o yıl ilk kez verilen 
Orhan Kemal Roman Ödülü’ne layık görülmesi mahkum 
Yılmaz Güney’i çok sevindirdi. Çünkü bu ödül, onun ro-
mancı arkadaşlarınca tanınması, romancı olarak benim-
senmesi demekti.

Uluslararası Boyut

O günlerde 13 ülkeden 170 sanatçı Yılmaz’ın özgür-
lüğüne kavuşturulması için ortak bir ‘af çağrısı’ yaptılar. 
İmza atanlar arasında Elisabeth Taylor, Alida Valli, Ric-
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hard Burton, Melina Mercouri gibi uluslararası yıldızlar 
yanında Agnes Varda, Costa-Gavras, Lean-Luc Godard, 
Peter Brook, Tony Richardson, Francesco Rosi, Elio Petri, 
Marco Ferreri ve Jules Dassin gibi sinema ustaları ve yö-
netmenler bulunuyordu.

Bunlardan Costa-Gavras ile 1982’de, Cannes Film 
şenliği’nde, ‘Altın Palmiye’ ödülünü paylaştı, Yol için. 
Costa- Gavras ise Missing (Kayıp) ile Şili’de Allende rejimi 
karşıtlarının CIA ile ilişkisini anlatıyordu.

Jules Dassin, Güney’e af çağrısını imzalarken, 
1940’ların sonunda ABD’yi Maccartizm belası nedeniyle 
terkedip, Paris’e sığındığı günleri anımsıyordu mutlaka.

Albaylar Cuntası yüzünden Yunanistan’ı terk etmek 
zorunda kalan Melina Mercouri, Yılmaz Güney’e büyük 
bir yakınlık duyuyordu. 1981 sonrasında Mercouri’nin Yu-
nanistan Kültür Bakanı olarak Güney’e gösterdiği dostluk 
biliniyor.

İmza atanlardan Jack Lang’a gelince, 1981’den itiba-
ren François Mitterand’ın Kültür Bakanı sıfatıyla Güney’i 
ağırlamak olanağı bulacaktır.

İşte uluslararası dostluk ve dayanışmalar bu tür zor 
ve acılı günlerde veya film şenliklerinde doğup, yeşerir, 
gelişir.

Güney hapishanedeyken filmlerinin birçok şenlikte 
ödül aldığını anımsatmalıyız. Yurtdışına çıkmak zorunda 
kaldığında, Güney, yıllardan beri uluslararası düzeyde ta-
nınan bir sinema ustasıydı.
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Devrimci Siyasette Güney Çevresi

Türkiyeli aydın korkaktır. Tutarsızdır. Devlete ba-
ğımlıdır. 1960’lı yılların kendine özgü koşulları altında, 
aydın takımı ilk kez işçi hareketi ve sosyalist mücadele 
ile ilişkiye girdi. Sandı ki sosyalizm gelecek kısa sürede 
ve ayrıcalıklı bir konum elde edecek. Öyle olmadı. 12 Mart 
darbesi devrimcilerle birlikte belli sayıda aydının da tu-
tuklanmasına neden oldu. Bu olay aydınlarla devrimciler 
arasında ‘kopuşun’ dönüm noktasıdır. Korkan aydınlar, 
neredeyse bütün aydınlar, işçi hareketinden ve devrim-
cilerden uzaklaştı. 1960’ların ‘radikalizminden’ renksizli-
ğe, teslimiyete ve yozlaşmaya doğru inişe geçti aydınlar. 
Oysa aynı günlerde, darbenin birinci derecede hedeflediği 
Yılmaz Güney, gittikçe radikal, gittikçe siyasi ve devrimci 
tavırlar takındı. Türk aydınları ile Yılmaz arasındaki en 
önemli fark budur. Ve bu fark Yılmaz’la öbürleri arasın-
daki ‘boşanma’nın tutanağıdır.

1974’te ‘genel af kanunu’nu izleyen günlerde İstan-
bul’da düzenlenen ‘Özgürlük ve Demokrasi Gecesi’nde 
Güney yaptığı konuşmayla dikkaderi çeker: “Bizim safı-
mız halkımızın safıdır. Düşmanımız emperyalizm ve oli-
garşidir. Bu mücadelede üstüme düşeni yaparım”.

Hapishane yıllarında çevresinde birçok devrimci 
gençle, değişik kümelerdeki Marksist-Leninistlerin topar-
lanması için çalışır. Akşam’da yazar. Edebi çalışmalarıyla 
geniş kitleyi aydınlatır. Her öykü ve romanı, aynı zaman-
da aydınlarla hesaplaşmasında bir adımdır. Sadece onlar-
la değil elbette.

CHP, ona milletvekilliği teklifi getirir. Yılmaz kabul 
etmez.

Güney dergisinde ve onu izleyen Yurtsever-Dev-
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rimci Demokrat, Demokrasi Bayrağı ve Paris’te yayınla-
nan Mayıs’ta siyasi yazılarıyla o günlerde ve sonrasında 
Türkiye’de tabu olan konuları ele alır. Bu bağlamda Kürt 
ulusal hareketi ve Kürdistan’a ilişkin yazıları neredeyse 
göle atılan birer taştır. Bu çalışmaları, ölümünden sonra, 
arkadaşlarının özverisiyle üç cilt olarak ve Siyasi Yazılar 
başlığıyla yayınlandı.

Güney, oldum olası devrimciler arasında birlik ve 
dayanışma yaratmanın yollarını zorladı. İmralı günlerin-
de birçok devrimciyle, örneğin Süleyman Cihan’la bu ko-
nuyu görüştü. Güney, Devrimci Dayanışma adı altında bir 
‘cephe’ oluşturmak istiyordu.

Bu çalışmalarını Paris’te de yürütmeye gayret etti. 
Ancak bu yazı çerçevesinde anlatmamız zor koşullar so-
nucu amacına bir türlü ulaşamadı. Ancak Mayıs ve Güney 
çevresi diye adlandırılan bir eleştiri, tartışma ve düşün-
ce geliştirme grubu olarak, Güney ve Paris’teki devrimci 
arkadaşları birçok şey yaptılar. Türkiye’deki 12 Eylül dar-
besini, işkenceyi, hapishanelerdeki vahşeti en iyi Yılmaz 
Güney ve yoldaşları Avrupa kamuoyuna yansıttı. Basın 
toplantıları, geceler, yürüyüşler, miting ve gösterilerle. 
Yılmaz Güney, “Her şeye her şeye karşın iyi olacaktır” di-
yordu.

Bu arada Paris Kürt Enstitüsü’nün kurucuları ve en 
birinci maddi ve mali yardımcısı olarak da önemli bir işi 
gerçekleştirdi. Bu çerçeve içinde Avrupa’daki Kürt diaspo-
rasıyla ilişkiye girdi. Cigerhun, Abdurrahman Kasımlo, İs-
met Şerif Vanlı, Şivan, Mahmut Baksı, Kendal Nezan sayı-
labilir. Güney, Enstitü’nün Fransa’da ve Türkiyeli Kürtler 
arasında tanınmasında, desteklenmesinde tartışılmaz bir 
rol oynadı.
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Aydın ve Aydınlar

Yılmaz Güney’in aydın birçok arkadaşı oldu. Burada 
hepsini sayma olanağımız yok. Hem unutulanların eleşti-
risini almak istemem. Ama son yıllarda arkadaşlığından 
onur duyduğu Tarık Akan, Şerif Gören ve Zeki Ökten’i 
saymamak da olmaz. Paris’te çok aydın tanıdı. Kimiyle 
‘kafayı çekti’, dostça söyleşti. Onların listesi de çok uzun.

Türkiye’den Paris’e gelen aydın ve sanatçı yakınları-
na Duvar’ı daha montajı tamamen bitmemişken, göster-
mekten kıvanç duyuyordu.

Güney, hiçbir arkadaşını, yoldaşını, ‘yol arkadaşını’, 
‘kabadayılarını’, yakınlarını unutmadı. En hoşlandığı şey-
lerden biri konuk gelen bir dostunu mükellef bir akşam 
yemeğinden sonra, Paris’te dolaştırmaktı. Paris, Işık-Kent, 
geniş bulvarları, cadde ve sokakları ve sinemalarıyla pı-
rıl pırıl. Adana’nın çocukluk anılarının, İstanbul’un salaş 
meyhanelerinin, ‘Güzel Marmara’ günlerinin Paris’lere 
taşınmasıdır bu. Yılmaz dinlemeye doymuyordu. Ali Öz-
gentürk anlatsın. Atıf Yılmaz anlatıyor.

Yılmaz unutmadı. Kadirbilirdi. Arkadaşlarını sever-
di. Arkadaşlarını ve sembolleri.

Güney, aydınlarla hesaplaşmayı film ve yapıtlarında 
sürdürüyor. Mücadelesinde ve eylemlerinde etrafında ye-
terince aydın bulamamaktan yakındığı biliniyor. Güney, 
yurtdışında tanındı, kıymeti bilindi, övüldü ve saygı gör-
dü. Türkiye’de, kendi kendi ülkesinde, aydınlardan bek-
lediği, umduğu yeterli ilgiyi göremedi. Yılmaz’ın aydını 
vardı. Bir de aydınları...

Arkadaş’taki Cemil tipi Güney’in tahammül edeme-
yeceği bir aydındır. Eleştirir. Yerden yere vurur Cemil’i. 
Arkadaş’ta, Umut’ta ve bütün yapıtlarında bindirir aydın-
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lara.

Paris’teki günlerinin ‘yol arkadaşlarından’ Yılmaz 
Sağlıkçı’ya bırakıyorum sözü: “Güney kimi aydınlarımızca 
yalnız bırakılmak istendi. O aydınlardan kopuktu... Ama 
etrafında her zaman insanlar toplandı. Aydınlar onu belki 
sevmedi, ama halk onu bağrına bastı”. Güney’in halk ada-
mı olması belki bundan.

Güney’le hapishane arkadaşı sonra yoldaşı, günü-
müzün ressamı İsmail Yıldırım şunları anlatıyor: “Yılmaz 
Güney, Türk aydınının, piyasadaki Türk aydınının çizdi-
ği formların çok dışında şeyler yaptı. Bir yerde entelek-
tüel ortamda bazen ‘kapıları tekmeleyerek’ bazı yerlere 
girmiştir, ilk zamanlarında, hiç kimse Güneyi gereken il-
giyle izlemek zahmetini göstermemiştir. Ayrıca bu konu 
üzerinde iki saar yazı da yazılmamıştır. Oysa Güney, bu 
vurdumduymazlığın filmini çekmek istiyordu. Siyasi iliş-
kilerinde, tavır alışlarında, Güney, Türkiye’deki alışılagel-
miş o entelektüel formların dışında bir insandır. Belki bu 
yüzden Güney uzun süre aydınlarca kabul edilmek isten-
medi. Bu onu üzdü. Düşman filminin senaryosunda bulu-
nan, ancak çekilmeyen bir bölüm vardır. Bu bölüm Güne-
yin Türk entelektüellerini nasıl değerlendirdiğini anlatan 
çok ilginç bir pasajdır. Ve çekilmemiş olması bence bü-
yük bir kayıptır. Film, bildiğiniz gibi, kahraman İstanbul’a 
doğru otobüsle yol alırken bitiyor. Çekilmeyen bölüm ise 
şöyledir: Kahraman İstanbul’a gelmiş, iş aramaktadır. O 
sırada eşi de İstanbul’dadır. Ve üçüncü sınıf bir pavyon-
da şarkıcılık yaparak hayatını kazanmaktadır. Bir gün 
gazetede gördüğü bir ölüm haberinden eşinin öldüğünü 
öğrenir. Eşinin, alanı, yakını, sahibi olmadığı için ölüsü 
morgda kalmıştır. Kahraman, eşine acır ve gidip ‘ölüsü-
nü morgdan alıp, defnedeyim’ der. Bu amaçla yola çıkar. 
Beyoğlu İstiklal Caddesinde morgu ararken, önüne Türki-
ye’de belirgin entelektüel tipi anımsatan bir yüz çıkar. Ve 
ona ‘Morg nerede?’ diye sorar. Entelektüel tarif eder. Kah-
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raman bu tarife göre gider. Vardığı yer Papirüs’tür. İçeri 
girer. Karşısına yine tipik bir entelektüel çıkar. Ona ‘Morg 
burası mı?’ diye sorar. Ve öbürü ‘Evet, morg burası, kimi 
arıyorsunuz?’ der. Papirüs, yani o yılların aydınlarının ‘ta-
kıldığı’ yerlerden biri, sembolik olarak morgla eş tutulur.
Öte yandan, aynı filmde, evdeki kavga sahnelerinin bi-
rinde, duvara asılı kimi ünlünün resimlerini kahraman-
larına yırttırması da boşuna değildir. Güney’le aydınlar 
arasında bir anlaşmazlık vardı. Aydınların halktan kopuk 
ve halkı anlama yeteneğinden yoksun olduklarını söylü-
yordu. Paris’teki yaşamı boyunca da, Paris’te eskiden beri 
yaşayan birtakım entelektüelin davranışları da acımasız 
ve tatsızdı. Kendi vardıkları yeri hazmedememiş kimi ay-
dın, züppe tavırlar takındılar. Bir kısmı Duvar konusunda. 
Önce ‘Ona şöyle akıl verdim, ama o yapmadı’ türünden 
gerçekle ilgisi olmayan şeyler ileri sürdüler. Bunlar, aslın-
da kendi egolarını tatmin ediyorlardı. Hepimiz biliyoruz 
ki, Güney’e bu konuda hiçbiri herhangi bir yardımda bu-
lunmadı. Dahası Duvar’a ilişkin kimi eleştirilerde ‘filmin 
sertliği’ gibi şeyler yazılınca, ‘bizimkiler’, Parisliler gibi ko-
nuşmaya başladılar. Ama hiçbiri ne ön ne de son eleştiri-
lerini yazma cesaretini gösterdi”.

Yılmaz’ın söyledikleri yerinde. O kadar ki yıllardır 
Paris’te bir tür ‘Türk muhalefet merkezi’ rolünü üstlenen 
eski ve yeni tüfekler, Yılmaz Güney’in parlamasından feci 
biçimde kıskançlık duydular.

Yılmaz Güney’in dostları arasında Bilge Olgaç, Sem-
ra Özdamar ve Osman Şahin’i de saymalıyız. İlyas Sal-
man, kanımca, Yılmaz Güney’in aydın tanımına uyan 
ender sanatçılardan biridir. Dahası Yılmaz’ı en doğru 
biçimde anlayanlardan biri de odur. Özgür Gündem (Al-
manya baskısı) 7 Aralık 1992’de İlyas Salman’la yapılan 
bir söyleşiyi yayınladı. Sanatçımız, Güney için şunları 
söylüyor: “Yılmaz Güney’in (sinemayı) seçimi çok bilinçli 
bir seçimdi. Türkiye’de sinema 50’li yıllardan sonra insa-
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nımıza ulaşmaya başladı. Yılmaz Güney, 1959’da yazdığı 
Üç Bilinmeyenli Denklem adlı hikayesi yüzündcn hapse 
girmiş adamdır. Sonradan sosyalist olmuş bir adam de-
ğil... Vurdulu kırdılı filmleri çektiği dönemde de Yılmaz 
Güney sosyalistti. Önce bu halka kendini kabul ettirmesi 
gerekiyordu. Başka türlü hareket etseydi, ilk anda balta-
lanır, ne Umut’u, ne Sürü’yü, ne Arkadaş’ı, ne de Yol’u 
yapabilirdi. Hiçbirisini yapamazdı. Kendine böyle bir yol 
seçti ve bu yol doğruydu”.

Yılmaz Güney’in aydınları sağlamdır. Halkını anlar. 
Halkıyla çay-kahve içmelidir. Bulgur pilavı, çiğ köfte yiye-
bilmelidir. Eylemde birlik olmalıdır. Yılmaz’ın amacı an-
laşabilecek sayıda devrimci örgüt, parti ve kişiyi bir cep-
hede toplamaktı.

Cephe kurulurken ve özellikle de kurulduktan sonra 
aydınlar da orada yerlerini almalıydı. Ama kendisi ülke-
sinin yarattığı en iyi aydınlardan biri olarak bu oluşuma 
katkıda bulunmak; katkı ne demek bu oluşumun gerekir-
se lokomotifliğini üstlenmek için elinden geleni yaptı.

Yılmaz Güney bir yazısında aydınlar konusunda 
şunların altını çiziyor: “İşçilerin, köylülerin devrim saf-
larına kazanılması daha kolaydır. Aydınların kazanılma-
sı daha zordur. Fakat bu zorluğun yenilmesi, aydınların 
gerçekten proleter devrimci saflara kazanılması devrimin 
hızında tayin edici bir yükselişe neden olur. Çünkü dev-
rimin, gerçek anlamda proleter aydınlara ihtiyacı vardır”.
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YILMAZ GÜNEY ÖĞRETMEN *

Hasan Kıyafet

1975 yılı olmalıydı. Yılmaz Güney Toptaşı Cezaevi’n-
deydi. Onun için Unutma başlıklı bir yazı yazdım. Yazı Va-
tan Gazetesi’nde yayınlandı. Yazıda, Güney’in öğretmen 
olduğunu savunmuştum. Çevremden “Yılmaz Güney’in 
artist olduğunu biliyorduk, ama öğretmen olduğunu bil-
miyorduk” diyenler oldu. O gün onlara verdiğim yanıtı 
yineleyeceğim: Yılmaz Güney değeri bilinmemiş bir öğ-
retmendir. Dersliği dört duvarla sınırlı değildi. Ders ver-
diklerinin de yaş sınırı yoktu. On, yirmi, elli, altmış, yüz 
her yaştan, her boydan ve her renkten insanlar. Ayrıca 
Güney, eğer öğretmen olmasa başına bunca felaketler ge-
tirilir miydi? Peşine bu kadar düşülür müydü? Egemenler, 
birey olarak insanın öğrenmesine, bilgi edinmesine engel 
olmazlar, olamazlar. Kişi bildiğini başkalarına öğretme-
ye başladı mı vay haline. Çünkü; öğretmeyle aydınlanma 
başlar. Aydınlanma ise yönetenlerin, egemenlerin hiç işi-
ne gelmez.

Bundan üç bin yıl önce yaşamış Çin krallarından biri-
nin soylulara, krallara verdiği şu öğüt önemlidir: “Ey soylu 
kişiler, ey krallar, eğer halkınızı iyi yönetmek istiyorsanız, 
öğütlerime kulak verin. Yoksa başınız dertten kurtulmaz, 
iyi bir yöneticinin ilk işi yönettiklerini boş tutmasıdır. Bil-
gisiz tutmasıdır. Saflık, bilgisizlik erdemdir. İnsanlar bil-
gilendikçe, akılları karıncalanır. Örneğin, iki küp alalım. 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1993, Sayı: 56.
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Küplerden birisi boş, birisi dolu olsun. Boş küpe turşu, 
pekmez, un, bulgur koyarsınız, işinize yarar. Ya dolu küp, 
ona birşey koyabilir misiniz? O zaten doludur...” Yılmaz 
Güney Çin kralının öğüdünü tutmadı. Çevresini ışıtmaya, 
aydınlatmaya başladı. Film çevirdi, roman, öykü yazdı. 
Konferanslar verdi.

Güney meslek olarak da öğretmenliğe tutkundur. 
Düziçi Köy Eğitim Enstitüsü’ne gidemeyişini, kasabada, 
kentte oturuşuna bağlardı. O sırada ilkokul diploması 
köyden olmayanlar, söz konusu okullara alınmazdı. Si-
nemada gönlünce bir öğretmen karakteri canlandırama-
maktan da üzüntü duyardı. Amerikalı ‘Barış Gönüllüleri’ 
ile olan kavgamı ve Samsun Lisesi’nden Eskişehir Beyli-
kahır Ortaokulu’na sürgün öykümü duyunca heyecanlan-
mış, “Bunu ben oynarım ağabey” demişti.

Güney, bildiğini öğretmeye bayılırdı. Bir gün bana 
Sovyet eğitim sistemini sordu. Ben de yarısı kendimin uy-
durduğu bir sürü şeyler anlattım. Örneğin, Sovyetler’de 
kopya yakalamak yoktur. Çünkü, insanı yanlışının değil, 
doğrusunun üstünde yakalamak gerekir. Kötüyü kim olsa 
görür, önemli olan iyiyi görmektir. İyi öğretmen, öğrenci-
sinin iyi yanını görendir gibi...

O, dinledi dinledi: “Ağabey sen hiç kopya yakaladın 
mı?” dedi. Ben de “Hayır yakalayamadım ya da yakalama-
dım” dedim. Bıyıkaltı güldü: “Allah’ıma sen Sovyetlerdeki 
eğitimi değil, kendi kafandaki eğitimi anlatıyorsun bana. 
Ama senin eğitim sistemin, Allahıma daha hoşuma git-
ti” dedi. Dedi demedi gülüp bana sarıldı. Kırılacağımdan 
korkuyordu. Bu kez ben Sovyet eğitim bilimcisi Makaren-
ko’nun: “Başarının tadı tattırılmamış bir öğrencinin, bir 
insanın zavallı olduğunu” söylediğini ekleyerek, inadına 
Sovyet eğitimini anlattığımda ısrar ettim. Oysa Güney 
haklıydı. Şimdi o geç kalmış itirafı yapıyorum.

Güney’in öğretmenlik tutkusunu, özlemini çıkardığı 
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GÜNEY adlı dergide de görmek mümkündür. Orada ço-
cuklara ilişkin, dizi öyküler vardı. Oğlu Yılmaz adını sim-
ge yaparak, epey çocuk öyküleri yazılıp çizildi. Yurdun çe-
şitli yörelerinden öğretmen, eğitim haberleri verildi.

Düz vatandaş, Yılmaz Güney’i çok sevdi. Onu kendi-
sinden biri olarak gördü. Dahası Güney’i kendisi adına kö-
tülüklere, haksızlıklara karşı koyan Köroğlu yaptı. Fakat 
egemenler, burjuvazi O’nu içine sindiremedi. Hapis yattı, 
adam vurdu dendi. Hiçbir zaman o bir öğretmendi, gerçek 
öğretmenlerin, aydınlatıcıların başı dertten kurtulmaz, 
denmedi. Vezirköprülü Ahmet Cebeci, Güney’le İmralı’da 
çekilmiş fotoğraflarını göstererek otobüslerde bedava 
yolculuk yaptı. Bir bakıma Güney’li resmini paso gibi kul-
landı. Anadolu halkı Güney’in resmini yatak odasına astı. 
Kürt köylüleri halen onun öldüğüne inanmıyorlar. Yılmaz 
Güney bu, kolay ölmez. Bir gün mehdi gibi, Hızır gibi kılı-
cını kuşanıp gelir. Haksızlıkların üstüne gözünü kırpma-
dan yürür” diyorlar.

Biz ezilenlerden yana olanlar, Güney öğretmeni hiç 
unutmayacağız...
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BU DÜNYADAN

YILMAZ GÜNEY DE GEÇTİ... *

Emin Karaca

Mehmet Emin Yazın’ın bu sayısında ağırlıklı olarak 
Yılmaz Güney’den söz edeceklerini anımsatarak, Engin’in 
de benden bu konuda bir yazı istediğini söyleyince “olur” 
dedim. Yılmaz Güney’e ilişkin neler yazabileceğimi dü-
şünüyordum birkaç gündür... Halkın gönlünde öncelikle 
ve özellikle sinema oyunculuğuyla taht kurduğundan; 
benim kendisini ‘tanımam’ da bu yolla oldu. Şimdi anıla-
rımda yıllar öncesine giderek, onu ilkin nerede, ne zaman 
ve nasıl ‘seyrettiğimi’ bulmaya çalışıyorum...

Otuz iki-otuz üç yıl kadar olmalı. Bir Batı Anadolu 
kentinde ortaokula başladım. İlk yılın yazında Kızılay’ın 
Kuşadası’nda düzenlediği dönüşümlü öğrenci kampının 
üçüncü grubunun içindeyim. Gene böyle bir Ağustos ayı 
olmalı. Günlük kamp yaşamının akşamında haftada bir 
ya da iki gece sinemaya götürüyorlar bizleri... Bir gece 
gene Kuşadası’nın yazlık sinemalarından birine doluş-
muşuz. Filmografisi önümde yok, şimdi hangi filmi ol-
duğunu anımsayamıyorum. Perdede; ‘hayatımın’ o anına 
dek seyredebildiğim Türk filmlerindeki ‘artist’lere gözü, 
kaşı, duruşu, yürüyüşü, gülüşü, kaş çatışı hasılı hiçbir 
şeyi benzemeyen kara-kuru, kavruk, gündelik hayatımız-
da her an her yerde görebileceğimiz bir insan tipi var. Fil-
min konusundan dupduru hatırlayabildiğim: İşte bu so-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1993, Sayı: 56.



Yazından Seçmeler - 113 

kaktaki  insana benzeyen kişi (sanırım bir kabadayıydı) 
büyük kentte hiç peşini bırakmayan belalarla boğuşuyor, 
çok uzaklardaki yalnız anasına da bir an önce kavuşmak 
istiyordu. Kendince hesaplaşmasını bitirdiği inancıyla 
trene binip gideceği istasyona yaklaşırken, peşindeki kö-
tüler kıstırıp kalleşçe arkasından ateş ediyorlardı. Ölmek 
üzereyken son sözü: “Bu trenler beni sana getirmeyecek 
ana” oluyordu.

Bu sinema oyuncusunun adı: Yılmaz Güney’di.

Sonraki yıllarda oynadığı filmleri imkan ve fırsat bu-
labildikçe seyretmeyi, dönemin ‘matbuatında’ ve maga-
zin mecmualarında çıkanları okumayı sürdürdüm. Gerçek 
hayattan en küçük bir yansıma bulunmayan filmlerinde 
bizlere kocaman bir yalancı dünya sunan ülkenin sinema 
sanayinin manipülatörleri, hemen bir sıfat bulup kondur-
muşlardı bu tipe: ‘Çirkin Kral’. Bu kesim tarafından ‘Çir-
kin Kral’ın aşkları, bıçkınlıkları, hırçınlıkları ‘medya’da 
tekrarlanarak büyütülürken; sol cephede de ‘bizden biri’ 
olduğundan, hatta vaktiyle komünizm propagandası su-
çuyla hapis yattığından söz ediliyordu...

1970’de vizyona giren ‘Umut’ filmi, artık hiçbir te-
reddüde yer bırakmayacak şekilde Yılmaz Güney’in ‘biz-
den’ olduğunu, bu sanat dalıyla işçi sınıfının ve halk kit-
lelerinin ‘davası’nın yansıtılabileceğini göstererek Türk 
sinemasında bir ‘umut’ haline gelmişti (Gerçekten ‘Umut’ 
kilometre taşına gelene kadar 1965’deki Vedat Türka-
li’nin ‘Karanlıkta Uyananlar’ ve benzeri birkaç çabayı da 
görmezden gelmediğimizi belirtelim). Güney; ‘Umut’un 
peşi sıra o zamana kadarki birikimini dökeceği Acı, Ağıt 
vb. filmlerini temposunu hızlandırarak beyazperdeye ta-
şırken; ayağa kalkan ülke de 12 Mart 1971 randevusuna 
yetişebilmek için adeta depara kalkmıştı.

Uzatmayalım. Gördük ve yaşadık. Devrimcilerin 
payına yenilgi düştü o randevuda. Yılmaz Güney’le aynı 
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‘dava’nın sanığıydık. O; 256 sanıklı THKP-C ana dava-
sında, ben de (sonradan birleştirilecek olan) THKP-C İşçi 
Kesimi davasında sanıktım. Tutsak bulundurulduğumuz 
ceza ve tutukevleri değişikti. Bir arada değildik, ama aynı 
‘dava’nın değişik versiyonlarındaki iddianamelerini ha-
zırlayan askeri savcılarca aynı suçu işlemekle töhmetlen-
diriliyorduk. Benim tutuklu bulunduğum Selimiye Askeri 
Ceza ve Tutukevi’nden daha önceki münferit bir davadan 
kesinleşmiş olan ‘ceza’mın infazı için Sağmalcılar Ceza 
ve Tutukevi’ne gönderilmemle onun, aynı yerden benim 
bir önceki yerime nakledilmesi aşağı-yukarı aynı günlere 
denk düştü. Sağmalcılar’a gönderilmem için Sultanah-
met’teki adliye nezarethanesinde bekletilirken duruşma-
ları için getirilmiş çoğu lümpen proleter adli tutukluların, 
bir siyasi tutuklu olduğumu öğrenince, hele aynı dava-
dan yargılandığımızın ayırdına varınca, bana yönelttik-
leri soruları Yılmaz Güney üzerinde yoğunlaşıvermiş ve 
bana olan yad ve yabancılıkları kayboluvermişti. O gün 
bugündür hâlâ düşünür dururum; halkın her kesiminden 
insanların gönlünde kurduğu bu tahtın hangi maddeden 
yapıldığını...

Sağmalcılar Ceza ve Tutukevi’ne vardığım akşamın 
alacakaranlığında teslim alan ilk görevlilerden tüm gardi-
yanlara dek hepsinde Yılmaz Güney sevgi şelalesi durul-
madan akıp duruyordu... THKP-C İşçi Kesimi Davası’nın 
en sona kalan tek tutuklu sanığı olarak duruşmaya gö-
türülmek için kapıaltına indirildiğimde (artık bizim İşçi 
Kesimi Davası 256 sanıklı ana davayla birleştirilmişti) bir 
gardiyanın koca bir tomar mektubu kelepçeli kollarımdan 
birinin altına sıkıştırarak; ‘Zahmet olmazsa Yılmaz Bey’e 
iletmem’ ricasını yerine getirirken, ilk kez yüz yüze ta-
nıştık. Ondan sonraki her celsede onun hayranı ‘halkın’ 
Sağmalcılar Ceza ve Tutukevi adresine gönderdiği mek-
tupları kendisine ilettim. Celse açılana kadar ve aralarda 
kopuk kopuk; dünyamızdan, memleketimizden, devrimi-
mizden ve sinemadan konuşulabilecek şeyleri konuştuk. 
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Nihayet o bilinen garabet hükümetin ‘garabet’ affı geldi 
çattı. Af yasası yürürlüğe girince o bizden önce çıktı. Bi-
zim 141’liklere -Allah selamet versin- Milli Selamet Parti-
si’nin çelmesi takılmıştı. Bizimkinin de Anayasa Mahke-
mesinden kurtulmasının eli kulağındayken ben de çıktım. 
Duruşmadan vareste tutulmadığımdan celseye gitmek 
zorundaydım. Bir sonraki duruşma günü Selimiye Kışla-
sı’nın kapısına dayandığımda -meğer o da duruşmadan 
vareste değilmiş- karşılaştık. Konuşa konuşa ilerlerken 
ilk barikattaki aramada, işgüzarlık eden askerin biri mide 
rahatsızlığı yüzünden ara sıra atıştırmak için cebinde ta-
şıdığı bisküvi paketine el koymak istedi. Tartıştık. Sorun 
bir anlayışlı zabit tarafından çözüldü. O ünlü 12 Mart son-
rasının ilk ürünü ‘Arkadaş’ filmini çekmekteymiş. Oradan 
kalkıp gelmiş. Duruşmadan sonra birlikte sete gitmemizi 
önerdi. Çıktık, gene ısrar etti. O sırada hayat meşgalem o 
kadarlığına bile bir yere gitmeme elverişli değildi. Israrlı 
davetine uyamadım. 12 Mart kığıştısından sonraki bu ‘Ar-
kadaş’ filmini ancak vizyona girdiğinde izleyebildim.

Nihayet o bilinen olay yaşandı. Yazımın başlarında 
çocukluktan delikanlılığa evrilmeye başladığım dönemde 
seyrettiğim ilk filminde aklımda kalan belalar gibi, bela 
bir türlü yakasını bırakmıyordu. Yumurtalık olayıyla tek-
rar demir parmaklıkların arkasına döndü. Dışarıda, öyle-
ce medyaya yansıdıkları kadarıyla yapıp ettikleri izliyor, 
ziyaretine gidip gelebilen yakın eş dosttan kimi özel ha-
berlerini alabiliyordum. Yurtdışına kaçışı, ‘Yol’ filminin 
aldığı uluslararası ödüller ve övgüler hep beni durduğum 
yerde sevindirdi, gönendirdi.

Nihayet hiçbirimizin kaçamayacağı son gelip çattı. 
O sırada tekelci basının bir cibilliyetsiz organında basın 
emekçisiydim. Gece servisinde çalışıyordum. Daha kapı-
dan girip servis arkadaşlarıma selam verirken acı ‘müjde-
yi’ verdiler: Yılmaz Güney öldü... 1984 yılı Eylülünün bir 
günüydü... Bir hafta, on gün kadar sonraydı. Fransa’dan 
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bir eski dost geldi. Ondan; oradaki hayatından epeyce 
havadis alarak cenaze töreni konusunda da bilgilendik. 
Birkaç gün sonra dönüyordu. Ondan bir isteğim oldu. Ko-
münarlarla birlikte yattığı Pere Lachaise mezarlığındaki 
kabrine benim için üç adet kırmızı karanfil koyabilir miy-
di? Döndükten sonra telefonla aradı, koymuş...

Ne diyelim?

Bu dünyadan Yılmaz Güney de geçti... 
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ODYSSEUS’UN İZİNDE *

Necmi Sönmez

Lütfi Özkök’ün Yaşamı ve Sanatı Üzerine Notlar

1) Sonu Gelmeyen Yolculukların Sıfatı

1987 yılında Beyoğlu Yapı Kredi Bankası’nın genel-
likle amatör ressamların çalışmalarının sergilendiği sa-
nat galerisinde1 Lütfi Özkök’ün fotoğraflarıyla karşılaşın-
ca şaşırmıştım. Bu küçük çaplı sergi sevdiğim yazarların 
portreleriyle doluydu. Beckett, Paz, Neruda, Breton, ama 
beni büyüleyen William Burroughs portresi olmuştu. Ola-
ğanüstü etkileyici bir portreydi bu. Burroughs, sağ elinde 
neredeyse yüzü büyüklüğünde bir sigara tutuyordu, çizgili 
kravatı ve insanın gözünün içine bakan anlamlı bakışıyla 
adeta uçmaya hazırlanan bir kartalı andırıyordu. Lütfi Öz-
kök’le daha sonra bir küçük söyleşi yapıp Söz Gazetesinde 
yayınladım. Onun aynı zamanda ‘İçimizdeki Sıla’ adlı tek 
şiir kitabıyla tanınan ilginç bir şair olduğunu çok sonra 
öğrendim. 1978 baskısı bu kitabın sararmış saman kağıdı 
sayfalarındaki imgeler, sakin ama geniş bir anlatım evre-
ni olan bir şairle karşı karşıya olduğumu anlamama yet-
ti. Ama benim için Özkök’ün fotoğrafları, şiirinin devamı, 
şekil değiştirmiş bir duyarlılık ekseninin ikinci yüzü ola-
rak gel zaman git zaman farklı bir düzleme oturdu. Çünkü 
1987’den bu yana geçen zaman boyunca, onun yaşamını 
daha yakından izleme, fotoğraflarıyla daha yakından il-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1993, Sayı: 56.
1 - Bu galeriyi, İstiklal Caddesi’ne açılan geniş camları yüzünden 
çok severdim; galeri mekanına girmeden ne sergilendiğini cad-
deden geçerken bir çıprıda görebildiğim için.
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gilenme fırsatım oldu. En önemlisi, Özkök’ün ürettikleri-
ne yansıyan hayat prizmalarının, bu prizmalardan düşen 
gökkuşağı renklerinin, gri tonların, siyah/beyazların ve 
bazen sepyalaşmış toprak tonlarının hem fotoğraflarına 
hem de şiirlerine olan katkısını en uç noktalarına dek ta-
kip etme ayrıcalığına kavuştum. Bence Lütfı Özkök gerçek 
bir Odysseus kimliği taşımaktadır.1

Yaşamı aşılmaz engellerle dolu görünse de, İstanbul, 
Paris ve Stockholm arasında garip denebilecek bir toplam, 
gerek farklı dillere gerekse farklı kimliklere karşı bütün-
lük arayışı olmayan bir bileşke, Özkök’te coğrafyanın sü-
rüklediği yaratıcı birey olarak karşımıza çıkar. Bu birey, 
dil iklimlerinin çatışmasında ya da sonu gelmeyen yol-
culukların eşiğinde kendini öyle iyi sınırlamayı bilmiştir; 
ki sonsuz yolcu olarak da algılanabilecek olan Odysseus 
sıfatını taşımayı hak etmiştir. Bu sonbahar aylarında 70 
yaşına basacak olan Odysseus için yazıyorum bu yazıyı; 
onun izlerini daha belirgin olarak sürebilmek umuduyla.

2) Algı-Yanıt Dünyasının Ürünü Olarak Portre

Bırakalım bir yazar ya da şair portresini, sıradan bir 
imgeyi gösteren sıradan bir fotoğraf bile izleyiciye bir şey-
ler taşıyabilir. Bu yüzden olsa gerek fotoğraflara bakar-
ken, bir resmi ya da heykeli izlerken takındığımız tavır-
larla yaklaşmıyoruz konuya. Fotoğraf bizi bir tür zorunlu 
yolculuğa sürüklüyor sanki. Belleğimizdeki kalıntıları, ya-
şanmışlıkları deşmeye ve ‘bu bana yabancı değil’ demeye 
başladığımız oluyor. Fotoğraf bize bu anlamda yabancı 
olmayacağı için onu yaşamımızın bir parçası, kabullen-
1 - Odysseus, Yunan mitolojisinin en ölümsüz kahraman-
larından biridir. Onun serüvenlerinin anlatıldığı Odysseia ise 
aşılmaz engellerle dolu, sonu gelmeyen yolculukların adı ve 
sıfatı oluvermiştir. Bkz. Azra Erhat, Mitoloji Sözlüğü, Remzi 
Kitabevi, 1983, İstanbul, s. 241-46.
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diğimiz algı-yanıt dünyasının vazgeçilmez ürünlerinden 
biri olarak değerlendiriyoruz. Lütfi Özkök’ün fotoğrafları-
nı değerlendirirken kullanacağım ölçüt, her şeyden önce 
bu ‘kabul edilmişlik’ olacak. Zaten Özkök kendisiyle şim-
diye dek yapılan yüzlerce röportajda fotoğraf çekmeye 
bir gereksinim üzerine başladığını sabırla tekrarlar durur. 
Bu gereksinim en basit kavramlarla şöyle özetlenebilir: 
Şair ve yazarların portreleri, kitapları yayınlandığında, bir 
ödül aldıklarında, öldüklerinde gazetecilere, yayınevleri-
ne gerekmektedir. Okuyucu bu resmi görmek, dolayısıyla 
eserini okuduğu yazarın suretini tanımak istemektedir. 
Bu gereksinim olsa olsa alışveriş yaparken, gıda madde-
lerinin nelerden yapıldığını öğrenmek isteyen kişilerin 
hep paketi inceden inceye okuyarak gösterdikleri sabır-
la kıyaslanabilir. Özkök, bu ihtiyacı giderebilmek için ya-
zar-şair-denemeci-ressam vb. yaratıcı bireylerin peşinde 
koşmuştur. Bu yüzden olsa gerek onun portre ağırlıklı bir 
belgesel yaklaşımı var. Her şeyden önce, kişinin yüzüne, 
kafa, boyun yapısına eğiliyor Özkök’ün objektifi. Toplam 
sayısı belli olmayan fotoğraflarının yaklaşık olarak üçte 
ikisi, fotoğrafladığı kişinin sadece yüzünü ön plana çıka-
rıyor. Bu anlamda denilebilir ki Özkök’ün ‘bir atmosfer’ 
yakalamak hele de pek çok fotoğraf amatörünün iddia 
ettiği gibi çektiği kişiyi kendi dünyasına oturtma arzusu 
hiç yoktur. Detay konusunda sanatçının gösterdiği indir-
gemeciliğin birden çok nedeni vardır bence: Bunlardan 
ilki, Özkök’ün tamamen yüz ve yüz yapısı üzerinde sa-
bırla durarak gösterdiği, objektifiyle bize de yakınlaştır-
maya çalıştığı; insan suratının duygu, anlam, istek, derin-
lik, yıkma, boşluğu arama duyumlarıyla dolu labirentsel 
özelliğidir. Yaratıcı bir bireyin yüzü, taşıdığı gizli bir çe-
kim gücüyle, bakana tamamıyla anlam yüklü bir elektrik 
yollamasıyla diğerlerinden ayrılıyor. Yazarların, şair ve 
ressamların yüz yapıları Özkök’le onların çalışma masa-
larından, kullandıkları kelamlardan, duvarlarına astıkları 
objelerden daha önemli bir yer almışsa bunun nedeni de, 
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onun bu yazar yüzlerine yıllar, yüzyıllar sonra bakacak 
olan kişiye karşı vermek istediği mesajla ilgilidir. Bu me-
sajı daha da algılanır hale getirmek için şu noktadan yola 
çıkmak istiyorum: Bir insanın bir portreye bakışından. Bir 
yüz fotoğrafına bakarken ikili bir diyalog söz konusu olan, 
biz ve baktığımız yüz. İki çift göz birbirine bakıyor. ‘O’ an 
geldiğinde, birbirine yönelen bakışlar karşıt bir çizgide et-
kisiz, dolayısıyla zaman ve mekan boyutlarından kopmuş 
bir düzlemde birleşiyorlar. Sonsuzluk anı da denilebilir 
bu sınırlı dakikalara, ne geçmişin ne de geleceğin ne de 
şimdiki zamanın baskısını duyuyoruz çünkü. Kopuyoruz. 
Susmak zorunda kalıyoruz. Bir gerilim, kendini seyretti-
ğimiz portrenin dudak kenarlarında, alın kırışıklıkların-
da, burun kemiğinde, göz çukurluğunda belirgin kalıyor. 
Özkök’ün 1962’de çektiği Samuel Beckett’in yarısı aydın-
lık yarısı karanlık yüzüne bakarken daha da açık hatta, 
birebir algılamak mümkün tüm bu soyut gibi görünen 
saptayımları. Özkök’ün objektifi yüz üzerinde girdaplı bir 
dönüşümle derinin altına inmeyi, oradan sonsuzluğa dair 
bir ritmi çalmak istiyor. Bu ritim yüzyıllar sonrası için ge-
rekli. Bu ritim, durgun suya atılan taşın etrafında oluş-
turduğu halkalar gibi yeni ritimleri yeni sanat ürünlerine 
oluşturacağı için bir kaçınılmazlığa sahip. Geleceğin kış-
kırtıcıları da bu sonsuzluk ritimleri değil mi?

3) İçerden Dışarıya: Bahçe İçinde Bir Köşk Terasında

Coğrafya olgusunun Özkök’ün yaşamına taşıdığı 
önemli değerlerden biri de, onun kendisini ‘kimliksiz’ biri 
olarak ele almasında ortaya çıkmaktadır. Kimlik sorunu, 
kendisiyle hesaplaşan, bir bireyin karşısına dikilirken, 
anadillerden uzakta yaşayan, başka dillerle günlük yaşa-
mı şekillendirmek zorunda kalan aydın için; bir hesaplaş-
manın ötesinde, kendini dünya coğrafyası üzerinde ‘bir-
yerlere’ bir an evvel yerleştirme baskısı olarak kimi kez 
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trajik boyutlara varabiliyor. Marina Zwetajewa örneğinde 
olduğu gibi. Özkök için coğrafyanın nasıl bir anlam dün-
yasına açıldığını bilmiyorum, ama bu coğrafyada somut 
örnekleriyle; nehir, dağ, deniz, orman vb. onun yaşamın-
da inanılmaz bir yer tutuyor. Bana bir kez ormanlardan 
çekindiğini, İsveç’e yerleştikten uzun yıllar geçtikten son-
ra ormanlarda yürümeye alıştığını söylemişti. Gençliği 
İstanbul, Paris gibi insan yığınlarının bir yerden bir yere 
‘sürekli’ olarak hareket halinde olduğu şehirlerde geçmiş 
bir kişinin sakin bir limanı andıran Skandinav coğrafyası 
içinde olmayı tercih etmesi, hele de bu üçüncü dilde şiir 
yazması bende her zaman için olağanüstü bir fenomen 
etkisi bırakmıştır (Özkök kendini Paris’ten ayrılmak zo-
runda kaldığı için bir göçmen olarak kabul eder!). Onun 
entelektüel kimliği Batı Avrupa kültürü içinde, Fransız di-
linin çeperinde yer alırken, Sembolizm’den Sürrealizm’e 
uzanan ‘modern sanat’ şeridinde kendine belli bir yol 
tayin etmek yerine, bu dilin derinlemesine inen kanalla-
rında ilerlemeyi bir yana bırakıp bir üçüncü dile girmesi, 
İsveççe olarak şiir yayınlayıp çeviriler yapması, bunu seç-
kin bir düzeyde geliştirmesi nasıl açıklanabilir?

Coğrafya sorunu, yaşamının ilk yarısı ile son yarı-
sında Özkök’ün farklı kimlikler altında kendisini oluş-
turduğunun ve kendisi olarak (Burada kesinlikle sentez, 
uyuşma demek istemiyorum. Özkök’te bir biçimden çok 
farklı görsel ve bölgesel öğelerden oluşan, içerden dışarıya 
doğru gelişen bir kolaj söz konusudur) kalmak istediğinin 
göstergesi olarak ele alınabilir. Kolajda birbirine uyumsuz 
resimsel elemanların bir kompozisyonu söz konusudur. 
Birbirine aykırı duran resimsel öğeler kendi özgün nitelik-
lerini yitirmeden diğer elemanlarla birlikte farklı bir birlik-
telik oluştururlar. J. Cornell ve K. Schwitters’in birbirinden 
ilginç kolajları bu birlikteliğin en nitelikli örneklerini oluş-
turur. Özkök de yaşamını bu kolaj mantığı çerçevesinde 
(kendi tercihiyle) ‘kimliksiz’ olarak kabul ettiğine göre, ik-
lim ve coğrafya üzerine düşen görevi tamamlamıştır. 
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YAKINTI * 1

Özgür Savaşçı

Önce kitaplardı

Şimdi insanlar

Ey Almanya Almanya

Ne kadar düşkünsün insanlığa...

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1993, Sayı: 56.
1 - Bu şiirin yazıldığı yıl Almanya’da göçmenlerin evlerinin ve 
mültecilerin kaldıkları yurtların yeniden yakılmaya başlanmıştı 
ve neo-Nazilerin bu eylemleri sonucu ölenler de vardı.
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ÖLÜMÜN ANLAMSIZLIĞI ÜZERİNE TÜTÜLMÜŞ 
BİR GÜNLÜK *

Necmi Sönmez

Abidin Dino Üzerine Birkaç Not

8.12.1993, Berlin, Saat: 10.30

Bu sabah bu saatte Abidin’in ölüm haberini duy-
duğumda, otel odasının içinden yüklü bir sessizlik geçti. 
Elimde olmadan gökyüzüne baktım, işte bu gökyüzünü 
Abidin artık göremeyecekti. Yaşam aktı. Benim yapmam 
gereken işler vardı.

Saat 20.15

Geziniyorum. Tuhaf, ama ölüm haberi bana gerçek 
gelmiyor. Şaka sanıyorum, O’nun en güzel şakalarından 
biri. Eve telefon etmeyi deniyorum, numara o kadar uzun 
süre meşgul çalıyor ki! Bu garip bir işarettir diyorum, 
içimde bir beklenti; Şaka’ydı diye patlayan bir kahkaha 
beklentisi içinde telefonu kapatıyorum. Bu dakikalardan 
itibaren anlamsızlık içimde şekillenmeye başlıyor. Bir 
rüzgar esiyor. Onu son kez nerede. Ne zaman gördüğü-
mü, üzerindeki ceketi, konuştuklarımızı anımsamaya ça-
lışıyorum.

Saat: 02.46

İçimden Wallace Stevens’in bir dizesi sanki takılmış 
bir plak gibi tekrar tekrar geçiyor: ‘Floransa’da bir İngiliz 
öldü.’ Bu kez ölüm anlamsızlıkla beraber bir varlık olmaya 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Ocak 1994, Sayı: 58.
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ve gerçekligini göstermeye başlıyor. Şaka beklentisi yerini 
korkuya bırakıyor. Düşünmeye başlıyorum, anlamsızlığa 
karşı düşünmek zorunda olduğumun farkına varıyorum. 
Son kez 28 Eylül 1993 akşamı beraber yemek yemiştik: O, 
Güzin, Demet ve ben. Demet fotoğraf çekmekle meşgul, 
ben son iki yıldır her zaman yaptığım gibi biyografinin 
eksik kalan yanlarını soruyorum, inatla yanıt alıyorum, 
hemen her defasında tekrarlanan bir sözcükler yığını var: 
“Ansiklopedi maddesi yazmak yerine karşılaştığımız kişi-
leri kolla, onların detaylarına girmeyi, bu karşılaşmaların 
neden ve sonuçlarını araştır”. Anekdotlar, konuşmalar, 
söyleşiler elbette önemliydi, ama karşımda duran bu ki-
şinin doğru dürüst bir biyografisi, tarihleri belli bir yaşam 
cetveli yoktu; sergilerinin nerede açıldığı, neler sergilediği 
bilinmiyordu. Ben inatla bu tarihleri ay ve gün olarak ya-
kalamaya çalışıyordum, o gece. 23 Eylül 1943’te Güzin’le 
Adana’da evlendiğini öğrendim. 1947-51 arasındaki döne-
mi sormak, biraz olsun kişilerle, mekanlarla olan ilişkile-
rini belirlemek istedim. Yorgunluk konuşmalardan belli 
olunca konu kapanmak zorunda kaldı; kendiliğinden. Gü-
zin 1954’te Paris’e geldiğinde St. Amour Oteli’nde kalmış-
lardı ve yazı Nice yakınlarındaki Villefrance Limanı’nda 
geçirmişlerdi.

Tuhaf, 1988’den beri O’nunla geçen her gün, her saat 
ve her birliktelikte, bu küçük, O’nun için anlamsız, hatta 
bu sorularım yüzünden ‘detay hastalığı’ diye isim taktı-
ğı kıpırtıları bir araya getirmek, bir şeyleri tamamlamaya 
çalışmak için uğraştım. Neden? Bunun cevabını başka bir 
yerde aramak isterim. Bu soruya kesin bir yanıt vereme-
yeceğim belli olduğu için.

Saat: 04.32

Bir insanın bir yerde olduğu duygusuna karşılık, bir 
yerde olamayacağı, buna yetişemeyeceği hissi de vardır. 
Bu iki duyum çoğu kez birbirinin içine girer, çözülmez bir 
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düğüm olur ve onulmaz bir biçimde ‘sonrasını’ düşünür 
insan. Bu ‘sonra’ bana gecenin bu saatinde kendi yüzünü 
gösterdi. Ne yapmalıyım sorusu yerini ‘ne yaptın’ soru-
suna bıraktı. Elimin altındaki dosyalara bakıp bir şeyler 
söylemem, bir şeyler yaptığıma dair kendimi kandırmam 
mümkün mü? İşte toparlamayı başardığım tüm nesneler 
Mainz’daki ve İstanbul’daki evde. İstanbul’daki ev Loş-
bahçe Sokağı’nda. Bu isim sayesinde benim 17 yaşındaki 
mektup hastalığım O’ndan da bir yanıt almamı sağladı. 
İki sayfalık bir mektup, bir küçük desen ve zarf.

Yine bir Aralık ayında, 1985, ilk kez Abidin Dino’nun 
resim ve heykelleriyle karşılaşıyordum: İstanbul’da, Urart 
Sanat Galerisi ilk kez heykellerini sergiliyordu; gümüş 
küçük heykelcikler. Bunlara eşlik eden siyah/beyaz ve 
renkli kimi kağıt üzerine çalışmalar. O serginin belleğim-
deki yeri şimdi, sekiz yıl sonra, bir şekil alıyor. Bu şekil 
anlamsız bir formda, onu tanımlayamıyorum. Kafamın 
içindeki boşluklar ne doluyor, ne de taşıyor. Anlamsızlığı 
takip etmek gibi bir amacım da yok. Kalanları nasılsa bir 
gün, başka bir form ve amaç için toparlamak zorundayım. 
Bu benim kendi kendime seçtiğim bir varlık nedeni. Nasıl 
ki, her kişinin bir ödevi vardır. Benim de ödevim bu ola-
cak: Abidin Dino’nun izlerini takip etmek. Onlara göre bir 
portreyi çizmek, tamamlayabilmek.

Saat: 05.26

Hava hâlâ karanlık, aydınlık olmasını beklemem ge-
rekiyor. Şimdi de bir anlamsızlık içindeyim. İnanılır gibi 
değil, Abidin yok artık, ölümle yüz yüze gelmek zorunda 
olduğum için belki susmak zorundayım, içimden susmak 
da gelmiyor ki, yazmak, neyi yazmak, neleri yazmak, ne 
kadarıyla yazmak, ne kadarıyla silmek, süzgeçten geçir-
dikten sonra tamamen yazmak. Bir isim üzerine yazmak, 
yorgunluktan değil de, insanların bitip tükenmez istekle-
rine karşı ‘hayır’ demekte hep zorlanmış bir insan üzerine 
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yazmak. Tek varoluş nedeni olan ‘resim yapmak’la hesap-
laşmakla kalmamış, bir elin parmaklarından fazla alanda 
iş üretmiş, yeni, ilginç ya da ona ilginç gelen uğraşlarda 
korkmadan kalem oynatmış biri üzerine yazmak.

Bunu belki de başkaları daha iyi yapabilir, ama unut-
mamak gerekir ki, hangi Abidin Dino üzerine yazmak, dü-
şünmek, araştırmak zorunda olduğumuzu ‘en başından’ 
tespit etmek zorundayız. Kimi insanlar vardır, kendileri 
üzerine konuşulurken ya da yazılırken bile etkilerini bir 
kenara itemezsiniz. Abidin her şeyden önce bu tür bir 
yoğunlukla kendini yaptıklarına gömdü, yaptıkları der-
ken, söylemek istediğim, O’nun hiçbir kalıcılığı olmayan, 
tespit edilemeyecek konular üzerinde gösterdiği ‘garip’ 
ilgiydi. Hemen hemen resim dışındaki her konu, kafasın-
da pamuk iplikleriyle bağlı neden-sonuç ilişkilerine göre 
özgün bir ‘ilgi’ alanı oluşturmaktaydı. Örneğin Mimar Si-
nan, Ayasofya ve Anadolu Uygarlıkları, Abidin Dino’nun 
düşünce yaşamında, eyleme de koyduğu etkinliklerinde 
de bir ‘düğüm’ teşkil ediyordu. Bu alanlarda gösterdiği 
ilgi, Türk resmi içinde ‘yabancı’ kalıyordu. İşte bunun bir 
örneği: Ahmet Muhip Dranas, Güzel Sanatlar Dergisi’nin 
2. sayısında (Mayıs 1940), ‘Resimde Hümanizma’ başlığı 
altında şu satırları yazıyor:

“Bir müddettir bütün sergilerde tek başına kalan bir 
sima var: Abidin Dino... Evvelce mücerret resmin ‘evciba-
la’sına varan Dino, şimdi bir nevi ‘folklor-resim’ peşin-
de...”

Bu cümleler beni 1940’ların eşiğinden 1993’e getiri-
yor. Önyargılar, anlaşılamamalar ve belirgin kıskançlık-
ların eşiğinde kendini zamana gömmüş bir kişilik olarak 
Abidin Dino gerçekten vardı.



Yazından Seçmeler - 127 

ÇUKUR *

Müştak Erenus

Gariban tepelerdedir gerdekleri 

Bir acele giderler sessiz.

Kendileri kor başlarına

Konuşmaz taşlarını 

Gülmezler.

Ölüm Allah’ın emri de 

Yoksulluk kimin.

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Ocak 1994, Sayı: 58.
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SİYASİ YILMAZ GÜNEY*

Engin Erkiner

Yılmaz Güney’le hiç karşılaşmadım. Hatta O’nu 
uzaktan bile görmedim. İlk filmlerini hiç izlemedim. Çev-
remdeki insanlar gibi benim de Yılmaz Güney ile ilk tanış-
mam, dönemin Ankara Sinematek’inde oynatılan Umut 
filmiyle oldu. Bir süre sonra Güney, THKP-C davasından 
hapishaneye girdi. Tahliye olduktan sonra peşpeşe çevir-
diği filmlerden Arkadaş bana oldukça yapmacık göründü. 
Umutsuzlar’ı birkaç kez izledim. Ağıt, Acı’dan daha çok 
hoşuma gitti. Yumurtalık hakimini öldürmesi nedeniyle 
tutuklanmasına oldukça üzüldüğümü hatırlıyorum. Son-
raki yıllarda ise Yılmaz Güney benim için sanatçı olarak 
bilinen bir addı. Ne Türkiye’de iken çıkardığı Güney, ne 
de yurtdışında çıkardığı Mayıs dergilerini izlemedim. Po-
litikada çok ayrı kulvarlarda bulunuyorduk. Yılmaz Gü-
ney’in SSCB’yi ‘sosyal emperyalist’ olarak tanımlaması, 
görüşlerinden -öğrenmek için bile olsa- uzak durmam 
için yeterliydi.

Yılmaz Güney’in üç ciltlik Siyasal Yazıları’nı (Mayıs 
Yayınları, 1985) daha sonra okudum. Hakkında yazılmış 
anı yönü güçlü başka kitapları da okudum ve sevdim bu 
adamı. Kendisiyle verdiği büyük mücadele ve Türkiye 
toplumunda bugüne kadar kimsenin birleştiremediği iki 
olguyu bir arada tutabilmek için harcadığı yoğun çabadan 
dolayı sevdim: Sanatçılık ve devrimci politikacılık.

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1994, Sayı: 62.
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Sanatçılık ve devrimci politikacılığı birleştirmek an-
lamında Güney’den önce Nazım Hikmet vardır. Ama, ayrı 
dönemlerin koşulları da dikkate alınmak kaydıyla, Gü-
ney’in hemen her görüşten halk insanı üzerindeki etkisi, 
Nazım’ınkine göre çok daha geniştir.

Yılmaz Güney, benim için, öncelikle şu sözlerde an-
latımını bulur:

“... biz de kendi yarattığımız adama, bir süre sonra 
yabancılaşmak zorunda kaldık. Mesela ben kendi resim-
lerime falan bakıyorum da, şöyle bir duyguya kapılıyo-
rum; bu adam, başka bir adam, ben başka bir adamım 
diyorum”

Kişinin bir dönemki kendisini yabancı görecek kadar 
değişmesi, Yılmaz Güney’in -politik görüşleri ne olursa 
olsun- gerçek bir devrimci olduğunu gösterir. O, yeni bir 
dünya yaratırken kendisini de yeniden yaratmıştır.

Bu yeniden yaratmanın bedeli, aynı şeyi yapabilen 
herkes için olduğu gibi, O’nun için de hapislik, ağır baskı-
larla karşılaşmak ve sürgün olmuştur.

Yılmaz Güney’in politik görüşlerini ve bunlarda gö-
rülen evrimi bu yazıda ele almayacağım. Şu kadarı söy-
lenebilir: Yılmaz Güney özgün bir düşünce adamı değil-
dir. 1980 öncesi ve hemen sonrasındaki yıllarda Türkiye 
solunda kendisine en yakın görüşe sahip olanlarla (‘sos-
yal-emperyalizm’ tezini savunanlarla) belirgin ayrılıkları 
olmasına karşın, özgün denebilecek herhangi bir görüşe 
sahip değildir. Güney’in politik görüşlerinin en önem-
li özelliği, yapısında ilginç bir sentezi barındırmasıdır: 
1980’li yıllarda sosyal-emperyalizm düşüncesini savunan 
görüşlerin tümü, aynı zamanda Türkiye’yi yarı-feodal bir 
ülke olarak değerlendirirdi. Güney’e göre ise Türkiye ka-
pitalist bir ülkedir ve Türkiye devriminin de sosyalist gö-
revleri ağır basacaktır. Bu çok ilginç bir sentezdir. Güney, 
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SSCB’ye bakışıyla bir gruplaşma içinde yer alırken, Türki-
ye ile ilgili görüşlerinde ise bambaşka bir yerdedir.

‘Siyasi Yılmaz Güney’i incelerken, O’nun politik 
görüşlerine bu kadar az yer vermemizin asıl nedeni şu-
dur: Düşünceler değişebilir, değişmeyebilir de. 12 Eylül 
1980’den sonra Türkiye devrimci hareketinde yaşananlar, 
devrimci politikada insan’ın ne kadar büyük bir öneme 
sahip olduğunu göstermiştir. Neler yaşanmadı ki: Türki-
ye’de ve Avrupa’da yeteneksizlik ve beceriksizlikleriyle 
herkesi hayretlere düşüren ‘örgüt yöneticileri’; hapisha-
nelerde kaldıktan uzun yıllar boyunca önemli bir müca-
dele veren kişilerin dışarıya çıkınca (Türkiye’de ve Avru-
pa’da) ya bazen SHP’li bile olamamaları, ya da eskiden 
inandıkları her şeyi bırakmaları; ya da bırakmıyormuş 
gibi görünüp, devrimciliği hemşeri çevrelerinde bir etkin-
lik aracı olarak kullanmaları...

Biraz dikkatli bakan bir göz; devrimcilik öncesi, dev-
rimcilik ve sonrasındaki insan’ın aslında pek az değiştiği-
ni görür. Düşünceler, politik tutumlar büyük değişmeler 
göstermiş, ama insan çok az değişmiştir.

‘Siyasi Yılmaz Güney’in en önemli özelliği, siyasileş-
tikçe kendi içindeki sınıf mücadelesinin de keskinleşme-
si, kendisini değiştirmek için büyük mücadele vermesidir. 
1978 Haziran’ında Güney dergisinde yayınlanan bir söyle-
şisinde şunları söylüyor:

“Derin eksiklerim ve zaaflarım vardır. (...) Ben, Se-
limiye’de kendi gerçeğinin farkına varmış bir adamım” 
(1971 yılındaki tutukluluk günlerini kastediyor -bn).

Aslında oldukça uzun olmasa, Yılmaz Güney’in Si-
yasal Yazılar’ının ilk kitabında yer alan ‘İnsan Bilinci Ves-
tiyer Değildir’ başlıklı enfes yazısını buraya aynen aktar-
mak isterdim. Tüm yazıyı özetleyen bir bölümü alalım:
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“ Yaşamımız, ekonomik, toplamsal, siyasal, kültürel, 
sanatsal vb. ilişkilerimizin toplamıdır. Edindiğimiz görüş-
ler ilişkilerimizde hiçbir değişiklik, köklü hiçbir etkilenme 
yapmıyorsa, uzun bir süreç içerisinde bile olsa rengimizi 
değiştirmiyorsa, yeni görüşlerimiz eski görüşlerimizin te-
melleri üzerinde biçimlenmiş ilişkilerimizi sarsmıyorsa, 
görüşler ve yeni bilgiler karşısında vestiyer rolü oynuyo-
ruz demektir...”

Yazın’ın Haziran 1993 tarihli 55. sayısında, Türkiye 
insanında yaygın olarak bulunan bu özelliği ‘ideolojik ce-
ket’ olarak tanımlamıştım. Konu, kadına yaklaşımla ilgi-
liydi. Orta Asya Türk Cumhuriyetleri’ne giden ve oradaki 
insanları ‘soydaş’ olarak adlandıran Türkiyeli işadamla-
rı ile; sosyalist bir ülkeye gidip oradaki insanları ‘yoldaş’ 
olarak adlandıran Türkiyeli devrimci arasında bu konuda 
herhangi bir fark yoktu: İkisi de cebindeki parayla kadın 
satın alıyordu. Politik inançlar çok farklı, ama önemli bir 
konudaki insan özelliği aynıydı. Güney’in ‘vestiyer’ tanı-
mı bu konuda daha uygundur: Edinilen yeni görüşlerin, 
yeni dünya görüşünün, eskisinin yanına asılması; önceki 
ilişkileri ve davranış tarzını etkilememesi (veya pek az et-
kilemesi); görüşlerin değişmesi, ama görüş değiştiren in-
sanın değişmemesi...

Yılmaz Güney, bunu görmüş ve kendi içinde, kendi-
siyle büyük bir kavgaya girmiştir. Gerçek siyasi’lik, budur.

Yılmaz Güney bir ‘halk adamı’ydı. Devrimcilik, sa-
natçılık ve halk adamlığını birlikte tutabilmek için ne-
redeyse umutsuz denilebilecek bir çabaya girişmişti. 14 
Ocak 1978’de Kayseri cezaevinden yazdığı ve Güney’in 5. 
sayısında yayınlanan bir mektubunda şöyle diyor:

“Normal aylarda ortalama iki bin mektup alıyorum. 
Bayramlarda, yılbaşlarında bu sayı beş bine kadar çıkı-
yor”.
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Her çeşit insan vardır mektup yazanlar arasında: 
Genç kızlar, kadınlar ve erkekler; değişik politik görüşler-
den kişiler, hatta faşistler ve mektuplarına ‘Bismillahir-
rahmanirrahim’ diye başlayan dinciler... Güney; bir yan-
dan film çalışmalarını sürdürmek, öte yandan okuyup 
kendisini geliştirmek; bir yandan koğuşundaki komünde 
ayrıcalıklı bir durumda görünmemek için üzerine düşen 
günlük görevleri yerine getirmek, öte yandan içeriye ve 
dışarıya yönelik devrimci politik amaçları doğrultusunda 
çaba göstermek ve bütün bunlara ek olarak kitle ilişkile-
rini sürdürmek durumundadır. Bu durumun insanı nasıl 
bir gerilime sokacağı rahatlıkla tahmin edilebilir.

“Şu anda cevap için bekleyen on bini aşkın mektup 
var” diyor aynı mektubunda ve bir gününün nasıl geçtiği-
ni şöyle anlatıyor:

“Şimdi hesap edelim: Ortalama 6 saat uyuyorum 
günde. Üstelik uykuya da öylesine ihtiyacım var ki... Ama 
zamanım yok. Zaman kazanmak için uykudan çalmak 
zorundayım, iki saat spor. Bir buçuk saat de kahvaltı, 
öğle yemeği ve akşam yemeklerine ayıralım. Yemekler-
den sonra onar dakika volta attığımızı düşün. Bir saat de 
TV izlediğimizi kabul edelim, haberlerden başka bir şey 
izlemiyorum. Bir de, Heidi çizgi filmini izliyorum. Çünkü 
oğlum onu çok seviyor. Ben de oğlumu çok seviyorum, 
hiçbir iş yapmadan 11 saat gitti mi? Kaldı 13 saat. Günlük 
gazeteleri gözden geçirmek en azından bir buçuk saati-
mi alıyor. Günde en az bir saat dergilere ayırmak zorun-
dayım. Günlük mektupların okunması, bir kısmının ce-
vaplanması iki saat tutuyor. Kaldı mı sekiz saat? Bu sekiz 
saat içinde düşüneceksin, okuyacaksın, arkadaşlarla gün-
lük sorunlarını konuşacaksın, nöbetçi isen yemek yapıp 
bulaşık yıkayacaksın, temizlik yapacaksın. Açıkçası gün 
yetmiyor. Bir sonraki güne üst üste yığılmış bir yığın işle 
giriyorsun ve bu birikimler günden güne çoğalıyor”.
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Okurlarımızın çoğuna garip gelebilir, ama gerçektir: 
Hapishanede zaman, dışarıdakinden daha hızlı geçer. Yıl-
maz Güney, bu yığılmayı ve onun kaçınılmaz olarak do-
ğurduğu büyük gerilimi hapishanede yaşıyor.

Yılmaz Güney devrimci politikada ne oranda başa-
rılı oldu? Çok yönlü bir kişi olan Güney’in siyasiliğini de 
birkaç yönden ele almak gerekir:

Devrimcilik; bir yönden de kendi kendisiyle müca-
deleye girmeyi bilmek ve yeni bir kişilik kazanmak olarak 
ele alınırsa, Yılmaz Güney bu konuda oldukça başarılıdır. 
Teorik olarak böyle bir mücadelenin gerekliliğini kabul et-
mekten de öteye, pratikte birçok alanda kendisini değiş-
tirmeye çalışmıştır. Aynı mücadeleyi, sayıca fazla olma-
salar da, başka insanlar da vermişlerdir. Güney’i ayıran ve 
kendisiyle mücadelesini daha önemli yapan şudur:

Güney dergisinin 8. sayısında Kayseri cezaevindey-
ken kendisiyle yapılan bir söyleşide şöyle diyor:

“Şu gün bana duyulan yakınlığın ve bağlılığın içeri-
ği, bütün unsurları kapsayacak biçimde, tam anlamıyla 
devrimci olmayabilir; değildir de... fakat bu içerik ezilen 
halkımızın özelliklerini taşır, en azından devrimcileştiril-
meye hazır bir içeriktir, devrimcileştirilmeye ve geliştiril-
meye en uygun bir içeriktir. İşte bu nedenlerden ötürü, 
kendimi, bana yakınlık duyan milyonların konumunu da 
hesaba katarak arındırmaya ve yeniden inşa etmeye ça-
balıyorum”.

Yılmaz Güney, hangi konumda ve ne kadar meşgul 
olursa olsun, kendisini filmlerinden tanıyan ve bağlanan 
insanlarla bağlantısını kesmemeye çalıştı. Yazarak, ko-
nuşarak ama özellikle filmlerinin içeriğini değiştirip, yeni 
tiplerle yeni konuları işleyerek onları değiştirmeye çalıştı.

Mutlaka etkili de oldu. Ne oranda, bunu tam olarak 
bilmek olanaksızdır. Bazı insanlar Yılmaz Güney’in çeşitli 
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alanlardaki çabalarının etkisiyle sol düşünceye daha açık 
hale gelmiş ve hatta şu veya bu devrimci örgüte katılmış 
olabilirler. Bu işin bir yanıdır.

Öteki yanı ise şudur: Unutmamak gerekir ki, Yılmaz 
Güney herhangi bir örgütün değil, kendi örgütünün bir 
‘kadro’suydu. Türkiye’de Güney, yurtdışında Mayıs adıy-
la yayınlanan dergiler ve bunların çevresindeki faaliyet, 
bu örgütün kendisini oluşturuyordu. Güney’in kendi ör-
gütünü kurmaya çalışması doğaldır. Başka hangi örgüte 
girerse girsin, kitle bağlarının ve popülerliğinin azalaca-
ğını biliyordu. Hele de o yıllarda devrimci soldaki keskin 
kutuplaşma, öteki tüm örgütlerin Güney’e düşmanca yö-
nelmelerine neden olacaktı.

Kendi örgütünü kurma çabasında popülerliğinin 
de etkisi olabilir. Şöyle veya böyle taraftarlarının sayısı, 
Türkiye solunun en kalabalık örgütünden daha fazlaydı 
(Aslında bu konuda pek emin değilim. Devrimci mücade-
lenin en etkili biçimde ancak bir örgütle yürütülebileceği-
ni bilen Güney, o sırada başka bir örgüte de katılamaya-
cağından dolayı, kendi örgütünü oluşturmak zorundaydı, 
diye de düşünülebilir. Kendine ait bir örgüt kurmak ve 
Türkiye devrimci hareketinin birliğini savunmak, bu ko-
nuda birçok kişi tarafından uygulanmış tipik bir taktiktir. 
Yılmaz Güney’in, o yılların devrimci hareketi içinde böyle 
davranmakta haklı nedenleri vardır).

Siyasiliği, örgütlü mücadelede gösterilen başarı ola-
rak ele alırsak, Yılmaz Güney bu konuda çok başarısız-
dır. Türkiye’de ve Avrupa’daki iki kez örgüt kurma çabası 
başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Bu başarısızlık öylesine bü-
yüktür ki, Güney ve Mayıs, Türkiye devrimci hareketinde 
ne örgüt ne de dergiler olarak iz bile bırakamamışlardır. 
‘Yılmaz abi’lerine hayran olan binlerce insan, ne örgüte 
katılmış ve ne de ona dışarıdan önemli denilebilecek bir 
destek sağlamıştır. Örgütün düzenli bir yönetici kadroyu 
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(kısa dönemler dışında) oluşturabildiği bile söylenemez. 
Ve bu örgüt, diğer sol örgütler tarafından, politik mücade-
lede birlik yapılabilecek muhataplardan bir tanesi olarak 
da görülmemiştir. Güney’in örgütüne diğerleri tarafından 
yaklaşım faydacılık temelinde olmuştur.

Yılmaz Güney’in örgüt kurma deneyimi hakkında, 
M. Şehmus Güzel’in ‘İnsan Yılmaz Güney’ kitabında ta-
nıklıklara dayanan ayrıntılı bilgi vardır. Buradan öğrendi-
ğimize göre, ki pratikte de aynısı görülüyordu, örgüt ça-
lışması Güney Film’in çalışmalarının önüne geçememişti. 
Güney’in çevresindeki kadro sürekli değişiyordu. Kitabın 
244. sayfasında yer alan Ali Bucak’ın değerlendirmesi ise 
aslında tüm söylenenlerin özetidir:

“Koşullar elverişli değildi: Hapishanedeydi, kısa sü-
reli özgürlük anlarında ise film çevirdi, örgüt kurma işle-
riyle fazla uğraşamadı, sonra yeniden mahkum oldu ve 
70’lerdeki ikinci hapislik döneminde örgüt kurma işine 
esaslı bir biçimde girişti. Ama o sırada ideolojik çerçevesi 
ve yapısı çok güçlü örgütler vardı. Y. Güneyin hitap et-
mek istediği alan boş değildi yani. Birçok güçlü grup ve 
birçok da küçük grup vardı. Ve dahası bütün güçlü grup-
lar Yılmaz Güney’in gelip kendileriyle çalışmasını istiyor-
du. Oysa Güney, bağımsız bir örgüt oluşturma yanlısıydı. 
Böyle bir örgüt kurmak istemesinin nedenlerini hâlâ an-
lamış değilim. Her neyse, Güney bu arzusunun sıkıntısını 
çekti. Hep Benim siyasi olmaya, siyasi bir örgüt kurmaya 
hakkım yok mu? Niye diğer örgütler buna engel oluyor?’ 
diye soruyordu”.

Kitabın 247. sayfasında, Güney’i yakından tanıyan-
lardan birisi olan Yılmaz Sağlıkçı’nın ifadesine göre; “Ben 
devrimin Maksim Gorki’si de olurum, Lenin’i de olurum” 
diyordu Yılmaz.

Bu duygunun, ülkemizdeki birçok şeyin oturmamış-
lığı ve geri kalmışlığı içinde çok kimsede görülen bir duy-
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gu olduğunu belirtmek gerekir. İddialı olmak iyidir, yeter 
ki o iddiaya uygun donanıma sahip olunsun. Bir konunun 
yüzde yirmisini bilmenin o konuda ‘uzman’ görünmek 
için yeterli olduğu bir ülkede, girdiği her alanda (oyuncu-
lukta, yönetmenlikte, edebiyatta, kitle ilişkilerinde) başa-
rılı olmuş Güney’in, ardından devrimci politikada böyle 
düşünmesinde şaşılacak yan yoktur. Siyasi Yazılar’ında. 
referans verdiği kitaplara bakıldığında Güney’in ortalama 
bir militandan ancak biraz daha fazla okumuş olduğu gö-
rülebilir. Güney tanıdığı sol örgüt önderlerini değerlendi-
riyordu kuşkusuz. Onlar kendisinden çok daha bilgili de-
ğillerdi. Güney’in kitle ilişkileri de genişti. O halde neden 
‘Türkiye devriminin Lenin’i olmasındı?’

Doğal olarak olamadı. Her şeyden önce tüm zamanı-
nı politikaya ayıramıyordu, ayıramazdı. Ve dahası; sine-
mada Güney, kimsenin olmadığı boş bir alanı doldurmuş-
tu. Politikada ise alan boş değildi.

Yılmaz Güney, yurtdışında, hayatının son yıllarında, 
Türkiye solundan örgütlü ve örgütsüz devrimcilerle daha 
fazla birlikte çalışmak olanağı bulmuş; ve büyük bir hayal 
kırıklığına uğramıştır. “Ben devrimcileri böyle bilmiyor-
dum” cümlesi O’ndaki büyük hayal kırıldığını ifade etmek 
için yeterlidir. Güney; büyük hayat tecrübesine, grupçu-
luğun devrimcilerin neredeyse ‘ruhuna işlemiş’ olduğunu 
bilmesine karşın, onların ‘dar anlamda politika yapma-
nın’ dışında ne kadar yetersiz olduklarını ancak acı bir 
deneyle öğrenebilmiştir. Örgütlü siyaset, başarısız olduğu 
tek alandır. 
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ÖĞRETMEN GÖZÜYLE
ALMANYA’DA GÖÇMENLİK*

Ali Koç

Ellili ve altmışlı yıllarda biz göçmen deyince yalnız 
Balkan ülkelerinden Türkiye’ye gelen aileleri düşünür-
dük. Halk arasında bunlara muhacir, köylü ağzıyla ma-
cır denirdi. Hatta onlara bu özellikleriyle ilgili takma ad-
lar da yakıştırılmıştı. Macır Hasan, Arnavut Mustafa gibi. 
Kimi Romanya’dan, kimi Bulgaristan’dan, kimi Yugos-
lavya’dan, Yunanistan’dan, Girit’ten geliyordu; Pomak, 
Boşnak, Arnavut, Avrupa Çingenesi gibi adlandırmalarla 
toplumda yerlerini aldılar.

Söz gelişi o zaman Side halkının önemli bir bölümü-
nü Girit’ten gelen göçmenler oluşturuyordu. Şimdiki tu-
ristik Kemer’e Kıbrıs’tan gelenler yerleşmişti. Antalya’da 
Koyunlar Köyü deyince de Yugoslav göçmenleri akla ge-
liyordu. Yüz binlerce insan şu veya bu nedenle yurtlarını 
bırakıp Türkiye’ye gelmişlerdi.

Gelen kişiler genelde Müslümandılar ve kısa sürede 
aynı dinden olan yerli nüfusla kaynaşmakta zorluk çek-
miyorlardı. Bir yandan önyargısız, hatta tercihli evlilikler 
gerçekleşirken, öte yandan göçmenler getirdikleri yeni 
meslek ve becerileriyle kısa sürede yerli halkın dostluğu-
nu kazanıyorlardı.

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Haziran 1995, Sayı: 66.
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Böyle durumlarda bağnazlıktan uzak dindaş olmanın 
etkileri de görülüyordu. Muhacirlerin durumu Muham-
med’in Mekke’den Medine’ye hicreti ile karşılaştırılıyor, 
yerli Müslüman halktan kendilerine anlayış gösterilmesi 
ve yardım edilmesi isteniyordu. Halk da gelen göçmenle-
re biraz acıma duygusu ile, biraz da dindaşlık temelinde 
yardım ediyordu.

Tabii zaman zaman rekabet ortamı da söz konusu 
oluyordu ve çıkarına dokunulan kişiler göçmenler hak-
kında hoş olmayan sözler sarf edebiliyorlardı. Ancak Tür-
kiye’de zaten varolan etnik çeşitlilik böyle çıkışları kısa 
sürede etkisizleştirip bütünleşmeyi sağlıyordu.

Antalya yöresindeki ilk önemli turistik işletmele-
rin bu kişilerin girişimleriyle kurulduğunu hatırlıyorum. 
Meslek sahibi ve becerikli göçmenlerin başka şehirlerde 
de önemli yenilikler getirdiklerini gördük. Söz gelişi Ela-
zığ’da ticari anlamda çilek üreticiliğini bir Romanya göç-
meni başlatmıştı. Halk bu kişiyi sevgi ve minnetle anlatır.

Almanya’daki göçmenlik olgusu ise Türkiye’dekin-
den çok daha değişik bir gelişim gösteriyor. Almanya as-
lında tipik bir göçmen ülkesi değil. Buraya gelen Güneyli 
işçilerin çoğu başlangıçta kendi ülkelerine dönme niyetiy-
le çalışmaya başladılar. Bu anlamda kendilerine göçmen 
gözüyle bakılmadı ve misafir işçi denildi. Gerçek göç olayı 
ise Doğu Almanlar tarafından gerçekleştirildi. Yani onlar 
geldikleri ülkelere geri gitmemek üzere Almanya’ya yer-
leştiler. Geleceklerini de buna göre planlıyorlar. Almanya 
bu kişilere baştan kendi vatandaşı gözüyle bakıyor ve ona 
göre uygulama yapıyor. Uzun zaman Almanya’da çalışsa-
lar da Güneyli işçilerin kalışının geçici olduğu düşünülü-
yor.

Türklerin Alman vatandaşlığına geçmek istemeleri 
nispeten yeni bir olay. Vize zorluğu, oturma ve çalışma 
izinlerindeki kısıtlamalar, iş ve meslek yönünden bazı ay-
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rıcalıklar Türkler arasında da Alman vatandaşlığı konu-
sunu güncelleştirdi. Son dönemlerde Türkiye de Alman 
vatandaşlığına geçişi özendiriyor. Buna rağmen Türk top-
lumu Alman vatandaşlığına beklendiği kadar rağbet et-
miyor. Biz herhalde hâlâ göçmen olmaktansa göçebe ol-
mayı yeğliyoruz.

Yaşımdan mıdır bilmiyorum, ben de Almanya’daki 
göçmenlik olayına bir türlü ısınamadım. Yarı ömrümü 
Almanya’da geçirdim; yine de aklım hep Türkiye’de, hep 
ne zaman kendi ülkemde yabancılık duygusu taşımadan 
yaşayabileceğimi hayal eder dururum. Bu yüzden Alman 
vatandaşlığına geçmek için bir girişimde bulunmadım. 
Tek istediğim Almanların kendilerine tanıdıkları temel 
hakları ve özgürlükleri biz yabancılara da tanımaları. İlle 
de seçmenleri, seçilenleri olayım demiyorum. Tabii ola-
bilsek daha iyi. İkide bir yabancılar dairesine çağırmasa-
lar, çoluk çocuğumuzdan vize istemeseler birçok ayrıma 
katlanacağım. Hem vize için müracaat ettirirler, paramızı 
alırlar, hem vize vermezler. Yapılan masraf, kaybedilen 
zaman, çekilen eziyet ve üzüntü onları hiç ilgilendirmez.

Soruna Almanya’da uzun süre çalışan Türkiye va-
tandaşı bir öğretmen olarak baktığımda, yine de kendi-
mi bir göçmen olarak hissedemiyorum. Belki bu ülkede 
göçmen olmaktan biraz korkuyorum. Çünkü Alman va-
tandaşlığına geçsem bile burada yabancılıktan bir türlü 
kurtulamayacağımı düşünüyorum. Üstelik saçım kara, 
kaşım kara, alnımda yazıyor Asyalı olduğum. İyi Almanca 
bildiğim halde bu özelliklerimden dolayı insanlar yanım-
da iyi Almanca bilmeyen sarışın bir yakınımla konuşmayı 
tercih ediyorlar. Esmer bir Asyalının da iyi Almanca ko-
nuşabileceğini düşünmeleri ve önyargılarını düzeltmeleri 
için belirli bir zamana ve deneyime ihtiyaçları var.

Meslek yönünden de yıllarca derdimizi bir türlü kim-
seye anlatamadık. Çünkü kimse bizi dinlemek istemiyor. 
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Önyargılar üst düzey devlet memurlarında bile var. Kendi 
uzmanlık alanımızdaki konuları bile meslekten olmayan 
Alınanlara sormayı tercih ediyorlar. Bu duruma itiraz et-
tiğimizde de en azından Alman vatandaşlığına geçmiş ya 
da bir Almanla evli yabancı arama yoluna gidiyorlar.

Esasında Almanya’daki düzenin güvenini kazan-
mak için yalnız Alman vatandaşlığına geçmek yetmiyor. 
Alman vatandaşlığına geçmiş bir yabancı da bir gün is-
tenmediğini anlayıp üzülerek mesleğini ve işini bırakıp 
yabancılara özgü uğraş dallarıyla yetinmek zorunda ka-
labilir.

Okuttuğumuz derse değer veren azdır. Bir yandan 
görev derler, bir yandan isterse veli çocuğunun kaydını 
sildirebilir dersten, diye madde koyarlar kararnamele-
rine. Şimdi buna bir de gönüllülük ilkesi eklediler. Yani 
öğrenciler altıncı sınıftan sonra isterlerse gelecekler der-
se, istemezlerse gelmeyecekler. Zaten kayıt sildirme ola-
nağı yüzünden daha önce de birçok öğrenci dersi bırakıp 
dışarıda oynamayı ya da ders sırasında para kazanmak 
üzere bir işte çalışmayı tercih ediyordu. Velilerin de bu 
konuda dersten ve öğretmenden yana tavır koydukları 
söylenemez. Genelde çocuk ne istiyorsa onu yapıyorlar. 
Bu da dersin işlevinin meslek öğrenimi ve iş bulma yö-
nünden belirsiz bırakılmış olmasından kaynaklanıyor. 
Daha önce geri dönüşü kolaylaştırmak için konulduğu 
anlaşılan Türkçe dersinin bu beklenti gerçekleşmeyince 
ne yapılacağı açık seçik düşünülmemiş. Belirsizlik ve kar-
maşa ortamı öğretmenlerle öğrenci ve veliler arasındaki 
dayanışmaya da zarar veriyor.

Doğu Almanya ile birleşmeden sonra başlatılan 
tasarruf tedbirlerinden Türkçe dersi de etkilendi. Hes-
sen’deki gelişmeleri dikkate aldığımızda, şöyle bir durum 
ortaya çıkıyor: Önce öğrenci başına ayrılan kitap parala-
rında kısıntıya gidildi, sonra dersle ilgili kararname uzun 
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vadede dersi ortadan kaldıracak biçimde değiştirildi. Ger-
çi bir yandan da liseye gidecek öğrenciler için Türkçe’nin 
ikinci yabancı dil yerine alınabilmesi yeniliği getirildi, fa-
kat yeni kararname ile sayıca öğrencilerin hemen hemen 
yarısının gittiği temel eğitim okullarında derse katılanlar 
azalacaktır. Dersin tamamen isteğe bağlı olması ise öğret-
menlerin işini zorlaştırıyor ve gerilim içinde bir çalışma 
ortamına yol açıyor.

Yeni kararnamenin hazırlanmasında ve yürürlüğe 
girmesinde SPD (Almanya Sosyal Demokrat Partisi) ile 
eyalet hükümetini kurmuş olan Yeşiller Partisi’nin de rolü 
var. Yeşiller Partisi düşük oy oranına rağmen kilit parti 
olarak SPD’nin eğitim politikasını etkiliyor. Hessen’de se-
çimleri kazanamayan FDP (Hür Demokrat Parti) ise dersin 
tamamen kaldırılmasından yana. FDP açıktan açığa, ‘Ya 
Alman vatandaşlığına geçin, ya da çekip gidin!’ demek is-
tiyor. Yabancılara karşı beklenmedik çıkışlarla oy oranını 
artırmaya çalışıyor.

Yabancıların da bu ülkede vergi ödedikleri, sosyal 
sigortalara ve Doğu Almanya ile birleşme masraflarına 
katkıda bulundukları, dolayısıyla aynı zamanda hizmet 
bekleme hakları olduğu kolayca unutuluyor. Tam tersi-
ne, bir yandan kesintiler çoğalırken, öte yandan hizmetler 
azaltılıyor.

Sonuçta bizi küçük partilerin isteği doğrultusunda, 
ya Almanlaşmaya ya da Almanya’dan gitmeye zorluyor-
lar. Daha doğrusu, birçok kişi için artık geçicilikle kalıcılık, 
göçebelikle göçmenlik arasında bir seçim yapma zamanı 
geldi.



142 - Yazından Seçmeler

TÜRKİYE SOSYALİZMİNE ÇIKIŞ YOLU ARAYAN ADAM:
MEHMET ALİ AYBAR *

Emin Karaca

Mehmet Ali Aybar’ın Tarih öncesi
1923’te kurulup 1925’te sistemini iyice pekiştiren 

Cumhuriyet Halk Fırkası’nın Tek Parti Diktatörlüğü, İkin-
ci Dünya Savaşı faşizmin yenilgisiyle sonuçlanınca artık 
can çekişmeye başlamıştı. Tek Parti Diktatörlüğü can çe-
kişiyordu, ama giderayak canlar yakmadan da edemiyor-
du. Galip devlederin San Francisco’da düzenledikleri kon-
feransa ite-kaka sokulan Türkiye’nin de alınan kararlara 
uyacağı sözü üzerine; Tek Parti Diktatörlüğü ve onun ‘Mil-
li Şefi İsmet İnönü, ülkede demokrasiye geçilmesine karar 
veriyordu. Türkiye’de de ‘demokrasi’ olacaktı, ancak bu-
nun kurallarını Tek Parti Diktatörlüğü koyacak, sınırlarını 
da o çizecekti.

İkinci Dünya Savaşı boyunca ırkçılığa ve faşizme 
karşı cesaretle mücadele veren anti-faşistlerin, devrimci-
lerin Babıali basınındaki tek organı olan ‘Tan’ gazetesi-
nin yazarı Sabiha Sertel, Tek Parti Diktatörlüğünün halkı 
aldatıcı ve göz boyayıcı ‘demokrasicilik oyunlarını’ teşhir 
eden yazılarıyla yine bütün dikkaderi üzerine çekiyordu. 
Sabiha Hanım’ın Tan’da bu doğrultudaki yazılarına karşı 
diktatörlüğün basındaki yandaşları karşı saldırıya geçe-
rek; burjuva muhalefetin sözcüleri -ertesi yılın başların-
da Demokrat Parti’yi kuracak olan- Celal Bayar ve Adnan 
Menderes’i de ürkütüp-korkutarak kaçırtmak istiyorlardı. 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1995, Sayı: 67.
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Serteller’in öncülüğünde -adını Tan’daki Sabiha Hanım’ın 
sütun başlığından alan- Görüşler dergisinin ilk sayısının 
kapağında, hemen logonun hizasında anons edilen Sa-
biha Hanım’ın yazısının başlığı ‘Zincirli Hürriyet’ti. Sen-
tezci bir yazı üslubuna sahip olan Sabiha Hanım, ‘Görüş-
ler’deki bu yazısında Tek Parti Diktatörlüğünün vaat ettiği 
hürriyetin yine esaret zincirleriyle bağlı olacağının altını 
çiziyordu.

4 Aralık provokasyonuyla kendi iradesi dışındaki bir 
demokrasi ve özgürlük isteğinin önüne geçen Tek Parti 
Diktatörlüğü, kendi içinden çıkagelen DP’nin, 1946 seçim-
lerindeki başarısını dahi hazmedemeyerek seçime hile 
karıştırmıştı. 16 Aralık 1946’da Marksist kökenli iki sosya-
list partiyi, bağlı sendikalarını ve yayın organlarını yürür-
lükteki sıkıyönetim marifetiyle kapattırıp, mensuplarını 
da tutuklatan diktatörlük, 1947 başlarından itibaren artık 
ülkeyi tümüyle Amerikan kampına sokmuştu, karşılığın-
da da askeri yardım görecekti... Bunun üzerine ‘milliyetçi’ 
ve ‘sağcı’ gençliğin 4 Aralık 1945’ten beri kabarıp duran 
ayranı bir türlü yatışmıyordu. O yıl Truman Doktrini’ne 
uygun olarak Amerikan senatosundan onaylanarak çıkan 
Türkiye’ye yardım programıyla atbaşı gidiyordu.

Mehmet Ali Aybar’ın ‘Zincirli Hürriyet’i
İşte bu sıralarda İstanbul Üniversitesi Hukuk Fa-

kültesi’nde Devletler Hukuku Doçenti olan Mehmet Ali 
Aybar, Sabiha Hanım’ın ‘Görüşler’deki makalesi ‘Zincirli 
Hürriyet’i dergisine isim alarak yayına atıldı.

Sabiha Sentel yıllar sonra yazdığı anılarında o yıllar-
daki Aybar’ı şöyle anlatıyor:

“Bir gün üniversite doçentlerinden Halet Çambel 
geldi. Kendisine üniversite profesörlerini şikayet ettim.
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- Biz memlekette bir hürriyet ve demokrasi savaşı 
yaptık. Üniversite bu davanın yanında yer alacağına, öğ-
rencilerini üzerime saldırttı. Matbaaların yıkılması karşı-
sında bir tek profesör, doçent sesini çıkarmadı, dedim..

Halet:

Öyle değil, dedi. Üniversite profesörleri arasında si-
zin davanızı destekleyenler var.

Mehmet Ali Aybar (şimdiki İşçi Partisi Başkanı) sınıf-
ta öğrencilerine matbaaların yıkılması üzerine çok cesu-
rane bir konuşma yaptı. Hükümeti tenkit etti dedi.

Bu üniversitede çıkan tek sesti. Halet:

- İsterseniz sizi onunla tanışarayım, dedi.

Memnuniyetle kabul ettik. Mehmet Ali Aybar’ın ‘Va-
tan’ gazetesinde demokrasi lehine yazdığı kuvvetli yazı-
ları okuyorduk. Fakat kendisini tanımamıştık. Onunla ta-
nışmamız böyle oldu.

Mehmet Ali, Fransa’da hukuk tahsil etmiş, ilerici bir 
gençti. Marksizm’i iyi okumuş, memleketin kalkınması, 
sosyal hareketlerin gelişmesi hakkında çok enteresan fi-
kirleri vardı. Tanıştıktan sonra yapağımız konuşmalarda 
hepimiz hareketsiz kalmaktan şikayet ediyorduk. Meh-
met Ali çalışmasına devam ediyordu. Bir arkadaşıyla be-
raber ‘Nuh’un Gemisi’ adlı bir dergi yayınladı. Bu dergide 
memleket olayları inceleniyor, daha ziyade Amerika’ya 
verilen imtiyazlara karşı memleketin bağımsızlığı savu-
nuluyordu. Amerikan boyunduruğuna karşı tepkiler bu 
dergide ve bundan bir müddet sonra Mehmet Ali Aybar’ın 
çıkardığı ‘Zincirli Hürriyet’ dergisinde yapılmıştır, diyebi-
liriz. ‘Nuh’un Gemisi’ birkaç nüsha yayınlandıktan sonra 
kapandı. Mehmet Ali Aybar, bundan sonra ‘Zincirli Hürri-
yet’ adlı bir dergi çıkarmaya teşebbüs etti. Fakat İstanbul 
sıkıyönetim mıntıkası olduğu için, derginin İstanbul’da 
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yayınlanmasına izin vermediler. Mehmet Ali dergi çıkar-
mak üzere İzmir’e gitti. 1947de dergisini İzmir’de yayın-
ladı. Bu dergi de halk arasında büyük bir sevgi ile karşı-
landı”.

Şimdi de 1947 yılı Aralık ayında, Cumhuriyet gazete-
sinde yer alan bir haberi okuyalım. Mehmet Ali Aybar’ın 
‘Zincirli Hürriyet’inin başına neler gelmiş:

“Hep bir ağızdan ‘Savulun kızıllar, gençler geliyor’ şi-
irini söyleyen talebeler, ‘Zincirli Hürriyetin basıldığı mat-
baanın önüne geldiler. Birkaç talebe matbaanın merdive-
nine çıkmışlar ve cumartesi münasebetiyle kilidi bulunan 
matbaaya girmişler, orada gördükleri ‘Zincirli Hürriyet’ 
gazetesinin paketlerini alıp bunları pencereden gençlik 
gruplarına atmışlar. Gazeteler parçalanmış ve bu esna-
da ‘dağ başını duman almış’ marşı söylenmiştir... Vilayet 
makamı, gençlerin yaptıkları tezahürlerde kanunsuzluk 
tespit edilmediğini bir gazetecinin sualine cevaben ver-
mişti?’.

Tam o sırada ABD Başkanı Truman; ABD’yi komü-
nizm tehlikesinden kurtarma gerekçesiyle geliştirilen, 
Marschall Yardımı Planı’nı 1947 Aralık’ı ortalarında Kong-
re’ye sundu.

17 Aralık 1947 tarihli Cumhuriyet gazetesinde de 
Nadir Nadi’nin ‘Komünizmle Savaşırken’ adlı şu başya-
zısı vardı:

“Yüksek öğrenim gençliğinin komünizm tehlikesine 
karşı ciddi bir mücadele açtığını memnunlukla haber alı-
yoruz. Milli varlığımızı yok etmek amacı güden bir düş-
manı sınırlarımızın ötesinde zararsız bir hale sokabilecek 
yegane kuvveti ancak fikir ve iman gençliğimizde araya-
cağımıza göre teşebbüs doğrudur ve yerindedir. Yarınki 
büyüklerimiz demek olan bugünkü yüksek öğrenim nesil-
lerine savaşlarında aydın başarılar dileriz.
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İlk bakışta gençliğin teşebbüsünü belki lüzumsuz 
göstermek isteyenler çıkacaktır. Türkiye’de komünizm 
propagandası yasak edildiği ileri sürülerek, tek taraflı bir 
savaşın uygunsuzluğu üzerinde belki gizlice durulacaktır. 
Fakat düşmanımızın pek yakınımızda bulunduğu ve açık 
emellerini yürütmek için her çareye başvurduğunu hatır-
layanlar bu sinsi iddialara kulak asmayacaklar, gençliği 
mücadelesinde desteklemekten geri kalmayacaklardık’.

Bundan sonra ne mi olur? ‘Zincirli Hürriyet’teki ya-
zılarından birinde ‘Milli Şef’ İsmet İnönü’ye hakaret et-
tiği iddiasıyla Mehmet Ali Aybar hakkında dava açılır ve 
mahkum edilir. 1950’ye gelindiğinde Aybar, Üsküdar Pa-
şakapısı Cezaevinde mahkumdur. Onun o sıralarda Bur-
sa’dan tedavi için Paşakapısı Cezaevine getirilen akrabası 
Nazım Hikmet’le birlikte çekilen bir fotoğrafını görmüş-
sünüzdür.

Sabiha Sertel de o günleri şöyle anımsıyor:

“Mehmet Ali, İstanbul’a döndükten sonra savcı-
lık aleyhine bir dava açtı. Davası tutuklu olarak görüldü. 
Mehmet Ali’yi Üsküdar Hapishanesine götürdüler. Üskü-
dar, Moda’ya yakın olduğu için kendisini sık sık ziyaret 
ediyorduk. Fakat Mehmet Ali, tunç bir heykel gibi sağlam-
dı. Başladığı davayı sonuna kadar götürmeye azmetmiş 
bir idealist gibi, hücumlar karşısında dimdik duruyordu. 
Bu tevkif olayından sonra yine hükümetin emriyle ve üni-
versite senatosunun kararıyla Mehmet Ali üniversitedeki 
kürsüsünden uzaklaştırıldı”.

Türkiye İşçi Partisi Lideri Aybar...
Demokrat Parti saflarından 1950 seçimlerinde ba-

ğımsız milletvekili adayı olduğunu bildiğimiz Mehmet Ali 
Aybar’ın 1950-60 yılları arasında DP’nin parlamenter dik-
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tatörlüğü altında geçen dönemde ne yapıp ne ettiğinden 
ayrıntılı bir şey bilmiyoruz. Yalnız bildiğimiz bir şey var 
ki, 27 Mayıs’tan sonra 1961 Anayasasının getirdiği nispi 
özgürlükler ortamının hemen başında Türkiye İşçi Parti-
si’nin kurulduğudur. Türkiye İşçi Partisi’nin nasıl kurul-
duğunun gerçek tarihi ise bugüne kadar objektif olarak hiç 
kimse tarafından anlatılıp yazılamamıştır. TİP kurucusu 
sendikacılar tarafından hemen ertesi yıl, 1962’de partinin 
liderliğine davet edilen, bir süre düşündükten sonra ka-
bul eden Mehmet Ali Aybar rahmetlinin anılarında, yine 
rahmetli Behice Boran’ın TİP tarihi ile ilgili yazılarında ve 
halen hayatta olan Sadun Aren’in ‘TİP Olayı’ kitabında, 
adeta ezberlenmiş bir cümle tekrarlanır: “Türkiye İşçi Par-
tisi 1961 yılında 12 sendikacı tarafından kuruldu. Arala-
rında hiçbir aydın yoktu”. Buradaki eksi olay, bizim Tür-
kiye Marksist aydınının geleneksel bir huyu olarak ortaya 
çıkıyor. Kendisi bir oluşumun ilk saatinde bulunmadıysa, 
onu kabul etmiyor. Oysa bir tarihi gerçek var ki, Türkiye 
İşçi Partisi’ni kurmaya kalkışan 12 sendikacının arasında; 
harekete 1940’lı yılların başında atılmış, o yılların legal 
sosyalist önderlerinden Esat Adil Müstecaplıoğlu’nun ye-
ğeni Marksçı sosyalist Orhan Müstecaplıoğlu bulunuyor. 
12 TİP kurucusunun arasında tek işçi ve sendikacı olma-
yan bir kimse (Bu konuda bakınız Mihri Belli’nin anıları 
‘İnsanlar Tanıdım’ın 2. cildi, Abidin Nesimi’nin ‘Yılların 
İçinden’, Ömer Nida’nın ‘Yarın Biz Konuşacağız’ (Türkiye 
İşçi Partisi Tarihinden Anılar) kitapları).

Neyse şöyle ya da böyle kurulu olan TİP’in başına 
genel başkan olarak gelen rahmetli Mehmet Ali Aybar, 
genel başkan olduğu dönemden itibaren legaliyle-illega-
liyle bütün Türkiye sol hareketinin TİP’i kucaklaması, ona 
destek vermesi ile Ekim 1965 seçimlerinde -seçim yasası-
nın da verdiği avantajla- partiyi 15 milletvekiliyle TBMM 
çatısı altına soktu.

Rahmetli Aybar’ın 1940’ların sonuyla 1960’ların or-
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tasındaki siyasi tavrının karşılaştırılması için, kısa süre 
önce bir başka yazı konusu için kendisiyle konuştuğum 
eski devrimcilerimizden Mihri Belli şunları anlatıyor:

“Özellikle 1950’de, 1951 yılı yazında zaman zaman 
kendisiyle buluştuk. Aşağı yukarı her konuda hemfikir-
dik kendisiyle. Kendi görüş ve tezlerini takviye etmek 
için, konuşmalarında sık sık Lenin’in Ne yapmalı?’ kita-
bından alıntılar yapardı. TİP’in lideriyken ve sonraki yıl-
larda savunduğu; Ekim Devrimi’ni tümüyle inkar eden, 
anti-Leninizm, anti-Stalinizm içeren görüşleri Aybar’ın 
yeni görüşleriydi. 50’lerdeki görüşleri, sonraki yıllarda da 
aynı olsaydı, Aybar, 60’lı ve sonraki yıllardaki etkinliğini 
sağlayamazdı. Nihayet Mehmet Ali Aybar arkadaşımız il-
legal harekede dirsek temasını kaybetmemiş, olumlu bir 
mücadele vermiş, Nazım’ın yakını olan bir kimseydi. TİP’i 
kuran sendikacıların lider arayışı sırasında buldukları çok 
yerinde bir kimseydi”.

Her sosyalistin ve her sosyalist hareketin hata ya-
pabileceği gibi, 1965 seçimlerinde TİP’in 15 milletvekiliy-
le TBMM çatısı altında yer almış olması da rahmetli Ay-
bar’ın başını döndürdü. Hemen verdiği ilk beyanatlardan 
biri “1969 seçimlerinde başa güreşeceğiz” demek oldu. 
Ancak 1969 seçimleri yaşandığında ‘ayağa’ bile güreşile-
mediği ortaya çıktı.

Elbette Marksçı sosyalizm Türkiye’ye yeni gelme-
mişti. Önceki birikim aşamaları bir yana, 1919 yılından 
beri örgütsel olarak vardı. Başarısızdı, kendisini ifade ede-
miyordu ayrı konu, ama Türkiye’de sosyalizm vardı. 1961 
Anayasası’nın getirdiği nispi özgürlükler ortamı daha bir 
serpilip geliştirildi. Yalan yanlış çevirileriyle Marksçı-Le-
ninci klasikler daha yeni yeni okunup özümsenmeye ça-
lışılıyordu. Bu konumda Aybar’ın TİP’liIere her şeyi ya-
saklayarak, partiyi bir ‘burjuva yasallık’ içine sokması TİP 
esprisinin de sonunu getirdi. Benim de içinde bulunduğu 
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devrimci kuşak TİP’in dışına savruldu. O dönemin dün-
yasında başat olan anti-emperyalist mücadele ağırlıklı 
kimi ülkelerdeki önderlere ve akımlara öykünerek, aldı 
başını kırlara gitti gerilla harbi için. Aybar, önce 1968 Çe-
koslovakya işgalinde iyice kristalize olan ‘güleryüzlü sos-
yalizm, Türkiye’ye özgü sosyalizm’ görüşleriyle yerli ve 
ulusal bir sosyalist olma yolundaki ilk işaretlerini verdi.

Mehmet Ali Aybar’ın tavrı, o tarihten sonra yerli ve 
ulusal; yani Türkiye’ye özgü sosyalizm doğrultusunda ile-
ri sürdüğü görüş ve tezler kabul görsün ya da görmesin 
sahici ve dürüst bir tavırdı.

Bu kıran kırana süren Türkiye’deki sosyalizm kav-
gasında nereden bilinir, tarih belki de Mehmet Ali Aybar’ı 
haklı çıkaracaktır.

Sonuç olarak, Mehmet Ali Aybar benim için Türkiye 
sosyalizmine çıkış yolu arayan bir adamdı.
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BİR FOTOĞRAFA ALT YAZI:
MUZAFFER İLHAN ERDOST *

Tamer Çağlayan

“Ankara onun gibi birkaç kişiyle İstanbul’u ürkütür”.

-Cemal Süreya-

Muzaffer Erdost adını ilk kez nerede duydum veya 
gördüm? Birden, on-onbir yıl öncesini hatırladım. Sol Ya-
yınları’nın 1980 öncesi sayfaları dağılmasın diye iplik dikişli 
yaptığı kitaplardan, sarı kapağı solmuş Friedrich Engels’in 
Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni isimli kitabında 
görmüş olmam mümkün. Friedrich Engels’le de tanışmam 
bu kitap sayesinde olmuştur.

Muzaffer Erdost adı, ülkemizde sosyalist klasik kitap-
ları yayımlayan önemli isimlerden biri olarak akla gelir. Sol 
Yayınları, bundan 30 yıl önce, Kasım 1965’te kuruldu ve ya-
yımladığı dört kitapla birlikte yayın dünyasına adımını at-
mış oldu.

Kuruluşundan 15 ay sonra ise, Sol Yayınları’nın mah-
kemeler ve cezaevleriyle olan serüveni başlar. Şubat 1967’de 
Mao’nun Teori ve Pratik kitabından dolayı Erdost’un evi ve 
bürosu aranır, daha sonra da tutuklanır. Üç gün sonra ser-
best bırakılır.

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Kasım 1995, Sayı: 68.

Bu yazının başlığı olan “Bir Fotoğrafa Alt Yazı”, Muzaffer İl-
han Erdost’un bir kitabının adıdır.

Sol Yayınları’yla ilgili bilgiler, Onur Yayınları’nın hazırladığı 
“Sol Yayınları: Kasım’65 - Kasım’90 -25. Yıl’ adlı kitapçıkta bu-
lunan Muzaffer İlhan Erdost ile yapılmış uzun söyleşiden yara-
rlanılmıştır.
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İçişleri Bakanlığı kararıyla Kasım 1970’te dört kitabı 
toplatılır. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mayıs 1971’de beş ki-
tabını ‘yasak olduğu’ gerekçesiyle toplamaya başlar. Sol Ya-
yınları, 12 Mart 1971 darbesi nedeniyle yayınına ara vermek 
zorunda kalır. O zaman dek 63 kitap yayımlamış ve bunlar 
75 baskı yapmıştır.

12 Mart darbesiyle açılan Dev-Genç davasında Muzaf-
fer Erdost da sanık olur; gerek bu dava, gerek yayınladığı beş 
kitaptan dolayı, 18 Mart 1971’den 14 Temmuz 1974’e kadar 
cezaevinde kalır. Yayınevi, 12 Mart’tan sonra, kımıldaya-
maz duruma gelince, kardeşi İlhan Erdost yakın arkadaşları 
Remzi Inanç’ın yolunu izleyerek, Zafer Çarşısında bir dük-
kân kiralar. Bu arada Onur Yayınları, İlhan Erdost tarafın-
dan borç para bulunarak kurulur.

Hızlı bir şekilde sosyalizmle ilgili kitaplar yayımlama-
ya başlarlar. Her kitabın çevirisinde titizlik gösterirler. İlk 
baskılarda yapılan dizgi, çeviri vb. gibi yanlışlıkları ikinci ve 
daha sonraki baskılarda düzeltmeye çalışırlar.

Muzaffer Erdost, 1980 öncesinde yazılarında faşizm 
konusuna ağırlık verir. 1979’da İlhan Erdost’un uyanıklığı ve 
soğukkanlılığı sonucu bir suikasttan kurtulurlar. Demokrat 
Gazetesindeki haftalık yazısını yazdığı bir sırada oturdukları 
apartman güvenlik güçleri tarafından çevrilir ve Merkez Ka-
palı Cezaevinde bir süre tutuklu kalır.

Derken, ülkemizin tüm katmanlarında etkisini günü-
müzde de sürdüren 12 Eylül gelir. 3 Kasım 1980’de Muzaffer 
Erdost, 5 Kasım’da da kardeşi İlhan gözaltına alınırlar. Üç 
gün sonra, sabah mesaisi başlarken, Emniyetten Sıkıyöne-
tim Komutanlığına götürülürler ve akşam geç saatlerde de 
geri getirilirler. 7 Kasım akşamı yasak yayın bulundurdukla-
rı gerekçesiyle tutuklanırlar. A Blok ile C Blok arasında dört 
er tarafından, Astsubay Şükrü Bağ’dan aldıkları “Analarını 
ağlatmazsanız, ben sizin ananızı ağlatırım” emrine uya-
rak, koğuş kapısına kadar dövülürler. İlhan Erdost, dövül-
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me sırasında aldığı dipçik darbeleri sonucu, 7 Kasım gecesi 
kaldıkları koğuşta nefes almakta zorlanır ve ölür. Muzaffer 
Erdost kardeşine “İlhan, İlhan” diye bağırır (Not: Bu olayın 
geniş anlatımı Erbil Tuşalp’in Bin İnsan kitabında bulun-
maktadır).

Bir Fotoğrafa Altyazı: İki 7 Kasım kitabına yazdığı su-
nuşta şöyle diyor Muzaffer İlhan Erdost:

“İlhan’ın öldürülüşünün ilk yıldönümünde Sovyet El-
çiliğinin kapısında olağan olmayan trafik ve devinimi gör-
düğümde, bizim 5 ya da 6 Kasım günü değil de, 7 Kasım 
akşamı gözaltına alınmış olmamızın ardında, İlhan’ın Ekim 
Devrimi’nin yıldönümünde ve bu yıldönümünün kutlandığı 
saatlerde öldürülmesinin tasarlanmış olabileceğini bulanık 
bir biçimde düşünmüştüm. Giderek de bu ‘olabilir’ dediğim 
düşüncem netleşti. Özellikle de cezaevine alındığımız saat-
te cezaevinde bulunan ve nöbetçi subayın odasında talima-
tını vermiş olması gereken Cezaevi Müdürü Raci Tetik’in, 
İlhan’ın öldürüldüğü sırada, Muharebe Okulundaki kokteyle 
gittiğini mahkemede söylediği zaman”.

Muzaffer İlhan Erdost’un yayına hazırladığı İlhan İl-
han isimli kitaptan bir bölümü buraya alıyorum:

“Ne kadar birlikte olduk, ne kadar birbirimizin yarısı 
olduk. O kadar birlikte olduk ki, son geceyi Emniyette, birlik-
te bir kanepede yan yana yatarak geçirdik. Son fotoğrafları-
mızı yan yana çektiler. Birlikte dövüldük. O kadar birlikte ol-
duk ki, onu yanı başımda yitirdim. Ama benim için ne denli 
acı ki, ben kaldım o gitti. Canıma can olamadım. Adı benim 
oldu. Ve yazdıklarım artık, ‘Muzaifer İlhan Erdost’ adıyla 
basılsın istiyorum. Ancak, o zaman, İlhan’ın yaşamının dü-
şünsel yanı, İlhan gerçeği, bir ölçüde yansıtılmış olacak”.

Ankara, şehir olarak beni her zaman ürkütmüştür. 
Belki de bu ürküntü, belli başlı siyasi organların bu şehirde 
bulunmasından olabilir. Siyasi organların aksine, Ankara’da 
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yaşamını sürdüren, tanıdığım aydınlara olan ilgim daha da 
artmıştır. İstanbullu aydınlara nazaran Ankaralılar günde-
mi her zaman ellerinde tutmuşlardır.

Ankara’ya her gidişimde onu ziyaret ederim. Bu sefer 
de ziyaret ettim. Yalnız değildim, yanımda kardeşim Ta-
ner de vardı. Ankara’ya gelirken, kütüphanemde bulunan 
kitaplarını imzalatmak için yanıma almıştım. Ayrıca ona 
bir hediyemiz vardı. Dikdörtgen biçimindeki zarif bir kutu 
içindeki tütünü pipo içtiğini düşünerek ona verecektik. Ona 
gitmeden önce Remzi abiye, “Biz Muzaffer abiye gidiyoruz” 
dedik. Pipo tütünü kutusunu görünce, “Artık içmeyi bıraktı” 
dedi.

Kitabevine girdiğimizde, kızı Suları elindeki listelerle 
kompütürün başındaydı. Kompütürün bulunduğu masanın 
arkasına düşen duvarı, İlhan Erdost’un büyük bir fotoğrafı 
kaplıyordu. Fotoğrafın altında ise yazar ve şairlerin fotoğ-
rafları var. Birkaçını anımsatmakta yarar var: Orhan Kemal, 
Aziz Nesin, Nadir Nadi, Uğur Mumcu, Nazım Hikmet, Yaşar 
Kemal, Metin Altıok, Cemal Süreya, Asım Bezirci, Ceyhun 
Atuf Kansu, Onat Kutlar...

Taner, Ara Güler’in birkaç ay önce yayımlanan sanat-
çılarla ilgili ilginç fotoğraflarının bulunduğu albümü sordu 
Suları’ya. Rafta duran albümün yanında, yeni yayımlanan 
Ankara isimli kitapta duruyordu. Raflara baktıktan sonra 
Taner, “Suları hanım, Muzaffer abi burada mi” diye sordu. 
“İçerdeki odada olmalı” dedi. Bizi ona götürdü.

Duvarlarındaki raflarda kitapların dizili olduğu odaya 
doğru yöneldiğimizde, Mart ayının kendine özgü güneş ışık-
ları içeri giriyordu. Muzaffer İlhan Erdost küçük bir masada 
çalışıyordu. Bu küçük fakat sevimli odada bulunan iskemle-
lere oturmamızı söyledi.

Üzerinde düzelti yaptığı kitap Faşizm ve Türkiye (1977- 
1980) adını taşıyor. Sonbahardaki kitap fuarına yetişip yetiş-
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meyeceğini sordum. “O zamana kadar kalmayacak, yakında 
okurun karşısına çıkacak” dedi. Bu kitaptaki yazılar, 1980 
öncesinde bir dergide yayınlanan yazılardan oluşuyor. Kimi 
yazılar yeniden yazılmış, kimilerine de eklemeler yapılmış. 
Elindeki basılı kitap formalarını birlikte hesapladık. “300 
sayfa falan olur” dedi.

Pipo tütünü kutusunu ona uzatırken, “Pipo içtiğinizi 
düşünerek size getirdik” dedik. “Nereden biliyorsunuz pipo 
içtiğimi?” deyince ikimiz de gülümsedik. Tütün kutusuna 
bir şeyleri hatırlar gibi uzun uzun baktıktan sonra bize dö-
nerek, “Siz de içiyor musunuz?” dedi. “Arada sırada” dedik. 
Masasındaki çekmecelerden birinden iki pipo çıkartarak 
bize gösterdi. “Daha çıkarayım mı, istiyor musunuz?” diye-
rek, birçok pipoyu avucunun içinde tutarak, “Yirmi yıldan 
beri içiyordum, bir süre önce bıraktım. Ama bu hediyenizi 
bir anı olarak saklayacağım” dedi.

Çantamdan imzalaması için kitaplarını çıkartırken, 
“İyi bir okur olduğun belli oluyor” dedi ve “bazen tek tük, 
senin gibi iyi okurlar gelirler” diye ekledi. Kitapları ona uzat-
tım. Bir kalem aldı, iyi yazıp yazmadığını anlamak için bir 
kağıdın üzerine çizgiler çizdi. “Bir kitabınız hariç, diğerleri 
bende var” dedim. Yanımda getirmediğim öbür kitaplarını 
kastederek, “Diğerleri yok mu?” dedi. “Ötekileri imzalamış-
tınız” dedim. Bende bulunmayan tek kitabı Türkiye Sosya-
lizmi ve Sosyalizm adını taşıyor. Bu kitabı, Essen’deki Salih 
abinin kütüphanesini incelerken görmüştüm. Son yıllarda 
pek görüşemiyoruz. Bir görüşmemizde kendisine bu kitapla 
ilgili bir teklif yapacağım. Türkiye Üzerine Notlar kitabını, 
“Eski bir dostla merhabalaşır gibi. Sevgiyle, dostlukla” diye 
imzalarken, “Bu kitabı eski kitaplar satan birisinden aldım” 
dedim. “Evet, eski bir kitap” dedi. Zamanla bazı konuların 
değiştiğinden söz etti. Yıllar önce yayınlanan bu kitabı gör-
mesi Erdost’u sevindirdi.

Tam İlhan İlhan’ı imzalayacakken Taner’in “Muzaffer 
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abi, bu kitabın yeni bir baskısını yapacak mısınız?” sorusu 
geldi. Her ikimize de baktı, gözleri buğulandı ve “Aslında ge-
nişletilmiş baskıyı da yapmayacaktım, fakat dostlarım zor-
ladılar. Bana çok zor geliyor. Benim için, ünlenmek istiyor, 
ticaret yapıyor diye dedikodu yapmışlar. Benim üne falan 
ihtiyacım yok. Kardeşinizi kaybetmişsiniz. Bunun acısı bü-
yüktür” dedi. Gözleri doldu. Hüzünlendi. Onu yaraladığımı-
zın farkına vardım.

“Orada (İlhan İlhan’ı kastediyor), Türküler Günlüğü 
var. Onu ayrıca genişletilmiş bir kitap olarak düşünüyorum” 
dedikten sonra Taner, “Bu güzel olur. O günlükleri o zaman 
ilgiyle okumuştum” dedi. “Aslında benim İlhan’a yazdığım, 
bir bakıma onunla karşılıklı konuşmalar gibi yazılar var. Ha-
rita metod defterlerini bilirsiniz değil mi? Öyle defterlerden 
on-on beşine o zamanlar yazıp bir kenara koymuştum. Bi-
risi bu defterleri değerlendirip, bir şeyler yapabilir. Aslında 
bunun yapılmasını da istemiyorum. Çünkü o acıyı yeniden 
yaşıyor insan. Onun için o defterlerin ben öldükten sonra 
yakılmasını vasiyet ettim” dedi.

Bu arada bulunduğumuz odaya Suları girdi. “Polisler 
geldi. Kızıl Bayrak dergisinin bir sayısı hakkında toplatma 
kararı çıkmış, dergileri alacaklar” deyince, bize dönen Er-
dost, “Bir dakikanızı rica ediyorum” dedi. Bir ara arkamı 
dönüp raflardaki kitapları incelerken, Cemal Süreyya’nın 
Muzaffer ağabeyle birlikte çekilmiş fotoğrafına takıldı göz-
lerim. İrkildim... Cemal Süreyya öleli kaç yıl oldu? Beş yıl 
ne çabuk geçmiş. Bir müddet sonra içeriye gelen Erdost an-
latmaya başladı: “Hayli zamandır gelmiyorlardı. Aziz Nesin 
için burada bir imza günü düzenledik. Sanki bir şey olacak-
mış gibi güvenlik önlemleri aldılar. Maksat gözdağı vermek, 
ilgili amire, bu önlemlerin ne olduğunu sordum. ‘Biz de emir 
kuluyuz Muzaffer Bey’ dedi”.

Gümrük Birliği için atılan imzadan sonra, demek hâlâ 
yayın toplanabilecek. Bu ülke hiç mi düzelmeyecek diye ba-
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zen değil devamlı kendime soruyorum.

Bana ait kitapları imzaladıktan sonra, Taner aldığı iki 
kitabı imzalatacaktı. “Kimin adına imzalayayım?” diye sor-
du. “Nisan Günsu’ya” diye cevapladı Taner. Kitapların imza-
lanması sırasında Taner, Nisan’ın doğumundan önceki isim 
arayışlarından söz etti. “En sonunda Nisan’da karar kıldık. 
Sizin bulduğunuz isimler ilginç. Türküler, Alaz, Suları, Barış-
ta... Nasıl buluyorsunuz?” Bu soruya sadece gülümsedi. Ben, 
Nisan isminin, Lenin’in Nisan Tezleri ve Ekim Devrim’inden 
esinlendiğini de ekledim.

Geçen yıl bir günlüğüne Ankara’ya gelen Taner, Rem-
zi abiden sonra Muzaffer abiye de uğramış. Muzaffer abi, 
Lenin’in adı geçen kitabını hediye etmiş ve şöyle yazmış: 
“Lenin’in Nisan’ından, Günsu’nun Nisan’ına ve tarihten ta-
rihe”.

Muzaffer abi, “Durun yahu, benim de Nisan’a bir he-
diyem olsun” diyerek, arkasındaki kitap raflarında duran 
Şemdinli Röportajı kitaplarından birisine uzanıp, “Güzel bir 
kitaptır. Nisan’a bu kitap olsun. İlginçtir” dedi. İlk sayfasına 
bir şeyler yazdı. Beğenmedi. Yazdığı sayfayı yırtıp, telefonun 
yanındaki raflardan birisine bıraktı. “Sayfasını yırttığınız bu 
kitap ne olacak?” dedi Taner. “Bu kitabın baskısı bitince-
ye kadar o orada kalır. Bir okur gelip de bu kitabı sorunca 
değerlenir” dedi. Bir başka kitaba, “Sevgili Nisan Günsu’ya, 
şimdi kan içinde yatanların yurdundan” diye başlayan bir 
ithaf yazdı.

Biz konuşurken telefon çaldı. Arayan kişi Vecihi Ti-
muroğlu’nu sormuş olmalı ki, “Vecihi’yi görmedim” dedi 
ve ekledi, “misafirlerim var. Rana evde. Arife günü Karşıya-
ka’ya gittiğimiz zaman üşütmüş olmalı”.

Konu bir ara dolaşıp resme geldi. Muzaffer İlhan Er-
dost yazarlığının, yayıncılığının yanı sıra, ressamlığı da yü-
rütüyor. Yaptığı resimleri 1993 ve 1994 yıllarına ait takvim-
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lerde okuyucuya sundu. Daha önce sergilerde de sergilendi 
bunlar. Bu yıl ise takvim yapmadılar. Nedenlerini şöyle an-
lattı: “Kültür Bakanlığı söz verdiği yardımı yapamadı. Başka 
yerlerden de sponsor bulamadık. Takvim işi çok pahalı. Tak-
vime konacak resimlerin tek tek diaları çekilecek, filmleri 
alınacak vs. Bunlar hem titiz işler, hem de pahalı. Üstelik 
her yıl yapılan 7 Kasım İlhan ve Kitap Gününde okuyucuya 
parasız dağıtıldı. Sanıyorum takvimler size Remzi’nin aracı-
lığıyla ulaştı”.

“Bunca işin arasında resim yapmaya nasıl zaman bu-
luyorsunuz?” dedim. “Aslında, sizin de bildiğiniz gibi bizim 
zamanımız hiç yok. Bazı akşamlar evde çalıştığım oluyor. 
Ama en çok sabah aydınlığında tuvalin karşısına geçip ça-
lışmak güzel oluyor. En büyük eleştirmenler evdekiler. Orası 
iyi olmamış, burasını değiştir diye eleştirilerini, önerilerini 
yaparlar. Bazen yaptığım resmi onlardan saklarım” dedi gü-
lümseyerek. Yeni yaptığı resimlerden söz açtı bize. “1980 
öncesinde yayınladığınız kitaplar iplik dikişliydi. Sonra bu 
uygulamadan vazgeçtiniz” dedim. “Kitap iplik dikişli olunca 
daha sağlam ve dayanıklı oluyor. Bunu 12 Mart döneminde 
hapisteyken genç devrimciler de söylemişti. Şu zamanda ki-
taplarımızı iplik dikişli yayımlamak isterim, fakat çok paha-
lı. Kaliteli tutkallar var” dedi. Bazı yayıncılarla birlikte, iplikli 
dikiş sistemini Yapı Kredi Yayınları, Kazım Taşkent Klasik 
Yapıtlar Dizisinde uyguluyor.

Yakında yayınlanacak olan yeni kitabı Faşizm ve Tür-
kiye’nin düzeltmelerine devam etmesi için Muzaffer İlhan 
Erdost’tan izin istedik. İlhan İlhan Kitabevi’nden ayrılma-
dan önce, İlhan Erdost’un fotoğrafının altında onunla birlik-
te fotoğraf çektirdik.

Dışarıda sokaklar kalabalıklaşmıştı. Güneş batmak 
üzereydi. Kan revan içindeki Ankara, yeni bir gecenin geti-
receği belirsiz haberlerin akışına, sevginin ön planda olduğu 
mührü alınmamış dostluklara gebeydi.
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NERDEN NEREYE MÜLTECİLER! *

Mustafa Çakar

12 Eylül darbesiyle yurtdışına çıkmak zorunda kalan 
politik ilticacıları, on beş yıl aradan sonra geldikleri yer 
itibariyle incelemek gerektiğini düşünüyor, bunun önemli 
bir ihtiyaç olduğuna inanıyorum. ‘Mültecinin Sonu’ baş-
lıklı yazıyı okuduğumda, politikacı ve yazar Engin Erki-
ner’in böyle bir çalışmayı sürdürdüğünü öğrendim.

Türkiye sosyalist hareketine tarihsel bir belge olarak 
kazandırılması gerektiğine inandığım böyle bir çalışma-
nın, süreci yaşamış ve değişik politik geleneklerden gelen 
arkadaşların deneylerini de kapsaması yararlı olacaktır. 
Ayrıca bu, sadece sosyalistleri değil, Türkiye’nin politik 
yaşamında yeri olan her insanı ilgilendirmektedir.

Bilindiği gibi, iltica edenler iki grupta toplanırlar: 
Birinciler, ülkede politik faaliyetlerinden ötürü egemen 
sınıfların, devletin teröründen kaçıp gelenlerdir. İkincisi 
ise, sadece ekonomik nedenlerle yurtdışına çıkıp, oturum 
alabilmek için ilticaya başvuranlardır. Sayıları yüz binle-
re varan sağcı partilerin üyeleri, ülkücü, İslamcı, devletçi 
insanlar, bir beyaz kart için (Fransa’da ilticası kabul edi-
lenlere verilen Carte de Refuge beyazdır -Yazın’ın notu) 
her türlü ahlaki değeri rezilce çiğnemişlerdir. ‘Türkiye’de 
faşizm var’, ‘Askerler bize işkence yapıyorlar’, ‘Ülkemizde 
insan hakları yok edildi’ diye sayfalar uzunluğunda yazılı 
başvurularla iltica istemeleri, Türkiye insanının düşün-
celerine, inançlarına ne kadar az bağlı olduğunu göster-
* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Kasım 1995, Sayı: 68.
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mektedir. Politikalarında ‘önce vatan sevgisi’ diyen sağcı 
partiler bu utanç verici pratiği görmezden gelmesinler. Bir 
ülkede insanlar sağcı da olabilir, ama sağcılığın da politik 
ilkeleri vardır. Kürt halkının mücadelesine düşman olan 
ırkçı bir Türkün, ‘Biz Kürtlere karşı uygulanan devlet te-
rörü dayanılmaz boyutlara vardığı için kaçtık’ diye ifade 
vermesi, iltica istemesi, rezilce bir davranıştır.

İltica bürosunda görevli olup, 1980’li yıllarda iltica 
dosyalarına bakanlar, Türkiye’deki sol parti ve grupların 
çıkardığı yayınları bilebilenler, sahte ilticacıların yalanları 
karşısında şaşkına dönmüşlerdir.

1984 yılında ilticaya başvuran bir Türk’ün dosyası 
ilginç bir örnektir. Paris’teki devrimci örgütlerin 12 Eylül 
yürüyüşlerinde dağıttıkları bildirilerden paragraflar ala-
rak yazılmış politik bir rapor gibidir, iltica dilekçesindeki 
politik düzey oldukça yüksektir. İltica bürosunda Türkçe 
bilen Ermeni asıllı bayan, sözlü ifadede tersi bir durumla 
karşılaşır. Dilekçede yazanların ilticaya başvurana ait ol-
madığı kolaylıkla anlaşılır. Kişi ülkede darbenin kapattığı 
ve üyelerini hapse attığı bir derneğin üyesi olduğunu söy-
lemektedir. Kendisi kaçıp hapisten kurtulmuştur.

Memur bayan sorar:

“Hangi derneğin üyesiydiniz?”

“Dev Yol” der genç adam.

“Hangi dergiyi çıkarıyordu Dev Yol?”

“Dev Sol” diye yanıtlar.

“Derneğinizin başkanı kimdir?”

“Bülent Ecevit”

Kendisine soru sorulduğunda fazla düşünmemesi 
gerektiğini öğrenmiş olan genç, sorulan böylece anında 
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yanıtlar.

Birinci gruptakilere bakacak olursak; iltica başvuru-
larının arttığı 80’li yılların başında devrimci insanlarımı-
zın sahip oldukları inançlarla, bugün geldikleri yer ara-
sında büyük fark vardır. Sonuç Türkiyeli sosyalistler için 
hiç de parlak değildir. Çeşitli Avrupa ülkelerinin cezaevle-
rinde ceplerindeki beyaz kartla politik olmayan suçlardan 
yatanlar, içki bağımlısı olanlar, kirli işlerle uğraşanlar ve 
kendi kabuğuna çekilmiş olarak yaşayan çok sayıda insan 
hiç de iyi örnekler oluşturmamaktadır.

12 Eylül sonrasının sıcak günlerindeki politik yoğun-
luk, bu insanların iş-güç düşünmelerine zaman tanımı-
yordu. Ancak politik faaliyet azalıp boş zaman çoğalınca, 
geçim sorunu da kendini dayatmaya başlayınca başka 
şeyler düşünülmeye başlandı. Profesyonellik adına ülke-
de iken üretici olmayan birçok insan, bulunduğu Avrupa 
ülkesinde de kolay yoldan kazanmayı ve yaşamayı seçti.

Örneğin, derneklerde sembolik bir ücret karşılığı ya-
pılan çeviri işleri, yüksek miktarda para karşılığı yapılır 
oldu. Bu işleri de öncelikle yaşanılan ülkenin dilini ve ya-
salarını az çok bilen dernekçiler yürüttü. Halkın öncüle-
ri olduğuna inananların bir anda ‘hukuki işler uzmanı’, 
‘muhasebeci’, ‘çevirmen’ olduğu görüldü. Özellikle iltica 
dosyası doldurmak ve itiraz yazmak için kişi başına iki-üç 
bin frank alındı. Fırsatçılığa karşı olduklarını savunanlar, 
önlerine olanak çıkınca eski inançlarını hemen unuttular.

Kimi politik grup sorumluları, kendi çevrelerini güç-
lendirmek için yüzlerce köylüsünü, hemşerisini, ülkede 
hiçbir politik sorunları olmadığı halde getirip ilticaya baş-
vurdurdular. Onlar için sözde şahitlik yapıp iltica kartı al-
dılar. Böylece ‘taraftarları’ çoğaldı.

Bir dönem sonra ilticacılar ülkedeki hukuki sorun-
larını çözüp dönmeye başladılar. 141. ve 142. maddeler 
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kalktıktan sonra dönüş daha da arttı. Altı-yedi bin frank 
aylık kazançla burada (Fransa) yaşamaktansa, birkaç şir-
keti ‘tokatlayıp’ bol para ile ülkeye dönmek daha cazip 
geldi. Şirketler kuruldu, işçiler işe alındı, sigorta ve emek-
lilik kasaları, bankalar, araba acenteleri ve olabilecek ne 
mümkünse tokatlandı. ‘Tokatlamak’ bu kesimin yaygın 
olarak kullandığı bir sözcük olduğundan, ben de kullan-
mak zorunda kalıyorum.

İlticacı kadınlar, ülkemiz kadınlarının genel eğilimi-
ni taşıdılar. Önemli bölümü politikadan kopan kocalarını 
izledi. Kimisi çocuklarının annesi olarak kaldı, kimisi ye-
dek çek defteri. Kadın olmanın bilincine varmış, meslek 
öğrenip ekonomik bağımsızlık kazanmış olanlar kendile-
rini ezdirmediler. Başka bir kadınla aldatılmayı kabul et-
meyip kocasına kapıyı gösterenler çıktı.

12 Eylül darbesinden sonra ülke dışına çıkan yazar, 
şair, ressam ve müzikçilerimiz ne oldu?

Bu konuda geniş araştırma yapma olanağım olmadı. 
İlticacı olarak Almanya’da yaşayan ve onursuzca dönüş 
yapan Cem Karaca var. Avrupa’da sürgünü Melike Demi-
rağ, Ataol Behramoğlu, Sümeyra, Nizamettin Ariç, Yılmaz 
Güney ve Nihat Behram da yaşadı. Sümeyra ve Yılmaz 
Güney sürgünde öldüler.

Saflarından Sarp Koray gibi birisini çıkaran Türk 
solunun Cem Karaca’ya kızmaya ne kadar hakkı vardır? 
Aradığım da bu değil. Avrupa’da sürgünde kaldıkları yıl-
larda burada iz bırakan ne yaptılar? Türk aydını, şairi, 
müzisyeni, sinemacısı Şilililerin bıraktığı izi bırakamadı.

Yılmaz Güney Fransa’da iyi tanınır. 12 Eylül faşizmi-
nin teşhirindeki rolü büyük olmuştur. Server Tanilli ho-
camız için de aynı şey söylenebilir. Başka ülkelerde de az 
da olsa böyle Türk aydınları vardır. Ama müzisyenlerimiz 
burada dinletilebilecek iyi bir kaset bile çıkartamadılar. 
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Bir de on beş yıldan sonra bile ‘Romantik Sürgünler’imiz 
olmadı. Bu tartışılacak bir konudur.

Özellikle 1992’den sonra ilticacılar arasından eski 
mezheplerine dönenlerin sayısı hayli fazladır. Sosyalist 
sistemin gücüyle Marksist saflarda duran birçok kişi, do-
ğan boşluk sonucunda ve dinci örgütlerin gelişme gös-
termesinin de etkisiyle eski kültürlerine dönmüşlerdir. 
Alevileri mezhepsiz bıraktıkları için Türk komünistlerine 
kızan İbrahim Aksoy şimdi rahatlamıştır sanırım.

Düne kadar sosyalizmi savunan insanların şimdi 
Alevicilik yapması ileriye gidiş değildir. Avrupa kültürü-
nü tanıma fırsatı bile bulamamış ve 15 yıldır Avrupa’da 
yaşayan Alevi kitlenin yürüyüşlerinde Hazreti Ali’yi taşı-
maları, Hacı Bektaşi Veli ve 12 İmam’ı taşımaları, Avru-
pa kültürüne yaptığımız önemli bir ‘katkı’ olsa gerektir. 
İnsanlığın geleceğinin nerede olduğunu böylece onlar da 
görmektedir!

Sosyalist sistemin yıkılmasından sonra sosyalizmin 
sorunlarının tartışılması ve bu büyük darbenin aşılması 
bilinçli sosyalistlerin üzerine kalmıştır.

Burada Kürt ilticacıları özellikle ayırmak gerekmek-
tedir. Kürt Özgürlük Hareketi’in etkisiyle kapı kapı dola-
şılmış ve inançlara bağlı kalınmıştır. Kürt ulusal bilincinin 
Avrupa’da yaşayan Kürtlere kazandırılmasında böylesine 
her yeri dolaşanların payı büyüktür. Okumayı bilmeyen 
bir halkı her gün gazete okur hale getirmişlerdir. Ancak 
Özgürlük Hareketi’nin de Kürt ilticacıların bütününü mü-
cadeleye yöneltebildiği söylenemez. Tunceli, Sivas, Maraş 
gibi bölgelerden gelmiş olan Alevi Kürtler, Aleviliğe gös-
terdikleri ilgiyi başka hiçbir şeye göstermediler. Özveri ve 
kavga gerektiren ulusal özgürlük saflarını değil, dedelerin 
saflarını tuttular. 15 yıl önce köylerinde babalarının yap-
madığı cem ve semahı kendileri örgütler oldular.
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Türkiye’deki savaş sürdüğü sürece buna bağlı neden-
lerle Avrupa’daki iltica başvuruları da devam edecektir. 
Türkiye’ye gerçek demokrasi gelmeden politik mültecilik 
bitmez. Bugün sayıları çok az da olsa ülkeye dönemeyen 
ilticacılar hâlâ vardır ve olacaktır.

Son olarak bir konuya değinmeden geçemeyeceğim: 
Politik mültecilerimizin bir kısmı bulundukları ülkenin 
vatandaşlığını alıp, Avrupalı hanımlarla evlenip, ülkeye 
dönme düşüncesini tamamen bırakmışlardır. Bu elbette 
olağan bir şeydir ve bireyin kendini ilgilendirir. Dikkat çe-
kilmesi gereken konu, Türkiye’ye sadece ve sadece ucuz 
buldukları için, turistik amaçlı gidip gelmeleridir. İnanç-
larına az bağlılık, düşüncelerine az saygı acaba sırf bizlere 
mi özgü? Avrupa’ya gelip mülteci olarak uzun yıllar kal-
mış Latin Amerikalılar, İspanyollar, Portekizliler, Yunan-
lılar nasıl bağlamışlar mülteciliğin sonunu, merak ediyo-
rum.
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SIMONE DE BEAUVOIR’I UNUTMAMAK... *

Server Tanilli

Kitapları, 60’lı yıllarla beraber ardı ardına Türkçe’ye 
çevrilmeden önce de bir efsane kişiliği gibi dolaşırdı ara-
mızda adı. Paris’te, orta burjuvaziden bir ailenin kızı olarak 
dünyaya gelen Beauvoir’ın, daha genç yaştayken, ailesinin 
dayattığı sert ve katı kalıplara karşı çıktığını, bu arada on 
dördünde dinini terk ettiğini bilirdik. Bir ikinci şöhreti ise, 
Sartre’ın arkadaşı olmasıydı. İkinci Dünya Savaşı ertesin-
den başlayarak gözlerini kültür dünyasına çeviren genç 
kuşaklar arasında Sartre bir tanrı gibiydi; onun arkadaşı 
da, ister istemez ilgi odaklarından biri olacaktı.

Her ikisi de -aşağı yukarı- birlikte girdiler bellekleri-
mize ve birlikte yaşadılar.

Beauvoir, şimdi ölümünün 10. yılında anılıyor.

Yaşamını ve eserlerini daha da bilinçli olarak, yeni-
den hatırlamanın zamanıdır.

***

Savaşı ve savaş sonrasında Fransa’yı okuyuculara 
anımsatmanın anlamı yok. Ancak, şu noktaları da bilmek-
te yarar var: 1945’ten önceki yıllarda, Sartre ve Beauvoir 
politikayla az ilgilidirler. Savaşın sona erdiği 1945’le bera-
ber, yoğun bir etkinlik içine girecektir ikisi de.

Kurucusu oldukları -o ünlü- Yeni Zamanlar dergisini, 
militan bir edebiyat anlayışı üzerine oturturlar; 1956’ya de-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Nisan 1996, Sayı: 70.
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ğin, Fransız komünistlerinin yoldaşları arasındadırlar; ar-
kasından Cezayir Bağımsızlık Savaşı’nı desteklerler; 1968 
Mayıs’ından sonra da, düpedüz aşırı solcu gruplarla dirsek 
teması içindedirler. O sıralarda Sartre’ı ve onu, kollarının 
altında, -kıpkızıl- Halkın Davası gazetesi olduğu halde, 
cadde cadde haykırıp dağıttıklarını gösteren fotoğrafı kim 
hatırlamaz?

Bütün bu eylemlere, Beauvoir’ın ayrıca kendi açısın-
dan yaptığı önemli bir katkı var ki, özellikle kadının kurtu-
luşu hareketinde oynadığı rolle gösterir kendisini. Bu rol, 
bereketli bir yazı yaşamının içinde bir yere oturur.

Romanlar, özyaşamı anlatan eserler, denemeler...

Konuk Kız’dan (1943), Geçersizleşmiş Kadın’a (1968) 
kadar, önemli romanların üstüne imzasını atar. İlk roman-
larında ise, varoluşçuluğun ortaya attığı sorunları (özgür-
lük, sorumluluk, bağlanma, başkası ile ilişkiler) sergiler. 
1954’te Goncourt ödülünü kazanıp kendisini ayrıca şöhrete 
de ulaştıracak olan Mandarinler, en yetkin romanı olarak 
gösterilir ve savaş ertesi Fransa’da solcu aydınların düşle-
rini ve düşkırıklıklarını anlatır eser.

Akla gelmişken soralım: O dönemde ya da sonraki 
yıllarda, Türk solcularını anlatan roman ya da romanlar 
olarak hangilerini hatırlıyorsunuz?

Bununla beraber Beauvoir, anıyladır ki, asıl tanıklığı-
nı koyar ortaya: Derli Toplu Bir Genç Kızın Anıları (1958), 
Yaşın Gücü (1960), Nesnelerin Gücü (1963), Yaşlılık (1979), 
onun ustalığını gösteren eserlerdir. Alabildiğine açıkça ko-
nuşur bunlarda; çocukluğunun geçtiği iklimi verir, uğradığı 
bunalımı sergiler, deneyimlerini, gezilerini, çalışmalarını, 
karşılaştığı kişileri ve ortamları anlatır. Tükenmez bir me-
rak, yaşam için sonsuz bir aşktır duyduğu. Bu anılar dizi-
si, Bütün Hesaplar Görüldü (1972) ile kapanacak; Sartre’ın 
ölümünü anlattığı Vedalar Töreni ile son bir parantez açı-
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lacaktır ona.

Söz konusu anıların yanı sıra, bir dizi de deneme var-
dır ve içlerinde en ünlüsü de 1949 yılında yayımladığı İkin-
ci Cins’tır. Kadınları, onların geri plana itilişlerini anlatır 
Beauvoir orada.

Yazara göre, kadının doğasından değil, tarihten ileri 
gelen bir durumdur bu itiliş. Tarih boyunca, ‘kozmolojiler, 
dinler, boşinançlar, ideolojiler, edebiyadar!, yarattıkları ka-
dın imgesiyle, böyle bir itilişi hazırlayıp durmuşlardır. Ve 
Beauvoir, büyük bir cesaretle yaptığı çözümlemelerden 
yola koyulup, bu mitosların karşısına, kadınların ‘yaşadık-
ları deneyimi’, ‘bahtsızlıklarını ve şanslarını, kaçışlarını ve 
gerçekleştirdiklerini’ çıkarıp ortaya koyar.

Bununla yetinmez: ‘Kadının doğası’, ‘ebedi kadın’ 
diye adlandırılan şeye de karşı çıkar. Cinsler arasındaki 
farklılıklar, toplumların yarattığı gerçekliklerdir, doğadan 
gelmezler.

Onun ünlü formülüyle: ‘Kadın olarak doğulmaz, ka-
dın olunur’ böylece.

Ne yapılacaktır peki?

Başta kadın, kendisini her an gözetleyen ve adım 
adım arkasından giden ‘yabancılaşma’ tehlikesine karşı 
mücadele etmek zorundadır; burjuva uygarlığı çerçevesin-
de özgürlüğünü gerçekten kullanabilmesi aklın alacağı bir 
şey olmasa da, kurtuluşu bu mücadeleye bağlıdır yine de.

İşte ikinci Cins’te söyledikleri Beauvoir’ın genel çiz-
gileriyle.

Kitap, büyük yankılar yaptı. Lehte aleyhte sert tartış-
malara yol açtı. Ancak, yüz binlerce kadının görüşünü etki-
ledi ve yaşamlarını değiştirdi. Kadın hareketinin bugün de 
kutsal kitaplarından biri olarak görülür eser.
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Tartışmalar, özellikle de kadınların kurtuluş hareke-
tinin kazandığı yeni dinamizm, kimi düşüncelerinde deği-
şikliğe götürdü Beauvoir’ı: Yazar, kadınların toplu mücade-
lesinin önemini ve ivediliğini gördü; bu mücadeleler, başka 
‘öncelikler’e ya da -ne olursa olsun- başka toplum umudu-
na tabi olmamalıydılar.

Kadının kurtuluşu hareketinde, Beauvoir, militanca 
bir kavga verdi ölümüne değin. Ama yalnız o konuda değil, 
kendi kuşağından çoğu aydın gibi, o da, savaşa, dünyanın 
bloklara ayrılışına, diktatörlük ve totalitarizme, sömürge 
savaşlarına sürekli karşı çıktı; bunun gibi, insan hakları 
adına mücadeleyi hep canlı tuttu eyleminde.

Çağdaş Fransız edebiyatındaki yeri tartışılmaz Beau-
voir’ın; kadının kurtuluş hareketinde daha yaşarken üst-
lendiği temsilcilik de sürüyor.

Hele hele kadınlar, Beauvoir’ı unutmamalılar, unut-
mayacaklar da...

***

Siz yazgının cilvesine bakınız, Türkiye’de kadınlar, 
kendi kurtuluşlarının önüne gelip dikilmiş yığınla engelle 
savaşırken, özellikle şu son yıllarda, dinci ideolojinin aynı 
zamanda ‘kadının doğası’na. da getirip bağladığı bir yığın 
abuk sabuklukla karşı karşıyalar. İşin daha da üzücü yanı, 
hemen hemen bütün Ortaçağ dinleri gibi bir ‘erkekler dini’ 
olan İslamlığın kadına biçtiği ‘ikinci sınıf insan statüsü’, yı-
ğınla kadının ‘Cenabı Zulcelal’in emri’ deyip kabullenme-
leri ve ortalığa dökülmeleri.

Elbette ‘kadının doğası’ndan ileri gelmiyor bu tersine 
bilinçlenme. Ama gerçek şu ki, ülkemizde kadınların kur-
tuluşu hareketi daha da çetinleşmiştir şimdi.

Dün, ‘çokboyutlu’ idi kavga, bugün dünkünden de 
fazla!..
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YAZILAN VE YAZILMAYAN ANILAR *

Osman Köker

İki yıl önce kaybettiğimiz sinema sanatçısı Nubar 
Terziyan’ın anıları, İletişim Yayınları tarafından ‘Ne idim 
Ne Oldum’ adıyla yayımlandı.

Fatih Özgüven, “Nubar Terziyan’ın anılarında ‘Tür-
kan şöyle yapardı, Ediz Hun elimde büyüdü’ gibilerinden 
‘Yeşilçam hatıraları’na ayrılmış sayfa yok” diyor, kitaba 
yazdığı ‘Bir İstanbullu’ başlıklı giriş yazısında.

Kitabın önsözünü ise Hagop Ayvaz yazmış. Hagop 
Ayvaz, Ermenice aylık tiyatro dergisi Kulis’in sahibi ve 
Nubar Terziyan’ın ilk sahne yıllarından beri arkadaşı. Ay-
vazla 1946’da yayın hayatına başlayan Kulis’in 50. yaşı 
hakkında sohbet ederken, sözü ‘Ne İdim Ne Oldum’a. ge-
tiriyorum. Terziyan’la dostluğunun anısına, ‘Nubar Terzi-
yan İçin Bir İki Sözcük’ başlıklı önsözü kaleme almış olan 
Ayvaz, kitabı beğenmediğini açıkça belirtmekten çekin-
miyor. “Kitabın Ermenicesi 1984’te yevmi (günlük gazete) 
Jamanak’ta tefrika halinde çıkmıştı. Bu kitapta Nubar’ın 
yazacağı daha çok şey vardı. Sinema hayatında nelerle 
karşılaştı, hangi filmleri yaptı? Onlar yok”. Ayvaz kitabın 
Türkçesini de eleştiriyor. “Ermenice kelime kelime çevri-
lip, aynen konmuş. Çeviri böyle yapılmaz ki”.

Ölümünden tam 60 yıl önce tanıdığı dostunun ki-
tabını eksikliklerinden dolayı beğenmediğini söyleme 
cesaretini gösteren yılların sanat eleştirmeninin yüzüne 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Nisan 1996, Sayı: 70.
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söyleyemiyorum, ama ben kitabı sanat yaşamına ilişkin 
alışılmış bir üslupla herkesin beklediği şeyleri yazacağı-
na, onun ardındaki bir insan olarak Nubar Terziyan’ın 
yaşadıklarını aktardığı için sevmiştim. Filmlerde, çizdiği 
samimi tiplere dayanarak kafamızda oluşturduğumuz 
Nubar Terziyan’a da, ‘Ediz Hun elimde büyüdü’ üslubuyla 
yazılmış sinema anılarından çok bunu yakıştırıyorum.

Neler var kitapta...

1909’da ‘hürriyet’ ilan edilip, kutlama topları atılır-
ken dünyaya gelen bir çocuk. Üç kardeşle birlikte annesiz 
kalmasının ardından, babasının daha önce geçirdiği iki 
evlilikten üç çocuk edinmiş bir kadınla evlenmesi; yeni 
çiftin çocuklarıyla beraber üç ailenin karışımı ‘anuşabur’a 
(aşure) dönmüş bir ev. Önce Varbet Dudu’nun ‘gündüz 
bakımevi’, ardından Kumkapı’daki Bezciyan Okulu’nda 
ilk öğrenim. Daha sonra Bakırköy’deki Dadyan mektebi, 
iki yıl Fransızların Frer Marist dedikleri rahip mektebinde 
öğrencilik; onun kapanması üzerine Bezazyan Lisesi’ne 
geçiş. Bu arada evde, okulda çocukluk yaramazlıkları. 
Müdürler, öğretmenler de ilginç. Aralarında, “ders verir-
ken esprili cümlelerle öğrencileri güldürüp bir yandan da 
bıyıklarını yalayan’ ruhani hocaları Norayan Efendi gibi 
daha sonra patriklik makamına kadar yükselen bile var. 
Çocukluk yaramazlıklarının ardından, ilk gençlik yara-
mazlıkları...

Daha sonra kaytarmalar ve dayaklarla geçen asker-
lik yılları; askerlik sonrasında gençlik çapkınlıkları, Ka-
rin’le tanışma, karşılıklı kurlar ve evlenme.

Bütün bunlar yer yer “Hey gibi günler hey... Aziz ve 
muhterem okuyucular, o günler bir daha geriye gelmez... 
Gelse de bizleri bulamaz” üslubuyla aktarılan, sıradan bir 
insanın hayat anıları. Ve tabii karşımızdaki, 70-80 yıl ön-
cesinin İstanbul’unda bir Ermeni çocuğun/gencin dünya-
sı. Bana çok ilginç gelen de bu tam bilmediğimiz dünya. 
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6-7 Eylül 1955’te bir provokasyon sonucu toplanan kara 
kalabalıkların İstanbul ve İzmir’de başta Rumlar olmak 
üzere azınlıkların evleri, dükkanları ve ibadet yerlerine 
saldırmaları olayını herkes bilir. Bu olayların aralarında 
Aziz Nesin’in de bulunduğu dönemin mimli komünistle-
rinin üzerine yıkılmaya çalışıldığı ve onlarca kişinin ‘sal-
kım salkım asılmak’ üzere idamla yargılandığı da son yıl-
larda üst üste yayımlanan kitap ve makalelerle anlatıldı. 
Peki, Nubar Terziyan’ın da azınlık karşıtı bu vahşet olay-
larının sanığı olarak yakalandığını biliyor muydunuz? Na-
sıl mı olmuş?

Osmanbey’de bir apartmanın zemin katında karı-
sıyla birlikte oturan Nubar Terziyan, dışardan gelen gü-
rültüler üzerine sokağa çıkar. Dışarıda sel gibi bir kala-
balık akıyordur ve ‘bayrak asın, bayrak asın’ diye bağırıp, 
bayraksız gördükleri dükkanları tahrip ediyordur. Nubar 
Terziyan önce bir bayrak kapıp karşıdaki kırtasiyeci ar-
kadaşının dükkanını kurtarır, sonra bir bayrak daha alıp 
Beyoğlu’nda oturan kız kardeşinin evine gitmeye karar 
verir. Kalabalığa katılıp Taksim’e vardığında bir kiliseyi 
yakmak isteyenlerle birlikte askerler tarafından yakala-
nır. Tıklım tıklım karakollar, emniyet müdürlüğü ardın-
dan arabalı vapurla Selimiye’ye nakledilirken, kendisini 
filmlerinden tanıyan bir vapur personelinin de yardımıy-
la kaçmayı başarır. Yani tam bir ‘film’. Sanat dünyası yok 
anılarında dedik, ama özellikle Nubar Terziyan’ın okul 
müsamerelerinde yer alışı, Çarşıkapı’daki jimnastik kulü-
bünde 70-80 kişiye verilen temsiller, Narlıkapı’da tiyatro 
çalışmaları, Gençler Temaşa Heyeti’nin kuruluşu, Ham-
let’i oynayış değinilmeden geçilmemiş. Tabii bütün bun-
lar mezarlıktan kurukafa çalmak gibi anılarla süslenerek 
aktarılıyor. Sinema dünyasına ilişkin yazdıkları ise, Atlas 
Film şirketiyle görüşme ve Efsuncu Baba’yla sinemaya ge-
çişten ibaret.

Peki yazılmayan başka bir şey yok mu? Nubar Terzi-
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yan, sinemada çizdiği rollerle, hangi din veya etnik grup-
tan olursa olsun herkesin gönlüne girmişti ve herkes onu 
‘bizden’ diye nitelendirebilirdi. 1979’da Ayhan Işık’ın ölü-
münün ardından Terziyan’ın başına gelenler, bu sanat-
çının bile ‘öteki’ statüsüne sokulabileceğini fark etmeme 
neden olmuş ve çok etkilenmiştim. Kitabı elime aldığım-
da o olaya ilişkin ne yazmış diye karıştırdım. Kendisini 
çok etkilediğini sandığım bu olay hakkında hiçbir şey bu-
lamadım.

19 Haziran 1979, ‘sinemanın taçsız kralı’ Ayhan Işık 
ölür. Ailesinin ölümü duyuran ve yakınlarını cenazeye 
davet eden ilanının ardından; Nubar Terziyan da birçok 
filmde birlikte oynadığı, oğlu gibi sevdiği bu sanatçı için 
gazeteye bir ilan verir: ‘Oğlum Ayhan’ başlıklı ilan şöyle-
dir:

“Dünya fanidir ölüm herkese nasip ama, sen ölme-
din zira geride bıraktığın bizlerin ve milyonların kalbinde 
yaşıyorsun. Ne mutlu sana. Çok kısa oldu senin için hayat, 
ruhuna fatiha nur içinde yat. Amcan: NUBAR TERZİYAN”.

İlana aynı gazetede bir gün sonra yanıt gelir: ‘Önem-
li bir düzeltme’ başlıklı ilanı veren, Ayhan Işık’ın ailesidir:

“ ‘Amcan Nubar Terziyan’ imzasıyla çıkan ilanla 
sevgili varlığımız, AYHAN IŞIK’ın hiçbir ilişkisi yoktur. 
Akrabalar, verdiğimiz aile ilanında isim isim ve teker te-
ker bildirilmiştir. Görülen lüzum üzerine üzüntüyle duyu-
ruruz. Ailesi’.

İlanların ardından Hürriyet gazetesinin sorularını 
yanıtlayan Nubar Terziyan üzüntüsünü şöyle anlatır:

“Kim ne derse desin, o beni öbür dünyada ‘Nubar 
Amca’ diye karşılayacak. Hiç ummuyorum bunu ailesi 
yapmamıştır muhakkak. Ama belki kim bilir... Acaba bu 
gürültüyü mirastan pay isteyeceğim korkusuyla mı ko-
parttılar. Oysa Ayhan, 27 yıllık sanat hayatında, 27 yıl-
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dır bana ‘Amca’ derdi. Ölümünü duydum. Şişli Camii’ne 
gittim. Namaza durdum, içimden Ermenice dua ettim... 
Ruhu şad olsun...”

‘Görülen lüzum üzerine’ verilen bu ilanın anlamı 
açıktır. Aile ‘vefa, sevgi, şefkat ve insanlık timsali’ Ayhan 
Işık’a, bir Ermeni’nin ‘Oğlum’ diye seslenmesine dayana-
mamış; ‘Amcan Nubar’ ifadesinin yapacağı çağrışımdan 
korkmuştur.

İşin ilginç yanı, Ayhan Işık’ın asıl soyadı Işıyan’dır. 
Soyadın Ermenilerin soyadlarında bulunan ‘oğlu’ anla-
mındaki ‘yan’ ekiyle bitmesi zaten başlı başına bir ‘şüphe’ 
uyandırmaktadır. Üstelik vefat ilanında görüldüğü gibi, 
ailede Linda ve Tamara gibi ‘Türk-Müslüman’larda kul-
lanıldığına rastlamadığım adlara sahip olanlar da vardır. 
Herhalde ‘Ermeni tabusu’ denen şeyin günlük yaşamdaki 
yansıması budur. Ve 1915 ve 1955’lerin utanç ve korkuları 
her gün yeniden bu şekilde üretilmektedir. 
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EDEBİYATIMIZDA ATAÇ’IN YERİ

Öner Yağcı

Değerlerin savrulduğu, düşünce ve yaratma özgür-
lüğünün yok edildiği, belleklerin silindiği, her şeyin tüke-
tildiği bir yaşam biçiminin egemenliğine nasıl direnece-
ğiz? Ya da direnecek miyiz? Hangi araçlarla, nasıl?

Çağcıl bir toplum yaratma çabamız, ‘Yeni Dünya Dü-
zeni’nin paracıl ideolojisine uygun bir yapılanma süreci-
nin bütüncül bir saldırısıyla karşı karşıya bugün. Dünyaya 
ölüm ve yıkım getiren Hitler’in ‘Yeni Düzen’ saldırısından 
sonra tarih, ‘Yeni Dünya Düzeni’nin açlık, yoksulluk, te-
rör, savaşlar, çatışmalar, işsizlik, adaletsizlik, eşitsizlik 
getiren saldırısını şaşkınlıkla izliyor. Bilimin ve teknolo-
jinin, yaşamın her alanında sunduğu yeniliklerle insan-
lığın daha keyifli yaşayacağı sanılırken, yine bilimin ve 
teknolojinin kazanımlarından biri olan iletişim teknoloji-
sinin yarattığı medya devi, ‘insan olan her şeyi’ tüketerek 
yaşamın keyfini kaçırıyor. Basit bir keyif kaçması değil 
bu. Yaşamı zehir zıkkım eden bir gerçeklik. Yaşamın tadı-
nı tuzunu kaçıran, duyguları körelten, düşüncelerin doğ-
masını ve yaşamasını engelleyen bir gerçeklik. Şiddetin, 
duyarsızlığın, korkunun, yalanın, düşünmemenin, sev-
gisizliğin egemenliğinin yaşandığı bir gerçeklik, insana 
aykırı olan bu gerçekliğe karşı onurlu bir soluğumuz var. 
‘Dünü bugüne bugünü yarına’ bağlayan ustamız Nazım 
Hikmet’in açtığı aydınlık yoldan yürüyen onlarca ede-
biyatçımız; türküyle direnen Ruhi Su’yu izleyen onlarca 
müzikçimiz; sinemayla direnen Yılmaz Güney’le büyü-
* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Haziran 1996, Sayı: 71.
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yen onlarca sinemacımız gücümüze güç katıyor.

Bence, Nurullah Ataç da soluğumuza soluk katan 
ustalarımızdan biri.

İnsanı sorumluluğa, dünyayı ve yaşamı kavrama-
ya, sorunların çözümüne katılmaya çağıran ve bu çağrı-
sına ilkin kendisi, başını koyduğu ‘dil’ kavgasıyla katılan 
Ataç, bugünden düne bakıldığında insanüstü bir çabanın 
adıdır. Tek başına, bir kurum gibi dil savaşımına giren 
Ataç’ın bize kazandırdıkları yalnızca sözcükleri değildir. 
Örneğin Ataç kazandırmasaydı bugün, anı, anlatı, aşa-
ma, bağnaz, beğeni, bellek, betimlemek, bildiri, bilge, bi-
lim, bilinç, birey, çeviri, dayanışma, devrim, doğa, düşün, 
eleştiri, erdem, esin, etki, eylem, ezgi, gerçekçi, giysi, giz, 
güldürü, günce, içerik, izlenim, karabasan, katkı, konut, 
kuşak, nesnel, olay, olumlu, ozan, ödev, öğreti, önermek, 
öykü, özgün, özgürlük, sav, sorumluluk, sorun, söyleşi, 
tanım, toplum, tutku, ulusçuluk, us, utku, uyak, uygar, 
yanıt, yankı, yapıt, yargı, yasa, yaşam, yazım, yazın, yet-
ki, yoksun, yöntem... gibi daha yüzlerce sözcükle tanış-
mıyor olacaktık. Günlük konuşmalarımız ve yazılarımız 
bu sözcüklerden yoksun kalacaktı. Ataç’ın Sözcükleri1 

adlı kitapta bu sözcükler gibi daha onlarcasını görüyoruz. 
Tüm bunları dilimize katan Ataç’ın başka hiçbir çabası ve 
katkısı olmasaydı bile bugün ödenmez bir borçluluk duy-
gusuyla anılması gerekirdi.

Bu kazanıma ve borçluluğumuza yalnızca bir dil 
kaygısı, sözcük katkısı olarak bakmamak gerekiyor. Ataç, 
bu dil kaygısını yaşamın bütünlüğüne bağlayan anlamlı 
tavrıyla yarınımızı aydınlatıyor asıl:

“...Barış davasına mı katılmak istiyorsunuz? Çok iyi! 
Önce dille uğraşın. Köylünün kalkınmasını mı istiyorsu-
nuz? Çok iyi! Önce dille uğraşın! Veremin kalkmasını mı 

1 Yılmaz Çolpan, Ataç’ın Sözcükleri, TDK Yayınları, 1963.
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istiyorsunuz? Çok iyi! Önce dille uğraşın... Önce dil. Dil 
düşüncenin aracıdır da onun için. Dilsiz düşünülemez. 
O sizin söylediğiniz davaların hepsi düşünceye dayanır, 
demek ki dile dayanır. Avrupalılar bizden iyi çalışıyorlar. 
Neden? Yüzyıllardan beri kurulmuş dilleri var da onun 
için, o dille düşünebiliyorlar, o dilin yardımı ile düşün-
düklerini söyleyebiliyorlar da onun için. 16. yüzyılda Ron-
sard, Rabelais, Amyot, Montaigne gibi adamlar Fransız 
dilini kurmasalardı, bir Descartes yetişemezdi, Voltaire, 
Rousseau, Montesquieu, Diderot yetişemezdi, Fransız 
devrimi olmazdı...” 1

Ataç’ın bu yaklaşımı, yazdığı yüzlerce yazının2 bir 
araya getirilmesiyle oluşturulan Günlerin Getirdiği, Söz-
den Söze, Karalama Defteri, Ararken, Diyelim, Söz Arasın-
da, Okuruma Mektuplar, Prospero ile Caliban, Söyleşiler, 
Dil Üzerine, Günce I, Günce II, Dergilerde adlı kitaplarında 
ve Yunan, Latin, Fransız, Latin Amerika klasiklerinden çe-
virdiği 50’den fazla yapıtta somut olarak karşımıza çıkı-
yor. Ataç’ın dilde özleşmeyi savunması, dilimizin zengin-
leştirilmesinin zorunluluğu düşüncesiyle yeni sözcükleri 
dilimize katması, ‘dilsiz düşünülemeyeceği’ yaklaşımının 
bir sonucu ve düşünce dünyamızı zenginleştiren bir yak-
laşımdır. Ceyhun Atuf Kansu, Ataç’ın bu yaklaşımım bir 
yazısında şöyle değerlendiriyor:

“...(Ataç’ın) savunduğu düşünce açıktır: Dil değişi-
mi, devrimden, onun öngördüğü temel değişimlerden 
ayrı bir oluş değildir, sıkı sıkıya devrime bağlı, devrimin 
kök düşünüşüne bağlı bir değişim aracıdır... Dil değişimi 
bir süs, bir bezek değil, çağdaşlaşma sorunu ile, demek 
ki devrimin ana doğrultusu ile ilgili bir devrim aracıdır... 
1 - Saadet Ulçugür, Nurullah Ataç: Hayatı Sanatı Eseri, Varlık 
Yayınları, İstanbul, 1964.
2 - Bkz. Haz. Hikmet Dizdaroğlu-Sami N. Özerdim, Ataç, TDK 
Yayınları, 1962 (Nurullah Ataç Bibliyografyası), s. 293-408.
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Ataç, çağdaşlaşma devriminin temel yasası olarak dü-
şüncemizdeki özgürlüğün, kafalarımızdaki özgürlüğün 
gerçekleştirilmesini bilider (ilan eder). Biz, Osmanlıca ile 
özgür düşünemeyiz -Osmanlıca özgür düşünmenin dili 
değildir de ondan. Özgür düşünemeyince- eski dil, eski 
düzeni ayağımıza doladıkça, devrimi de gerçekleştireme-
yiz. Değişimlerin temeli insanın seçme gücüdür, devrimi 
seçmedeki özgür bilincidir, devrime kafasını katmadaki 
özgür tutumdur, özgür düşünemeyen insan özgür bir seç-
me de yapamaz, bir yerde değişimlere de özgür olarak ka-
tılamaz: Gelir bir yerde eskinin yanında yer alır...” 1 

Güncelliğini hâlâ yitirmeyen ve içinde bulunduğu-
muz ‘tüketilmeye dönük’ gidişte hâlâ geçerliliğini koruyan 
bir yaklaşımdır bu. Otuz yıl önce Kansu’nun yaptığı yo-
ruma eklenecek bir şey yok aslında. Dün Osmanlıca’nın, 
bugünse onun yanına getirilen İngilizce’nin kuşatması 
ve saldırısıyla özgür düşünmemizin önü tıkanmıyor mu? 
Düşünce ve yaratmayı sorun edinen insanların azınlıkta 
kaldığı bir toplumun özgürleşmesi beklenebilir mi? Aziz 
Nesin’in yüzdelikli saptamalarının ışığında özgürlüğünü 
Arapça’ya, kitaba, anlamadığı bir dile kul eden, kendi-
sinin yerine yüzyıllarca öncesinden konulan kuralların 
geleceği gösterdiğini kabullenen bir kara çoğunluğun öz-
gürleştirilmesinin yolu, ona düşünmesinin önündeki en-
gelleri kaldıran dil özgürlüğünden geçmiyor mu? Dilsiz 
düşünüşü -daha doğrusu düşünemeyişi- pompalayan ve 
toplumu görselliğe boğarak bu yapılanmanın egemenli-
ğine katkıda bulunan medyanın sürüleştiren saldırısının 
boşa çıkarılmasının yolu dilin, dolayısıyla düşünmenin, 
yaratmanın savunulmasından geçmiyor mu? Bugünün 
de sorunu olan bu soruna yıllar öncesinden kendini su-
nan Ataç’a borcumuzun, sandığımızın çok çok üstünde 
olduğunu söylememiz gerekmiyor mu? Ataç’ı, Ataç’ları 
1 - Ceyhun Atuf Kansu, “Dil yoluyla Devrim”, Türk Dili -Ataç’ı 
Anma Sayısı, Mayıs 1967, Sayı: 188, s. 558-561.
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aramıyor muyuz bugün? Direneceksek, ki direneceğiz, di-
renmek zorundayız, çok arıyoruz onu.

Asım Bezirci, Nurullah Araç adlı kitabında şunlan 
söylüyor:

“Nurullah Ataç eşine az rastlanır bir yazarımızdı. 
Bütün varlığını edebiyata adamıştı. Yüreğini de kafasını 
da edebiyat doldurmuştu... Bir ‘edebiyat tutsağı’ idi Ataç... 
Bir tiryaki, bir aşık... Aynı zamanda ilginç bir düşünce 
adamıydı. Özgürlükçü, ahlakçı, yenilikçi, bireyci, usçu bir 
düşünür. Bir ‘edebiyat’ düşünürü... Edebiyatımızın batılı-
laşması; akılcı. Yalın, özentisiz, çağdaş bir kimlik kazan-
ması; eleştiri, eneme, günce, söyleşi türünün yerleşmesi; 
bağnazlığın aşılarak özgür düşüncenin yaygınlaşması için 
öncü biri olarak çaba harcayan Ataç, yıllarca doğru bildiği 
yolda savaşçılığını sürdürmüştür” 1

Dilimizin ve düşüncemizin özgürleşmesinde büyük 
emeği olan Ataç’ı yeni kuşaklara tanıtıp sevdirmek boy-
numuzun borcudur diyerek onun Günlerin Getirdiği’nde 
yer alan bir yazısından bir parçayı buraya aktarmak isti-
yorum:

“Sanat eseri hiçbir fikri yaymaz demek mi istiyor-
sunuz? Hayır, öyle şey olmaz. Her eser ister istemez bir 
insanın, bir toplumun düşüncelerini bildirir. Hatta sade-
ce güzellik sadece güzellik kaygısıyla yazılmış olanlar bile 
gene bir dünya görüşü’nden haber verir. Her şiirde, her 
romanda yazanın, yazıldığı çevrenin, zamanın da eğilim-
lerini, nelere inandığını görebilirsiniz...”

1 - Asım Bezirci, Nurullah Araç: Yaşamı, Kişiliği, Eleştiri Anlayışı, 
Yazıları, 1968 (2. basım Varlık Yayınlan, 1983).
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‘MUTLU BİR YAŞAM İÇİN
SAĞLAM BİR İNANÇ GEREKLİDİR!’’

Mehmet Ünal

İspanya İç Savaşının 50. yılı nedeniyle Domores Ibar-
ruri (La Pasionaria) ile Madrid’de kucaklaşma...

Evet, O!

Görür görmez tanıdım O’nu. Şimdiye dek yalnızca 
fotoğraflarından tanıyordum...

Dolores Ibarruri (La Pasionaria) bembeyaz saçları, 
siyah ama matemli bir duygu vermeyen temiz giysisi, 
elinde bir tükenmez kalemle, çalışma masasının başında 
oturuyordu... Yanında 1930’lu yıllardan beri hep birlikte 
oldukları, arkadaşı, dostu, yoldaşı Irene Falcon... Oturdu-
ğu koltuğun sağ tarafında bulunan üç katlı rafın üzerinde 
ve çevresinde kendisine verilen hediyeler... Arkasındaki 
duvarda Newcastle Tiyatrosu’nun bir afişi: PASIONARIA. 
Bu tiyatro Dolores Ibarruri’nin yaşamını sahneye uyarla-
mış...

Önce bir duraksardım. Odaya girer girmez olduğum 
yerde kalıvermişim... Telefonla görüştüğümüz, bu görüş-
me için bizimle ilişki kuran, dış ilişkiler sorumlusu Jose 
Manuel’in uyarısıyla irkildim. Jose, beni Ibarruri’nin yanı-
na götürerek tanıştırdı. İri, sıcak ellerini tuttum. Bir süre 
böylece kaldık.

“Sen demek, büyük şair Nazım Hikmet’in ülkesin-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1996, Sayı: 72.
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den geliyorsun” diye sordu.

Düş mü görüyordum, yoksa bu olanlar gerçek mi, 
diye düşünmeden edemedim. Hiçbir şey konuşmadan öy-
lece duruyordum.

Fotoğraf aygıtım elimde, öyle sessiz duruyordum. 
Kendisini seyrediyordum. Aslında amaçlarımın en baş-
lıcası, La Pasionaria’yı fotoğraflamaktı... Günlerce, hangi 
film, hangi aygıt diye kafa yormuştum... Sonunda Leica 
ile, kendisini hiç rahatsız etmeden, flaş kullanma edep-
sizliğini göstermeden fotoğraflamakta karar kıldım.

Son fotoğraflarını çeken olmak da istemiyordum. 
Hatta, bunu düşünmenin bile çok acı olduğunun bilincin-
deydim... Ama yaşamın birçok günden oluştuğu bir gerçek 
ve ben her yaşadığım gün, kendimi dinleyebilmek iste-
ğindeyim... İşte bu karşılaşma günü de, benim yaşamımın 
en önemli günlerinden biri... Ve ben bunu tüm varlığımla 
yaşıyorum. Deklanşöre her basışımda, bir tarihi anı sap-
tayacağım...

Dolores Ibarruri: Çehresindeki her çizgi 91 yılı oku-
yan anlamda bir duygu... Ve O’nda, yolunun sonuna gel-
diğine dair hiçbir iz görülmüyor... Ancak uzun bir yol kat 
ettiğini anlamakta kimse güçlük çekmiyor... “Fotoğraf ay-
gıtı gözden daha fazlasını görüyor” demişti bir fotoğrafçı 
arkadaşım. Şu an ben, fotoğraf aygıtına gerek duymadan, 
kendisini izlemek istiyorum. Aygıtımla, ayrıntılarıyla, 
Ibarruri’nin ellerinde, çehresinde yazılı tarihi görebilece-
ğime inanamıyorum. Yaşlı, ama genç, enerjik bir görünü-
mü var. Bilgi dolu, hüzün ve duygu dolu bir çehre... Canlı 
bir tarih karşımda oturuyor, fotoğraf çekmeyi unutmu-
şum.

İşte böylesi durumlarda, her zaman bir dost yardı-
mıma koşuyor. Jose Manuel’in uyarısıyla fotoğraf çekme-
ye başlıyorum... sonra benim bu etkiden doğan heyeca-
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nımı dışardan seyreden ve Ibarruri’yi sık sık gördüğü için 
heyecanı biraz yatışkın olan Jose Manuel, temiz İngilizce-
siyle, fotoğraf aygıtını istiyor ve Dolores ile bana ikimizin 
fotoğraflarını çekeceğini söylüyor.

Bu durum bana, yıllar önce bir fotoğrafçının başına 
gelenleri anımsattı:

Einstein, ‘İzafiyet Teorisini’ ispatlamak istediğinde, 
dünyanın dört bir yanına, fotoğraf çekmeleri için, fotoğ-
rafçılar gönderilir. Bu fotoğrafçılardan biri, Einstein teori-
sini gerçekten görünce, heyecanlanarak deklanşöre basa-
maz. Ve bu fotoğrafçının bulunduğu bölgeden, bu büyük 
anın fotoğrafları gelmez.

Bir anlamda eş örnek... Uzun bir yolculuktan sonra, 
heyecanlanarak fotoğraf çekmeyi unutmam ve tek kare 
negatifsiz geriye dönmem... Sanırım çok bencil bir tavır 
olarak nitelendirilebilirdi...

Ayrıca, şanslıydım; çünkü Jose Manuel, dünyanın 
birçok ülkesinden, iç savaşın 50. yılı nedeniyle birçok 
gazetecinin Ibarruri ile görüşmek istediğini, ancak Ibar-
ruri’nin herkesle görüşemediğini anlattı... Özellikle, Tür-
kiye’den yalnızca benim fotoğraflamama, kendisiyle ko-
nuşmama, duyduğu sevinci anlatmıştı... Dolores’e, bir 
Türk fotoğrafçısının geleceğini haber verdiklerinde, du-
raksamadan kabullendiğini, Türk halkı ile, iç savaşa dek 
uzanan anılarının bir kez daha tazelendiğini anlatmıştı...

Genç bir kız elinde bir kahve tepsisiyle odaya giriyor. 
Kahve heyecanımı yatıştıracak mı?

Dolores, Türkiye’yi anlatmamı istiyor. “Nazım’ı, 
Türk halkı mutlaka çok seviyordur”. Daha sonra Na-
zım’ın, İspanya için yazmış olduğu şiirin Türkçesini din-
lemek istiyor. Şiirin tamamını anımsayamadığım için çok 
üzülüyorum.
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.........

Karardıkta kar yağıyor.

Sen Madrid kapısındasın.

Karşısında en güzel şeylerimizi

Ümidi, hasreti, hürriyeti

Ve çocukları öldüren bir ordu.

........

Bu kadarını söyleyebildim. Ve bu şiirin bir mısrasın-
da ‘No pasaran!’ yazdığını anlattım. Jose Oliver, şair arka-
daşım, şiiri İspanyolca’ya çeviriyor.

Suskunluk...

Dolores Ibarruri, ‘No pasaran!’, İspanya halkının, fa-
şist saldırganlara karşı, barışı ve demokrasiyi korumak 
için, bir savaş çığlığı olduğunu anlatıyor...

Benim yaşımın iki katından fazla bir politik yaşamı 
olan, İspanyol halkının mücadele geleneklerini iyi bilen, 
ona yön veren bir insanla yan yana olmanın mutluluğu-
nun bitmemesini istiyorum... Gördüklerimi, hissettikleri-
mi herkese anlatmak istiyorum... Hem niye kendime sak-
lamak gibi bir bencillik içine gireyim ki?..

İspanya iç savaşı sırasında, Abraham Lincoln Tabu-
ru ile, Amerika’dan iç savaşa katılmaya gelmiş Türklerin 
elini sıkmış olmaktan büyük mutluluk duyan Dolores 
Ibarruri ile birlikte olmaktan o kadar mutluyum ki, O’nun 
elini sıkmış olmaktan, O’nunla yan yana oturup konuş-
maktan o kadar kıvançlıyım ki, bu görkemli an bitmesin 
diye umutlanmak istiyorum.

91 yaşına aldırış etmeden, ‘emekliye ayrıldım’ gibi 
bir duyguyu yüreğine yerleştirmeden, her gün parti büro-
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suna gelen, 1 Mayıslarda, barış yürüyüşlerinde genç nesil-
le el ele yürüyen bu insanın gençliğin yoluna ışık saçmaya 
devam ettiğini kendisinden öğreniyorum.

En büyük gücü, yaşadığı olayları unutmamasında, 
üzüntülü ve umutsuz geçen genç kızlık dönemlerini, da-
hası halkının yaşamını, nasıl sömürüldüğünü unutmama-
sından aldığını söylüyor. Politikadaki yaşamın süreklilik 
kazanabilmesi için bu denli hassas olunmasını, başarının 
bununla orantılı olduğunu anlatıyor. O’na göre, sömürü-
nün kaynağının gökyüzünde değil, yeryüzünde aranması 
gerekiyor. Yarını anlatıyor... Tarihin akışını, eşit yaşamı, 
özgürlüğü anlatıyor. Her zaman ön saflarda yerini alan, 
sesi kadının, erkeğin, gençliğin, çocukların, insanların yü-
reğinde olan bu insan... Milyonlarla birlikte, milyonların 
içinde...

40 yıl boyunca özlemini çektiği ülkesine, 1977 yılında 
geri döndüğünde, İspanya işçi sınıfı, ülkesinin üzerinden 
kara bulutların dağıldığını, yepyeni, pırıl pırıl bir güneşin 
açtığını muştuluyor.

Yıllar önce, Dolores Ibarruri’nin kendi sesinden “Sü-
rünerek yaşamaktansa, başı dik ölmek yeğdir! No pasa-
ran” belgilerini duyanlar ve halen yaşayanlar, Ibarruri’yi 
unutamıyor. Genç nesil, “büyük insan” diye yanıtlıyor 
sorularımızı... Malagalı köylü Juan Agüera: “O’nun adını 
her duyduğumda, yüzünü her gördüğümde ağlayasım ge-
liyor” diyor ve şu an 86 yaşında, okuma-yazma bilmeyen, 
yaşamının 40 yılını Fransa’da sürgünde geçiren bu adsız 
kahraman yanımızda, ‘utanma’ kavramını reddedercesi-
ne, gözyaşlarını bizden gizlemiyor.

Nazım, “anlamak başka” demişti. Biz yeni nesil tüm 
bunları yeterince anlayabiliyor muyuz diye bir soru takı-
lıyor aklıma...

Şimdi, şu satırları kağıt üzerine dökerken, bir hasret 
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kaplıyor içimi... Bir başka çiçek açıyor içimde, biriken kin-
lerin yükselen haykırışlarını dile getiren... Elbette, elbette 
bizler de bir mutluluk yaşayacağız... Çatırdıyor yüreğim, 
çatırdıyor yürekler... O, en güzel mutluluklara gebe yürek-
ler... Yalnız olmadığımızı, umutsuz olmadığımızı anlaya-
bilmek...

Dolores Ibarruri, kendisini tanıyan herkese sela-
mımı iletmemi rica etti. Verilen sözü tutmamak olmaz. 
Madrid’den, Dolores Ibarruri’den selamlar getiriyorum ül-
kemize...

‘No pasaran!’ 



184 - Yazından Seçmeler

BİZDEN NE ÇIKTI, NE ÇIKAR? *

 Metin Çulhaoğlu

Dostoyevski’nin sözleriyle başlanabilir: “Yalnızca 
Ruslar Avrupalılaştıkça daha bir Ruslaşma özelliğine sa-
hiptirler”.

Dostoyevski’nin kendi döneminde, ‘batılılaşma’ pa-
radigması coğrafi açıdan oldukça sınırlı bir alanda ortaya 
çıkmıştı. Hatta, Osmanlı’yı bir ölçüde dışarıda bırakırsak, 
19. yüzyıldaki biçimi ve içeriğiyle batılılaşmanın yalnızca 
Ruslarla ilgili olduğu bile söylenebilir. Ardından, işin içine 
biz girmişizdir. Ya sonuç? Şöyle söylenebilir: Avrupalılaş-
tıkça daha bir kendine benzeme konusunda, Ruslar yalnız 
değillerdir; Türkler de Avrupalılaştıkça daha bir Türkleş-
mektedirler!

Sorunun Adı
Ortadaki sorunun adını koyabiliriz: İster bilinçli si-

yasal tercihlerle, ister bir sürükleniş sonucunda oturulan 
yörüngenin özellikleri ile, özgün, geleneksel ve yerleşik 
olanın özellikleri arasındaki kaçınılmaz gerilim ve bu ge-
rilimin bir bireşimde eritilememesi durumunda ortaya çı-
kacak ikici (düalist) yapılanmalar. Örnek mi? Bu ülkede 
klasik batı müziği tutsun diye zamanında bunca mesai 
yapanlar, birkaç kadeh attıktan sonra ‘Şahane Gözler’den 
ve Safiye Ayla’dan başka şey dinlemek istemezlerdi. Gene 
bu ülkede Latin alfabesine geçilmesi için en başta ve ateş-
li çabaları gösterenler, ölünceye kadar yazılarını hep Arap 
* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Ocak 1997, Sayı: 74.



Yazından Seçmeler - 185 

harfleriyle yazmışlardır, (örneğin Hüseyin Cahid Yalçın). 
Güher ve Süher Pekinel kardeşler, “yahu siz neden batıda 
bu kadar ünlüsünüz” diye soran ünlü bir Türk gazeteci 
karşısında şok geçirmişlerdir (çünkü bu kardeşler davul, 
zurna, ud, cümbüş vb. değil piyano çalarlar).

Sorunu, biraz kestirmeci de olsa ortaya koyduk diye-
lim. Peki, bu sorunu kimler yaşıyorlar?

Devletten bireye, toplumsal sınıflardan aydınlara 
dek pekçok kategori akla gelebilir. Burada, bir noktaya 
dikkat edilmeli: Sorun, gerçek içeriği ve karmaşıklığıyla 
(ya da zenginliğiyle) ancak birey düzleminde irdelenebilir. 
Çünkü, üretim ilişkileri temelinde sınıflara bölünmüşlük, 
hem batıyı hem de kendi toplumumuzu (ve birçok ‘doğu-
lu’ toplumu) belirleyen temel, ortak ve nesnel gerçeklik-
tir. Sınıflılığın ve sınıf mücadelesinin temel oluşu, devlet 
ve toplumsal sınıflar gibi kolektif kategorilerin kimlik-
lerine ilişkin ayrıksı ve uç yanları törpüler, batı ile baş-
ka mekanları bu bağlamda daha benzer duruma getirir. 
Kuşkusuz, devlet de toplumsal sınıflar da son durakta tek 
tek bireylerden oluşur; ancak bu bireylerin oluşturdukla-
rı kategoriler evrensel bir dinamik tarafından belirlendi-
ğinden, kimlik sorunu bu kategorilerde derinlemesine ve 
olanca zenginliğiyle yaşanamaz. Sakıp Sabancı’nın sınıfı-
nı Kayseri ağzıyla temsil etmesi, işçilerin grevlerde halay 
çekmeleri ya da devletin birtakım çetelerle ilişkisi olması, 
batıya göre farklılık anlamında, özsel değil biçimsel olgu-
lardır.

Bu durumda, sorunun ilk planda daha doğrudan ir-
delenebileceği düzlem birey düzlemidir. Ancak bu da aşırı 
mikro ölçekli, zaman zaman aşırı psikolojizme kayıp key-
fi olabilen yaklaşımlara yol açabilir. Böylece en azından 
bu yazının sınırları içerisinde yapılabilecek olan tek şey 
kalıyor geriye: Bir toplumsal kategori olarak Türk aydı-
nının kimlik sorununa ilişkin birkaç başlık çıkartmak ve 
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gözlemlerde bulunmak. Bu yapılabilir. Çünkü en azından 
yüzyılın başından bu yana aydın, sosyolojik çözümleme-
lerle, alan araştırmalarıyla, anı nakilleriyle ya da başta ro-
man olmak üzere edebiyat aracılığıyla şöyle ya da böyle 
pek çok ürün vermiştir. Bu ürünlerden hareketle sorunu 
biraz deşmenin mümkün olacağını sanıyorum.

Modernleşme Süreci ve Aydın
Aydınlar açısından kimlik sorunundaki kilit noktayı, 

Türkiye’de yaşandığı biçimiyle modernleşme sürecinin 
oluşturduğu söylenebilir.

Hemen ardından, iki önemli noktanın altını çizmek 
istiyorum. Birincisi: Türkiye’de modernleşme, batıdakin-
den farklı olarak, toplumun tümünü kapsayan otontik 
süreçlerle değil, Darwinist bir anlayışa sahip merkezin, 
dünya denilen bu kurtlar sofrasmda önce kendini sonra 
da toplumu ‘rasyonel kılma’ çabalarıyla gerçekleşmiştir. 
Bunun önemli bir sonuca yol açtığını düşünüyorum: Ba-
tıdaki modernleşme süreçlerinde devlet, toplum karşı-
sında şöyle ya da böyle ‘eksilirken’, Türkiye’de ‘artmış’, 
toplumun daha geniş kesimlerinin üzerine yıkılmıştır. Bu 
da aydını, devlet politikalarına çok fazla bağımlı kılmış, 
düşünsel etkinliğini bu politikalara endekslemiştir. Ni-
hayet, devletin ana yörüngesi modernleşme-batılılaşma 
olduğundan, devlete yakın aydın kendi paradigmasını 
yeterince sorgulayamamış, zenginleştirememiştir. Sonuç 
şudur: Kendi özgün kimliğinin, kültürünün, zevkinin vb. 
üzerine sorgusuz sualsiz bir batıcılığı kondurmaya çalı-
şan (ve elbette bunu başaramayan) aydın...

İkincisi: Batıdaki modernleşme ve modernleşme-
nin düşünsel temelini oluşturan aydınlanma, somut sınıf 
mücadeleleri kanalında ve mücadelelerin etkisiyle belirli 
bir ayrışmaya uğramıştır. Başka deyişle, her ikisi de ay-
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dınlanmanın ve modernleşmenin sahiplenicisi olan iki 
temel toplumsal sınıftan burjuvazi kendi aydınlanmasını 
aristokrasiyle (aydınlanmanın geriye bakması), işçi sını-
fi ise kökten farklı bir toplum düzeniyle (aydınlanmanın 
ileriye bakması) bütünleştirmiştir. Avrupa işçi sınıfı ve 
aydını, uzunca bir süre, Adorno’nun deyişiyle “aydın-
lanmanın açtığı yaraların tek devası radikalleşmiş bir 
aydınlanmadır” inancına sadık kalmıştır. Buna karşılık, 
Türkiye’de, modernleşme ve aydınlanmanın sürükleyici 
gücü olan merkezi devlet ve bürokrasi, daha en başından 
korporatist, sınıf mücadelesi düşüncesini büsbütün dışla-
yan, dışlamakla da kalmayıp fiilen bastıran bir yaklaşıma 
sahip olduğundan, Türkiye’deki aydınlanma ve moder-
nizasyon kendi özgün sınıfsal temellerine oturamamış, 
yani içinden ayrıştırılamamıştır. Bunun sonucu da açık-
tır: Türk aydını aydınlanmayı ve modernleşmeyi batıdan 
bir set olarak almış, o seti hiç ayrıştırmadan öylece elinde 
tutmaya çalışmıştır. İçinde Rabelais’in, Voltaire’in, Dide-
rot’nun, Concordet’nin, Marx’ın, Durkheim’ın, Weber’in 
vb. yan yana durdukları, özgün ve ayrıksı herhangi bir uç 
çıkartmayan bir set. Hemen hemen hiç oynanmayan bir 
oyuncak.

Bu iki temel farklılığın, Türk aydınının kendi geliş-
me sürecini belirlediğini düşünüyorum. Birinci farklılı-
ğın etkileri ya da sonuçları şöyle özetlenebilir: Bir yanda 
aşırı batı hayranlığı, öbür yanda Darwinist yaklaşımın bir 
uzantısı olan ‘bizi parçalamak isteyen batı’ paranoyası; 
bir yanda temelsiz bir ‘sivil toplum’ tutkusu, öbür yanda 
‘ulusal çıkarları temsil eden’ devleti her durumda kolla-
ma kaygısı (askeri darbelerden sonra batının Türkiye’ye 
daha anlayışlı ve sevecen yaklaşmasını sağlamak için en 
çok çaba harcayanlar, hep sosyal demokratlar olmuşlar-
dır); bir yanda her şeyin halk için yapıldığına inanan bir 
rasyonalizasyon çabası, öbür yanda halka yönelik bir hor 
görü; bir yanda uçlarda gezinin bir pozitivizm, öbür yanda 
bir kendiliğindencilik, ‘bizde bu işler böyle olur’culuk...
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İkinci temel farklılık ise, sınıf mücadelesinin bir fikir 
olarak bile yadsındığı, giderek her türlü sınıf hareketinin 
bastırıldığı koşullarda gelişen aydının, elindeki oyuncak 
setini ayrıştırıp kullanamaması idi. Bunun sonucunda, 
Türkiye’nin en ‘açık görüşlü’, en liberal düşünceli, en faz-
la batı hayranı, en fazla batılılar gibi olmak isteyen aydını 
bile, böylesine öykünülen batıyı batı yapan sınıf mücade-
lelerine dehşetle bakmış, benzer bir sürecin bizde yaşan-
maması gerektiğine inanmış ve bu anlamda ‘batılılaştıkça 
daha bir Türkleşmiştir’. Örnek mi? Türkiye’nin en batıcı 
aydınları arasında yer alan Velidedeoğlu’lar, Nadi’ler, 
Karaosmanoğlu’lar, özellikle 30’lu yıllarda önce batının 
haline bakmışlar, sonra Türkiye’de gerçekleştiği düşünü-
len ‘imtiyazsız, sınıfsız kitle’ düşünü tazeleyip ‘en iyi batı 
biziz’ diyebilmişlerdir. Sınıf mücadelesinin reddini batılı 
değil de doğulu ve özgün bir bağlama yerleştirmeye çalı-
şan tek bir aydın çıkmıştır: Şevket Süreyya Aydemir.

O da becerememiştir.

Doğu-Batı Kolajı
Bütün bu söylenenlerin ilginç, oldukça düşündürücü 

örneklerini verebileceğimi sanıyorum.

Birinci örnek, Kurtuluş Savaşı ardından, dönemin 
gözdesi bir aydının söyledikleri: “Biz yenilseydik (Kurtu-
luş Savaşı kastediliyor, M.Ç.) Avrupalılık mağlup olacak-
tı. Biz kazandık, Avrupalılara karşı garp fikirlerini, garp 
esaslarını muzaffer kıldık” (Akt. Baskın Oran, Atatürk Mil-
liyetçiliği; Resmi İdeoloji Dışı Bir İnceleme, Dost Kitabevi, 
Ankara 1988, s. 56-57). Türkiye aydınının yaşadığı dramın 
bundan daha özlü bir dışavurumunun olabileceğini san-
mıyorum. Düşünün: Türkiye, batıyla savaştığında bile 
batı için savaşmaktadır! Ve bundan sonra da hep böyle 
yapacaktır: Demokrasi, çoğulculuk, askeri darbeler, insan 
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hakları ihlalleri ve bunun gibi konularda batıdan zılgıt yi-
yen Türkiye’nin ve aydınlarının tepkisi hep aynı olacaktır: 
Biz bunları sizin için, ‘hür dünya’ için, ‘serbest piyasa’ için 
yapıyoruz, neden anlamıyorsunuz?

İkinci ‘drakatik’ örnekse bu işlere gerçekten kafa 
yoran, kendince saptamalara ulaşan bir başka aydından, 
Atilla İlhan’dan. 1970’li yılların Türkiyesi için konuşan İl-
han’a göre, bu ülkede bir burjuva devrimi yaşanmamıştır. 
Türkiye’de burjuva olarak yalnızca kompradorlar vardır. 
Bu ülkede “kırsal kesim henüz feodaliteden kurtulama-
mış, şehirse komprador ve bürokrattır” (Atilla İlhan, Han-
gi Sağ, Bilgi Yayınları, Ankara 1980, s. 47 ve 93). Peki, aynı 
İlhan böyle bir Türkiye’de faşizmin sınıfsal temelini nasıl 
tanımlıyor dersiniz? İlhan’a göre bugüne dek ‘en baba’ 
(kendi deyimi) ve Türkiye için de geçerli olabilecek faşizm 
tanımını Dimitrov yapmıştır (A.g.e., s. 263). Yani İlhan’a 
göre, henüz burjuva devrimini yapamamış, kırsal kesimi 
feodaliteden kurtulamamış, kentsel kesiminde ise gene 
kendi deyişiyle ancak kompradorun ve bürokratın görü-
lebildiği bir ülkede, faşizmi Dimitrov’un yaptığı gibi, yani 
tekelci sermaye temelinde tanımlamak gerekmektedir!

İdeolojik gerilik, elifle merteğin böylesine karıştırıl-
masını getirmez. Sorun, kimlik zorunudur; kimlik sorunu 
ideolojiyi de bulandırmaktadır. Aynı, günümüz solcu ay-
dınının yaşadığı bir başka garip sendrom gibi.

Nasıl mı? Şöyle: Militanlık döneminin artık bittiğini 
söyleyen, Refah Partisi’nin militan bir örgütlenmeye sahip 
olduğu için yükseldiğine işaret edecektir; günümüzde so-
lun ‘parti olmayan parti’ye ulaşması gerektiğini savunan, 
RP’nin tüm düzen partileri içinde en fazla parti olan parti 
olduğu için kitleselleşebildiğine işaret edecektir. Üst an-
latıların iflas ettiğine ve alıcı bulamadığına inanan, dinci 
kesimin gelişmesini ‘adil düzen’ vaadiyle açıklayacaktır. 
Günümüzün küreselleşme süreçlerinde hiçbir ulus dev-
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letin bu genel trendden kopamayacağını düşünen, Tür-
kiye’yi ulus-devlet ölçeğinde bekleyen şeriat tehlikesine 
karşı alarm çanları çalacaktır.

Örneklerin, ideolojik yetersizlik ya da bulanıklık-
la ilgili olduklarını söylemek gerçekten çok güç. Türkiye 
aydını, bir yanda kendi batılı jargonu ve kurguları, öte-
ki yanda ise bu ülkenin gerçeklikleri arasında, neredeyse 
şizofreniye varan bir yarılma yaşamaktadır. Aynı aydın, 
kadına feminist, bireye özgürlükçü, Kürde barışçı, Ah-
met Altan’la Abdurrahman Dilipak’a sivil toplumcu, ser-
mayeye küreselleşmeci, dinciye anti-pozitivist, Alevi’ye 
Kemalist şerbet sunarken, toplumumuzun kendine özgü 
ayrıksı özellikleri, ilginç belirlenimleri olduğunu belki de 
hep ama hep düşünmekte, ama ne çare ki elinden bir şey 
gelmemektedir.

Türkiye aydını, özellikle de solcusu ‘radikalleşmiş 
aydınlanma’ya yönelmediği sürece bu ikilemleri aşama-
yacaktır. Özetle, radikalleşmiş aydınlanma, yeni bir top-
lum düzeni projesini gündeme getirecektir. Yeni toplum 
düzeni projesi, bunun siyasal araçlarına işaret edecektir. 
Siyasal araçlara yüklenilmesi ise, bizi kendi toprağımıza 
indirecek, kendi insanımıza yaklaştıracaktır.

‘Biz bize benzeriz’
Aydın, daha doğrusu solcu aydın ya da militan, insa-

nımıza yaklaştığında ne mi görecek?

Bence, en azından ilk adımda, kendisi ile yöneldi-
ği insanlar arasındaki farklılığın, Halide Edib’in Kurtuluş 
Savaşı dönemi için betimlediği Makedonyalı Anadolulu 
farklılığına benzediğini görecek. Kendisi Makedonyalı gibi 
olacak; ya Anadolulular? Gerekli sözcük değişiklikleri ve 
güncelleştirmeleri ile aynen şöyle olacaklar: “Sakin, için-
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den alaycı, becerikli. Ne Enver Paşa’nın İngilizlerle kavga-
sını, ne de Mustafa Kemal Paşa’nın Yunanlıları Atina’ya 
sürükleyeceğine inanıyor. Padişahın hayınlığını sezmekle 
birlikte ona sövmüyor. Kendisi için bizim başarımız şüp-
heli görünmekle birlikte, gene de bağlılıkla hizmet ediyor” 
(Halida Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı, Atlas Yayın-
ları, İstanbul 1982).

Burada altı çizilerek eklenmeli: Bizim insanımızın, 
işçimizin, emekçimizin, kendi içine dönüp bir muhasebe 
yapması, vicdanıyla boğuştuktan sonra gene kendi iç fır-
tınaları sonucunda bir tercihe ve bağlanmaya yönelmesi 
mümkün değildir. Türk insanının siyasal tercih ve bağlan-
ma süreçlerinin her evresi, dışardan yoğun müdahaleyi, 
dayatmayı, norm getirmeyi ve yönlendirmeyi gerektirir. 
Bu yüzden, kullanılmasına ciddi bir itirazım olmamasına 
karşın, örneğin ‘susma sustukça sıra sana gelecek’ ya da 
‘barış için ne yaptın’ türü slogan ve söylemlerin, ortalama 
Türk insanı üzerinde etkili olabileceğine inanmıyorum. 
İçe dönmeyi, iç muhasebeyi gerektiren söylemlerin, bu 
topluma neredeyse bütünüyle yabancı kaldığını düşünü-
yorum.

‘Behold a Pale Horse’ bence Fred Zinnemamm’ın en 
iyi filmlerinden biridir. İspanya iç savaşının önde gelen 
militanlarından biri (oynayan Gregory Peck) Franco’nun 
zaferinden sonra Pirenelerin öteki tarafında, Fransa’da 
mülteci yaşamı sürdürmektedir. Annesi geride, İspan-
ya’da kalmıştır. Çevresinde bir papaz, kendisine anayur-
dundan haber getiren ve onu kahraman olarak gören bir 
çocuk var; bunlar, eski tüfeğin vicdan muhasebesinin ya-
ratıcıları değil, yalnızca katalizatörleridir. Asıl fırtına, eski 
tüfeğin kendi içinde, vicdanındadır. Sonra, kararını verir, 
silahlarını kuşanır, Bask beresini başına geçirir ve kendini 
öteki tarafta ölümün beklediğini bile bile yürür Pirenelere, 
sınıra doğru.
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Çok açık söylemek gerekir: Bizden bu çıkmaz...

Ama bu, bizden yiğitlik, kahramanlık çıkmaz demek 
değil. Çıkar. Ama bizim yiğitlerimiz, bireysel muhasebe-
lerin, kendi kimliğini tanımaya yönelik iç düşüncelerin 
sonucunda değil, kolektivitenin, kitlesel hareketlerin, ey-
lemlerin, kapışmaların ve kargaşanın sıcağında, ‘çılgın 
kalabalığın’ dışında değil tam içinde, uç eylemciler olarak 
sivrileceklerdir. Yiğitlikleri, bilinçten çok öfkenin, kafa 
netliğinden çok yarı-mistik bir inanmışlığın, politik den-
ge hesabından çok kararlılığın sonucu ortaya çıkacaktır.

Galiba, bu işin doğrusunu söyleyenlerden biri Doğan 
Ergun. Ergun’a göre, bizim gibi toplumlarda bilgi var; var 
da bilgi başka bilgiyi çağrıştırıp bir bütüne götürmüyor öz-
neyi. Çünkü araya inanç giriyor ve bilgi çağrışımını kapa-
tıyor. İnsanımız, bütünü bilgide değil inançta arıyor (Do-
ğan Ergun, Türk Bireyi Kuramına Giriş, Gerçek Yayınevi, 
İstanbul 1991, s. 56).

Ergun’un söylediği doğru olsa bile, oturup bu du-
ruma hayıflanmanın bir yararı olamaz kuşkusuz. Bu iş, 
böyle gelmiştir ve daha uzunca bir süre böyle gidecektir. 
Aydınlar, kurguları ister doğru ister yanlış, ister ülke ger-
çeklerine yakın ister uzak olsun, kuramsal çabalarında 
hep bir yalnızlık hissedecekler, yöneldikleri kitleler şöyle 
dursun, ara kadroların bile görece uzağında kalacaklar-
dır. Daha tabanda olanlar ve nihayet ‘halk’ ise, sezgilerini 
güçlendirecek özel sıcak konjonktürler yaşamadığı süre-
ce, kendi başına hiçbir işe yaramayan ‘özgün’ kimliğiyle 
oradan oraya savrulacak, ama daha büyük bir olasılıkla 
hep yerinde duracaktır.

Bizim gibi ülkelerde, sağlam görünen yapının birkaç 
tuğlasını çekip yapıda delik açmadan, aydını kendi top-
raklarına indirmek de, kitlenin özgün kimliğini dönüştü-
rücü bir politik güç haline getirmek de mümkün olmaya-
caktır. 
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TARİKATLAR*

Erdoğan Aydın

Etimolojik olarak ‘yol’ anlamına gelen Tarik sözcü-
ğünden türeyen ‘Tarikat’, en genel anlamıyla Tanrıya var-
manın yolu olarak tanımlanabilir. Böyle olmakla birlikte 
tarikat, esasen bu amaçla başvurulan kurumsallaşma 
olarak karşımıza çıkar. Modern öncesi dönemin, gelenek-
sel ideolojinin örgütlenme örneğini oluşturur.

Tarikadarın tarihsel oluşumları içinde incelenmesi, 
onların doğru kavranabilmesi açısından tayin edici önem 
taşıyor. Bu tarihsellik içindedir ki tarikat sorununa, onla-
rın anlam ve yapısına ilişkin doğru bir açımlama yapma-
mız mümkün olur.

Tarihsel Oluşum
Tarikatların ortaya çıkışı tıpkı mezhepler gibi Mu-

hammed döneminin sonrasına özgüdür. Yani Muham-
med hayattayken (dolayısıyla Kur’an’ın kendisinde) mez-
hep yanlısı tarikat da söz konusu olmamıştır. Tam tersine 
Hıristiyan ve Yahudilere atfen onlarca ayette, bölünme-
nin dine aykırı, yer yer tanrısal yoldan uzaklaşmanın kar-
şılığı bir ceza olduğu şeklinde yaklaşımlar söz konusudur. 
Ancak bu kesin belirlemelere rağmen, sonraki dönemde 
mezhep, tarikat gibi bölünme ve farklılaşmaların önünü 
almak mümkün olamamıştır.

Mezhepler ve onların daha dar ve örgütsel ifadeleri 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Mart 1997, Sayı: 75.
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olarak tarikatlar, Muhammed’in sonrasında başlayan si-
yasal ve dinsel farklılaşmaların giderek kristalize olması-
nın sonucu olarak ortaya çıkmışlardır. Toplumun değişen 
koşullara bağlı olarak ortaya çıkan sorunlarının Kur’an’da 
yanıtının bulunamaması, Kur’an’ın hem toplumsal haya-
tın mevcut sorunlarını hem de süreçte ortaya çıkan yeni 
gereksinimleri karşılayamamasının yanı sıra, toplumun 
kendi içinde kaçınılmazcasına varolan farklılık ve ayrış-
maların kendini egemen ideoloji olan din üzerinden rea-
lize etmesinin sonucu olarak ortaya çıkan hizipleşmeler, 
sonraki dönemde kendini mezhep ve tarikatlarda ifade 
edecekti.

Tarikat örgütlenmesinde iki farklı gelenekle karşıla-
şıyoruz. Egemenlik ilişkilerinin pekiştirilmesi, yer yer en 
bağnaz yönden tanımlanan dinsel yaşamın örgütlenmesi 
olarak tarihin her döneminde gerici kurumlar olagelmiş 
bir tarikat geleneğine karşılık, bunun tam tersine, ezme 
ilişkilerine karşı toplumsal dayanışma gereksiniminin 
ifadesi olarak, egemen mezhep veya teokrasiye karşı bir 
öz savunma kurumu olarak ortaya çıkan bir ikinci tari-
kat geleneği söz konusudur. Hatta bu ikinci tipteki tari-
katların, insanların kendini dinsel ideoloji dışında ifade 
edemediği dönemlerde çok daha yaygın kurumlar oldu-
ğunu görüyoruz. Çünkü birinci gelenek zaten egemen si-
yasi yapı içinde kendisini ifade etme olanağı bulduğu için 
bu tip örgütlenmelere daha az gereksinim duymuştur. Bu 
anlamda ikinci tipteki tarikat geleneğinin, modern öncesi 
dönemin sivil toplum kuruluşları olmasından söz etmek 
abartı olmayacaktır.

Özetle günümüzdeki örneklerden ayrımla tarih için-
de tarikatlar, sınıf mücadelesinin yansıması olarak fark-
lı karakterlerde oluşmuşlardır. Nakşibendilik, Halvetilik, 
Kadirilik vb. örnekleri içeren birinciler ağırlıkla Sünni ge-
lenek içinde biçimlenmiş, geleneği korumanın, toplumu 
kontrol etmenin aracı olmuşlardır. Bektaşilik, Hurufilik 
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vb. ikinci tipteki tarikatlar ise Batıni gelenek içinde biçim-
lenmiş ve iktidara karşı direnişin ocakları olmuşlardır. Bu 
ikinci tipteki tarikatlar Şeriata, Kur’an ayetlerinin doğru-
dan anlamına itibar etmeyerek daha insancıl ve değişime 
açık yorumların ifadesidirler. Bununla birlikte, devlet-
le ilişkilenerek düzen nezdinde kurumlaşan her tarikat, 
ideolojik ve tarihsel kimliği ne olursa olsun süreç içinde 
devletin payandası, toplumsal kontrol aracı konumuna 
geçmekten kurtulamamıştır (bunun en belirgin örneği 
Yeniçeri Ocağı’nın bağlandığı Bektaşiliktir).

Önceki dönemlerde olduğu gibi Osmanlı’da da ik-
tidarlar, bir yandan Batıni anlayış ve tarikatları ezmeye, 
toplumsal etkilerini kırmaya veya kendi aracı haline ge-
tirmeye çalışırken, diğer yandan toplumu Sünnileştir-
meye ve bunun için Sünni tarikatları yaygınlaştırmaya 
çalışan bir çizgi izlemiştir. Zaman zaman her ne kadar 
Sünni tarikatlar ile merkezi iktidar ve onun resmi ulema-
sı arasında çelişkiler yaşanmış olsa da bu çizgiden sapma 
olmamıştır. Bu anlamda TC’nin de, 1950’den başlayarak 
günümüze kadar daha da belirginleşen çizgisi böyle ol-
muştur. Bugün tarikatlar, şeriatçı diğer kurum ve cema-
atlerle birlikte Türk devletinin toplumu idare etmesinin 
temel manivelalarından biri durumundadır.

Tarikatların Yapısı
Günümüze gelindiğinde ezilen kesim ve düzen kar-

şıtı arayışlar kendilerini modern ideolojiler içinde ifade 
ederken, tarikat geleneği ağırlıkla Sünni gelenek içinde 
biçimlenmiştir. Bu çerçevede günümüzde her türden tari-
kat geleneği, tarihsel olarak geriliği temsil ederken, Sünni 
gelenek içindeki tarikatlar, zamana karşı kitlesel direni-
şin, geçmişin günümüz koşullarında üretilmesinin de ifa-
desi olmaktadır.
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Kendi içinde alabildiğine katı bir hiyerarşiyi uygu-
layan, özgür aklı değil tahakkümü gelenekselleştiren bir 
kurum örneğidir tarikat. Bu bağlamda önderi, buyuranı 
durumundaki Şeyh’e, Mürşid’e katı bağlılığı öngören ta-
rikatlar, Müslüman kişiyle inancı/tanrısı arasındaki iliş-
kinin doğrudan ve özgür iradeyle kurulmasının değil, 
iradesini teslim ettiği şeyhin aracılığıyla kurulmasının 
aracıdırlar. Dolayısıyla İslam’ın, ‘Tanrı ile kul arasına kim-
senin giremeyeceği’, ‘İslamiyet’te ruhban sınıfının olma-
dığı’ şeklindeki yorumunu dışlayan ayrıksı bir durumdur 
tarikat. Yani saf ideoloji olarak İslamiyet ile tarikat ara-
sında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi kurmak bu an-
lamda olanaksızdır. Özetle, hem Müslüman bireye hem 
de Kur’an’ın doğru anlaşılabilir bir yol gösterici olduğuna 
inanmamanın kuramlarıdırlar.

Pek çok ayette Kur’an’ın “apaçık bir dille yazıldığı, 
herkesin okuyup anlaması için kolaylaştırılmış bir kitap 
olduğu” belirtilmiştir. Yani tarikat üzerinden Tanrıya 
varma arayışının özgün İslam kaynaklarında dayanağı 
yoktur. Oysa tarihte yaşanan gerçeklik açısından durum 
farklıdır. Tarikatlar iktidar ilişkilerine bağlı olarak ortaya 
çıkmış, giderek kah iktidara karşı bir sivil toplum örgütü, 
kah iktidarın toplumu denetim altında tutmasının ve ege-
menliğini yaymasının aracı olmuşlardır.

Tarikatlar, kendi içlerinde ve hegemonyalarını yay-
dıkları ortamda kendi dışlarında, Tanrı adına hakimlik, 
savcılık, avukatlık yapan kuramlardır. İnsanların hayatı-
nı düzenleyen, ‘çizgi dışına’ çıkan kesimleri ‘düzeltmeye’ 
yönelen bir Tanrısal kurumun olmadığı bir gerçeklikte ta-
rikatlar, tıpkı merkezi iktidarlar ve onun başındaki hali-
feler gibi, kendi etki alanına giren kesimlerin kontrolü ve 
yönlendirilmesinin araçları olmuşlardır.

İçe kapalı, hiyerarşik, Tanrı adına tanrıcılık yapan, 
kendilerini Tanrı’nın hangi konumda nasıl düşündüğü-
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nün uzmanı sayan tarikatlar, dindışı ve diğer dinlerden 
kimseleri ‘kafir’ görüp boyun eğdirmeye çalışmakla ye-
tinmez, kendi dışlarındaki diğer aynı işlevli tarikatları da 
‘sapkın’ gören bir reflekse sahiptirler. Her tarikat geleneği 
Tanrı adına ‘en doğrunun’ anahtarının kendisinde oldu-
ğunu, kendisinden farklı şeyler söyleyen diğer tarikat ve 
şeyhlerin de ‘doğal olarak’ Tanrı yolundan ‘sapmış’, Tan-
rı’nın değişmez doğrularını değiştirmeye çalışan sapkın-
lar olduğu fikrinin üretim merkezi durumundadır.

 

Tarikatlar Sivil Toplum Örgütleri midir?
Dinsel dalganın yükselişinden büyük gelişmeler sağ-

lamış olmakla birlikte tarikatlar, esasen geleneksel toplu-
mun kurumları oldukları içindir ki, birincisi, modern ör-
gütlenme normu olan partiye oranla ikinci plana düşmüş, 
giderek RP’nin çatısı altında, gözetilen ama tabi kurumlar 
düzeyine düşmüş; İkincisi, sermaye eksenli örgütlenme-
lere dönüşmüşlerdir. Bu gerçekliğin dışında kalan tarikat-
lar ise, yaşanan krizin de sonucu olarak çok geri kalmış 
ve çok uç tepkiler sergileyen insanların kurumları olarak 
varlıklarını sürdürüyorlar.

Bilimsel bir irdelemeyle tarikatlar, tıpkı diğer baskı 
ve çıkar kurumları gibi birer baskı ve çıkar kurumudurlar. 
Tüm kutsiyet iddialarına rağmen diğerleri kadar ‘temiz ve 
kirli’, diğerleri kadar dünyevidirler.

Bu noktada tarikatların birer sivil toplum örgütü ola-
rak olumlanmalarının mümkün olup olmadığı sorusuyla 
karşı karşıya kalıyoruz.

Cumhuriyet’in laik olarak nitelenebilecek dönemin-
de tarikatların gerçekten de yeraltı çalışmasına mahkum 
edildikleri doğrudur. Bu noktada sivil toplum’un, bir anla-
mıyla devlet dışı ve devlete rağmenlik olduğu anımsanır-
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sa, tarikatların, en azından bu geçmiş dönem özgülünde 
birer sivil toplum örgütü olduğundan söz edilebilir mi?

Söz konusu vurgunun bir olumlama olması anla-
mıyla, devlet dişilik şeklindeki kaba paralellikle, tarikat-
ların bu olumlanması doğru olmayacaktır. Çünkü devlete 
rağmen varolan tarikatların asıl karşı oldukları şey, devlet 
aygıtı ve tahakküm ilişkileri değil, aksine ellerinde olma-
yan, ellerinden alınan, tahakkümün meşruiyetini Tanrıya 
dayandırmayan laik devlettir. Daha önemlisi, varolan ta-
hakküm ilişkilerine karşı daha ilkel bir tahakküm ilişkisi 
geliştirmenin araçları olan tarikatlar, Kemalizm’den ve 
bugünün totaliter devlet yapısından çok daha totaliter bir 
devlet fikriyatının temsilcileridirler.

Daha ötesi, çeşitliliği değil tek tipleşmeyi savunan, 
toplum içindeki çeşitliliği dışlayan, tanrıya atfedilen gö-
rüşler dışındakileri ‘şeytanlık’ olarak görüp yok etmeyi 
hedefleyen, toplumu eşit ve farklılaşma hakkı olan yurt-
taşlar birliği çıkarıp kullar, tebaalar toplumu haline ge-
tirmenin kurumları olan tarikatlar, işte böyle bir amacın 
prototipi, kadro örgütlenmesidirler. Dolayısıyla eğer ki 
sivil toplumu, tahakküm aygıtı olan devlete karşı insa-
nı, insanın hak ve özgürlüklerini, özgürleşmeyi savunma 
aracı olarak tanımlayacak olursak, tarikatlar sivil toplum 
örgütlenmeleri olarak olumlanmayı hak etmekten olduk-
ça uzak kurum örnekleri oluştururlar.

Bu niteliklerinden dolayı tarikatların ve genel ola-
rak şeriatçı fikir ve örgütlenmelerin gelişmesi, insan hak 
ve özgürlüklerinin değil, tam tersine egemen oldukla-
rı oranda temel hak ve özgürlüklerden uzaklaşma ve bu 
değerlere yabancılaşma anlamı taşımaktadır. Daha ötesi, 
devletle ilişkilerime ve kurumlaşma oranında da, devletin 
demokratikleşmesini değil, tam tersine totaliter karakte-
rinin pekiştirilmesini sağlamaktadırlar. Sendikal hak ve 
özgürlükler, gelir dağılımının düzeltilmesi, Alevilik ve 
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Kürtlük başta olmak üzere farklı kimliklerin egemen kim-
liklerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olması gibi konu-
larda tarikatlar, ya resmi devlet politikasından yana ya da 
ondan daha geri bir çizgi izleye gelmişlerdir.

Onların gündemi hak alma ve özgürleşme değil, 
dinsel egemenliğin önündeki engellerin geriletilmesin-
den, kulluk bilincinin toplumda yaygınlaştırılmasından 
ibaret kalmıştır. Özetle, mevcut devlete, temel hak ve öz-
gürlüklere getirdiği kısıtlamalar bağlamında değil, kendi 
egemenliklerine kısıtlamalar getirdiği oranda ve anlam-
da karşı olan bir kurum örneğiyle karşı karşıyayız. Bu ku-
rumlar ve zihniyetlerinin devlete egemen olmaları halin-
de ise, mevcut devletin bile çok daha gerisinde, mevcut 
güdük özgürlük alanlarını bile çok daha ağır bir kuşatma 
altına alacak, devleti kendi katı hiyerarşisi ve mutlak ide-
olojisiyle belirleyecek çok daha devasa bir devlet kurum-
laşmasıyla karşı karşıya kalacağız.
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SERÇELERİN ŞÖLENİNE HASRET KADIN:
FÜRUĞ *

Yıldız Köremezli

“...Çok soğuk

Çizgilerimi kesiyor rüzgar

Düşünüyorum bir tek insan var mı şimdi

Yıkılmış yüzüyle

Tanışmaktan

Korkmayan!

Zamanı değil mi artık

Açılsın bu pencere, açık açık açık

Yağsın gökyüzü oradan

Kendi kimliğinin ölüm namazını

Kılsın insan inleyerek....”

Alıntıladığımız şiir İranlı şair Füruğ Ferruhzad’a ait. 
Füruğ, İran’ın tanınmış edebiyatçılarından Mesud Far-
zan’ın tanımıyla, çağdaş İran şiirinin, 15. yüzyıldan beri 
süregelen klasik İran şiir geleneğinden sıyrılışında ortaya 
çıkan, şiir söyleme yeteneği en güçlü şairdir. Bu belki bi-
raz abartılı görünebilir, ama onun ve şiirlerinin haiz oldu-
ğu önemi kavramamızda yardımcı olacaktır.

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1997, Sayı: 77.



Yazından Seçmeler - 201 

Ferruhzad, 1934’te Tahran’da akademisyen, varlık-
lı bir ailenin kızı olarak doğdu. Ailesinin Bahaizm mez-
hebine bağlı olduğu söyleniyor. İran’da tanınmayan bu 
mezhebi, Füruğ da tanımıyordu. Yine de ailesinin bağlı 
olduğu bu mezhepteki inanışa göre, dinin kaynağının ya-
şanan gerçekler, insanların yeryüzünde birbirleriyle olan 
ilişkileri ve yaşamın gerektirdiği davranışlar olduğunu 
söylemeliyiz. Bahaizm’e göre: “gerçek din, insan için ya-
şamaktır”. Füruğ, sevgi ve özlemle anacağı ilkokul yılları-
nı Tahran’da geçirdi. Ortaokul öğrenimi sonrasında Res-
samlık Yüksek Okulu’na girdi. Resimle ilişkisi hakkında 
ek bir bilgimiz yok ancak bundan sonra başlayan yıllar 
şiir söylemenin yegane meşgalesi olduğu, yaşamıyla bü-
tünleştiği, kendisini tarif ve var etmenin yolu olduğu yıl-
lar oldu. On altı yaşında Perviz Şapur ile evlendi, Ehvaz 
şehrine yerleşti. Dünyası şiirle doluydu, ancak şiir, yaşa-
ması beklenen klasik aile yaşamıyla aynı ipte oynayacak 
türden bir uğraş değildi. Oğlu Kamyar’ın doğumundan bir 
süre sonra, şiir ve evlilik arasında bir seçim yapmak du-
rumunda kaldı, kocasından ayrıldı. Bu, oğlunu göremeye-
ceği anlamına gelen zor bir ayrılık oldu. O, tam onaltı yıl, 
yaşamı noktalanıncaya kadar, aşık olduğu oğlunu göre-
medi.

“On üç-on dört yaşlarında birçok gazel yazdım, fakat 
hiçbirini yayınlatmadım. Ben bir zamanlar şiir söylerdim, 
bende öylesine içgüdüsel olarak kaynardı. Her gün iki üç 
tane, mutfakta, dikiş makinesi karşısında yazıverirdim. 
Çok okurdum ve az buçuk da yeteneğim vardı. Bir yolu-
nu bulup geri vermeliydim. Bunların şiir olup olmadık-
larım bilmiyordum, fakat o günlerin beni olduklarından 
kuşkum yok. İçtenüklidirler ve çok kolay olduklarım da 
biliyorum. O zamanlar daha yoğrulmamıştım. Kendi dil 
ve biçimimi, kendi düşsel dünyamı bulmamıştım. ‘Aile-
viyaşam’ dediğimiz dar ve küçük bir çerçevede tıkılı idim. 
Sonra ansızın tüm sözlerden boşaldım. Çevremi değiştir-
dim, daha doğrusu zorunlu ve kaçınılmaz olarak değişti’.
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O, İran şiirinde yerini birkaç özelliğiyle edindi. İlk 
olarak söylenebilir ki; İran şiirinde kadının sesini, tecrü-
belerini, duygularını, ümit ve beklentilerini, aşk ve ihti-
raslarını, küskünlük ve umutsuzluklarını dillendirdi. Ve 
onda özel olan boyalanmamış, tüm açıklığıyla ortaya 
konulan, dokunaklı, müzikli ve bir yandan da coşku ve 
heyecan dolu anlatımdır. Bunun yanında o, erkekleri de 
inceleyen ve tanımlamaya çalışan az sayıdaki doğulu ka-
dın şairden biridir. Şiirlerinde kadınlar, ilişki ve aşk te-
malarıyla sınırlanmayan, cinsellikte kendini tanımlamış 
olan, beklenti ve sanrılarından kurtulmuş kadınlardır. Er-
kekleri de kendilerine biçilen geleneksel elbiseleri içinde 
kalmazlar. Edebi ve mecazi anlamda erkeklere verilen bir 
ayrıcalık olan dinamizm, arzularını dile getirme ve de-
ğişim gücü, sadece onlara ait olmaktan ah konmuş ka-
dınlara verilmiş olan durağan ve hareketsiz rollere karşı 
çıkılmıştır. Genç erkekleri incelemesi Füruğ’un gelenek-
sel şartlanmadan çıkışına, uyanışına yön vermiştir. Onun 
şiirleri Batıdaki eğitim-roman türünün taşıdığı birtakım 
özelliklere sahiptir. Bu tür romanların kahramanları genç 
erkeklerdir. Örneğin Flaubert’in ‘Gönül ki Yetişmekte’sin-
de ya da Joyce’un ‘Sanatçının Bir Genç Adam Olarak Port-
resi’nde hayata yeni başlayan, yaşamın felsefesini anla-
maya, güç ve potansiyelini aktive etmeye çalışan gençler 
söz konusudur. Füruğ’un beş kitabı da kişisel büyümenin, 
bilinçlenmenin evrimini anlatır.

***

“...Söylemek istediğim korkak fısıltılar değil karanlıkta

Gündüzdür söz konusu olan ve ardına kadar açık pencere

Ve tertemiz hava

Ve bir ocak tüm yararsız şeylerin yanıp gittiği

Ve apayrı bir ekinin tohumlarını taşıyan tarla
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Ve doğum ve gelişme ve gurur

Bizim seven ellerimizdir söz konusu olan

Bir köprü kuran kokular, ışıklar ve esintilerle

Gecenin üstünde

Çimenliğe gel

Kıyışız çimenliğe ve çağır beni

İbrişim çiçekleri usulca nefes alırken

Çağır bir ceylan eşini çağırır gibi...”

Şiirlerinde işlediği temel konu aşktır. Ona göre mo-
dern İran edebiyatı, gerçek sevginin ne olduğunu pek bil-
mez. Orada aşk o kadar abartılı, kederli ve acı doludur ki, 
bugünün telaşlı ve sinirli inşam onu bu haliyle sindire-
mez. Bu şiirlerde aşk, insanın en güzel ve en saf duygusu 
değildir ve iki vücudun bütün güzelliği ile adeta tapınma-
yı andıran beraberliği ‘ilkel bir gereksinim’ olarak tanım-
lanıp basideştirilmiştir. Füruğ, aşkla ilgili bütün değerleri 
radikal bir biçimde yeniden değerlendirmiştir. Yine de o, 
iki eşit ve aynı derecede önemli duygu arasında kalmış-
tır: suçluluk duygusu ve korkuyla, şehvetli bir vücudun 
arzuları. Şiirleri yasaklanmışlıklar çölünde birer vaha gi-
bidir. Aşk ilişkilerinde ve sonrasında kendini tanıdığını, 
tanımladığım söyleyecektir. Sakat, başarısız aşk ilişkileri, 
tamamlanmamış birliktelikler içinde o, erkeğin duygusal 
dünyasına örttüğü peçeyi kaldırmış ve ardından sonsuz 
bir yalnızlığa ve yalınlığa gömülmüştü.

“...Üşüyorum

Üşüyorum ve sanırım artık hiç ısınamayacağım

Ey sevgilim! Ey tek sevgilim ‘kaç yıllıktı acaba o şarap?’

Bak burada
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Ne kadar ağır zaman

Ve nasıl kemiriyor balıklar benim tenimi!

Niçin hep denizin altında tutuyorsun beni?

Üşüyorum ben ve sedef küpelerden nefret ediyorum

Üşüyorum ve biliyorum

Bir yaban lalesinin kırmızı düşlerinden

Birkaç damla kandan başka

Hiçbir şey kalmayacak yerde.

Bırakacağım artık çizgileri bir yana

Sayıları saymayı da

Çıkacağım sınırlı geometrilerin odalarından

Sezgi alanlarının genişliğine sığınacağım

Çıplağım ben, çıplağım, çırılçıplağım

Sevgi sözcüklerinin arasındaki sessizlikler kadar çıplak

Ve aşktan benim tüm yaralarım

Aşktan aşktan aşktan!..”

***

Arkadaşlık, iletişim ve büyüme ihtiyacını işlediği şi-
irleri de diğerleri kadar doyurucudur. O, dünyayla ilişki-
sini her zaman yoğun ve sürekli tutmuştur. İnsan soyut 
dünyasını, kendi dünyasında dolaşıp, kendini seyrederek 
kurar. Ancak insanın görmesi ve seçebilmesi için, kendi 
dünyasını, halkın arasında ve yaşamın dibinde bulması, 
dünya ile sürekli ilişki içinde olması gerekir. Böylece ken-
di soyut dünyasını hep yanında taşıyabilir ve o dünyanın 
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içinden dışarıyla ilişki kurabilir.

“Caddeye çıkıp odanıza döndüğünüzde, caddeden 
kişi olarak sizin varlığınız ve kişisel dünyanızla ilgili olan 
birtakım şeyler zihninizde kalır. Ancak, eğer evden çıkma-
yıp sadece caddeyi düşlemekle yetinirseniz, düşünceleri-
nizin sokakta olanlarla uyumlu olmadığını görürsünüz. 
Cadde güneşliyken siz hâlâ karardık sanabilirsiniz, barış 
gelmişken savaş devam ediyor diye düşünebilirsiniz. Bu 
durum bir çeşit el-ayak çekmedir. Ne insanın kendisini 
kurtarır ne de yapıcıdır. Şiir kaynağını yaşamda bulur. 
Güzel ve gelişebilen her şey, yaşamın sonucudur. Kaç-
madan ve yadsımadan denemeli. En çirkin ve acı olanları 
bile. Ama şaşkın bir çocuk gibi değil, zekice ve her çeşit 
hoş olmayana hazırlıklı olarak. Yaşamla ilişki insanı dol-
durandır”.

Füruğ’u okuduğunuzda, dünyayla kurduğu o yoğun 
ilişki içinde gerçek olaylar ve gerçek duygularla yüzleşti-
ğini görürsünüz. O, görmeyi bilen, derinliği olan bir kadın-
dır. Akıllı ve duyarlı. Bu, hep acı çekmek anlamına gelir. 
Ve o, algıladığını, şimdiye kadar İran şiirinin taşıdığı her 
şeyi güzel bir dille, yumuşacık sözcüklerle anlatma anla-
yışına sahip tadın dışına çıkarak, olduğu gibi aktarmıştır.

“Şiirde ben, bir avuç kaba, kokmuş ve aptalca so-
runla karşı karşıyayım. Tüm şiirlerin parfüm kokma-
sı gerekmez. Bırakın bazı şiirler bir mektupta sevgiliye 
yazılıp gönderilecek kadar şiirsel olmasın. Böyle olması 
gerektiğini düşünenlere söyleyin, benim bazı şiirlerimin 
yanından geçerken burunlarını tıkasınlar. Şiirin kendi dili 
ve biçimi vardır. Ben sidik kokan bir sokaktan sözetmek 
istediğimde, hoş kokular listesini önüme koyup, bu koku-
yu anlatmak için en hoş olanını seçemem, bu şarlatanlık 
olur. Önce kendine ve sonra da başkalarına karşı...”
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“...Mutlu cesetler

Kederli cesetler

Cesetler suskun ve düşünceli

Inceliksever, giyimsever, yemeksever

Belirli zamanların duraklarında

Ve kuşkulu zemininde gelip geçen ışıkların

İstekle dolu boşunalığın çürümüş meyvalarını toplarken

Ah,

Ne kadar insan var kavşaklarda merakla olay bekleyen

Tam da dur işareti verilirken ezilmiş olmak

Olmak olmak zamanın tekerleri altında

Yağmurlu ağaçların altından geçen adam...”

Şiirinde dalgalanan acıyı kavrayabilirsiniz. Duyuşu, 
çağının aydınında kanayan yaradır. Değerlerin birer birer 
yok oluşu karşısında direniş ve daha büyük yok oluş olan 
ölüme karşı direniş. Yok oluş her yerdedir. Onun mutlu 
anlarını bile umutsuzlukla doldurur.

“...Ne ödemeliyiz?

Ne kadar ödemekyiz daha

Büyüsün diye bu beton kutu

Ne ödeyeceğiz?

Gerekeni

Yitirmek için, yitirmişiz çoktan

Işıksız yola koyulmuş olan biz
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Ve ay, ay, yani o sevgi dolu dişi oradaydı hep

Çocuksu anılarında bir toprak damın

Ve genç tarlalarında çocukluğun çekirgelerden korkan,

Daha ne ödemeliyiz?...”

***

Füruğ, öldüğünde çok genç yaşta olmasına rağmen, 
ardında birçok başarılı çalışma bırakmıştı, ilk şiirleri 20’li 
yaşlarında yayınlandı. 50’li yılların ortalarında Füruğ’un 
ilk kitabı olan ‘Esir’ çıktı. Kitap 44 şiirden oluşuyordu ve 
kadın-eş-anne kimlikleriyle şair kimliği arasında sıkış-
mış, kimliğini arayan bir kadını anlatıyordu. Bunu izleyen 
üç kitap ‘Duvar’, ‘İsyan’ ve ‘Yeniden Doğuş’ oldu. Duvar 
ve İsyan’da toplumun kadınlara karşı adaletsiz tavrım 
şiddetle eleştiriyordu. 1964’te yayınlanan Yeniden Do-
ğuş’ta. kendini kendine model almıştı, kendi bedenine 
sarılıp, yeniden doğurmuştu kendini. 23 yaşında İbrahim 
Golestan’ın ‘Golestan Film’ şirketinde işe başladı. Sinema 
ve tiyatroda oyuncu ve yönetmen olarak çalıştı. Sinema-
nın, kendisi için söyleyecek sözü oldukça, şiir gibi bir an-
latım yolu olduğunu söylüyordu. Dört belgesel film çekti, 
iki filmde oynadı. Pirandello’nun ‘Altı Kişi Yazarını Arı-
yor’ adlı oyununu sergiledi. 1962 yılında yaptığı ‘Bir Ateş’ 
filmiyle İtalya’da Belgesel Filmler Festivali’nde birincilik 
aldı. 1963’te çektiği cüzamlıları konu alan ‘Kara Ev’ ile 
Almanya’da yapılan 1964 Oberhausen Film Şenliği’nde 
ödül kazandı. Film, Onat Kutlar’ın tanımıyla, cüzamlılar 
gerçeğini bir masal boyutuna ulaştırıyordu, acı, korku ve 
unutma duyguları veren bir masal. O, bu filmi Tebriz’deki 
Baba Bağı Cüzamlılar Evi’nde on iki günlük bir çalışmay-
la çekmişti. Ve cüzamlıların güvenini kazanmak için bu 
süre içerisinde onlarla yaşamıştı.

Türkçe’de Füruğ’un şiirlerinin ilk basımı Onat Kut-
lar-Celal Hosrovşahi çevirisiyle ADA Yayınlarınca yapıl-
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dı. Celal Hosrovşavi’nin Füruğ’a tutkusundan gelen ince 
duyarlılık ile Onat Kutlar’ın özenli Türkçesini taşıyan bu 
çeviri, şu anda dağıtımda bulunmuyor. Yapı Kredi Yayın-
ları’ndan Cavid Mukaddes’in çevirisiyle çıkan ‘Sadece Ses 
Kalıcıdır’ adlı kitabın basım tarihi ise 1997.

1967 yılında bir trafik kazasında öldü Füruğ. Karanlık 
noktalarının hâlâ aydınlatılamadığı kazanın, İran rejimi-
nin insanları susturma ve sindirme hareketinin bir par-
çası olduğu fikri çok sayıda insan tarafından paylaşılıyor. 
Celal Hosrovşahi- Onat Kutlar çevirisiyle basılan ‘Sonsuz 
Günbatımı’ adlı kitabın önsözünde, Füruğ’un ölümü Hos-
rovşahi’nin dilinden şöyle anlatılır: “Öldü Füruğ. Henüz 
33 yaşındayken. Bir trafik kazasında, başını kaldırımın kı-
yısına vurdu ve oracıkta bir kuş gibi öldü. Son kez gördü-
ğümde uyuyor gibiydi..”

O, şiir seven herkesin mutlaka tanışması gereken, 
buruk, kırmızı şarap tadında şiirleriyle, büyüleyen bir ka-
dın.

Kuş ölümlüdür

Kederliyim

Kederliyim

Balkona çıkıyorum ve gecenin

Gergin tenine dokunuyor parmaklarım

Sönmüş tüm bağlantı ışıkları

Sönmüş tüm bağlantı ışıkları

Artık kimse tanıştırmayacak beni

Kimse götürmeyecek

Serçelerin şölenine

Uçuşu hatırla

Kuş ölümlüdür.
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KAZANILACAK ZAFERLERİN KOMUTANI *

M. Şehmus Güzel

1) Bugün yaşasaydı ilk yapacağı şey bürosundaki ka-
pıyı çıkarıp atmak olurdu: Eğer bürosu ve bürosunda kapı 
olsaydı.

Commandante Ernesto Che Guevara’nın nefret ettiği 
şeyler BÜRO, BÜROKRASİ VE BUNLARA BAĞLI OLAN HER 
TÜRLÜ PARÇALARDI(R). O’nun devrimci, inanmış, sami-
mi, içten, uçarı, çocuksu, insancıl, vefalı, yıkılmaz derece-
de İNSANA inanmasının doğal sonucuydu bu. O’na göre 
bürokrasi bütün dertlerin başında geliyordu. Bu nedenle 
Che’yi kravatlı kostümlü görmek olanaksızdır. Belki bir 
istisnası vardır: Küba’yı kesin olarak ve gizli biçimde terk 
ettiğinde bıyık ve sakalını da kestirmiştir. Hepsi bu kadar.

Bürokrasi Küba’da yeri olmayan bir beladır. Onun 
için bütün vatandaşlar, kadın, erkek, çocuk, genç ve yaşlı 
Fidel Castro’ya sadece Fidel derler. Castro değildir, Fidel. 
Yani vefalı demek aynı zamanda, halkına ve inançlarına.

Bu nedenle burada, orada veya şurada, kendilerini 
devrimci ilan edenlerin bir gazete, bir dergi, bir yayınevi, 
bir kitabevi açtıklarında ilk yaptıkları işin önce ‘kendileri-
ne’ bir büro, önce ‘kendilerine’ bir sekreter yaklaşımı an-
laşılamıyor. ‘Kendileri’ ve ‘öbürleri’ arasına birçok duvar 
pardon birçok kapı yerleştirmeleri garip. Bütün duvarla-
rın, pardon bütün kapıların yıkılması anında bürokrasiler 
de yıkılmış olacaktır.

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1997, Sayı: 77.
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2) Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’ne (SSCB) 
ziyaretinde gördükleri bu nedenle Che’yi tek sözcükle pe-
rişan etmiştir. O nedir öyle kravatlı kostümlü küçük ve 
büyük burjuva görüntülü adamlar. O bürolar, o kapılar, 
o sekreterler, o bilmem bin bir muameleler... Hani prole-
ter eşitlik? Hani insanların kardeşliği? İşe bak sen: Lokan-
talarda bile işçilerin yemek yedikleri yer ayrı, ‘şeflerinki’ 
ayrı. Bir tarafta sıradan masa ve sandalyeler, tabak, çanak 
ve çömlekler, öbür tarafta bembeyaz masa örtüleri, seç-
me tabak, çanak ve çömlekler ve müthiş bakımlı garson 
bayanlar. Pes doğrusu!

Bilhassa bizde EŞİTLİK SAHİCİ, TAM VE GERÇEK OL-
MAK ZORUNDADIR. Che’nin Cezayir konuşması bu açı-
dan son derece önemlidir. Sadece bu açıdan da değil: SSCB 
içindeki ayrıcalıkların, SSCB’nin ‘üçüncü dünya’ ülkele-
rine sözüm ona ‘yardımı’, ikiyüzlü ilişkileri ve daha pek 
çok şeyin eleştirilmesinin yazılı/sözlü belgesidir. SSCB, 
üçüncü dünya ülkelerini sömürmekten vazgeçmelidir. 
Che’nin Küba’ya dönüşünde Fidel’le bu konu üzerinde 
ciddi biçimde tartıştıklarını biliyoruz. Ve bunun üzerine 
Che, başka dünyalara gitmeye, kendi dünyasını oralarda 
yaratmaya karar verecektir. ÇÜNKÜ:

O’nun için yaşam, boylu boyuna, boydan boya bir 
GERİLLA YAŞAMI OLABİLİRSE ANLAMLIDIR. Ve böyle bir 
yaşamda, ne bürokrasiye, ne kravata, ne de kostüme yer 
vardır. Yaşam bir sözcükle özetlenir o zaman: gerilla.

3) Ama Bolivya dağlarında bile bürokrasi karşısına 
çıkabilir, yine bildik tipleri ve biçimleriyle. Bolivya Komü-
nist Partisi sorumluları, hele genel sekreteri.

Che sev(e)medi bu adamları: Sizi gidi salon sosya-
listleri sizi. Sizi gidi potansiyel bürokradar. Küçük burjuva 
siyasetçiler. Fırsat bulurlarsa büyük burjuvaları oynaya-
caklar...
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Che’nin Moskova’da gördüğü ve kirli çorapları gibi 
nefret ettiği tipler yeniden canlanmamalıydılar, ASLA.

Ama ihtilal her ‘kapı’dan gelen yardımları en ras-
yonel biçimde bir potada eritme sanatı değil midir ? Ve 
hele Bolivya’daki gerillaların 60 tanesinden 30’u Bolivya 
KP’sinden değil midir? Onların ‘eşya muamelesini’ kabul-
lenmeleri beklenemezdi. Ve nitekim mal ve adam gön-
derilmesinde vitesi hemen sıfıra çektiler. Bolivya dene-
yiminde Che’nin en belirleyici hatası mutlaka buradadır: 
Bolivya KP’siyle ilişkilerinin sarpa sarmasında. Bolivya KP 
Genel Sekreteri’nin dayatmasında: “Lider ben olmalıyım, 
mademki gerilla Bolivya’da!” ısrarında.

Sadece bu da değil herhalde: UMUDA yolculukta 
umutsuzluk taşınmamak, çünkü umutsuzluk bela, kaza 
ve ölüm getiriyor maalesef.

4) Che, 12 Mart 1965’te Küba’yı terk etti. Ekim-Ka-
sım 1966’da Bolivya’ya vardı. Şubat 1967’de Regis Debray 
Bolivya’da. Nisan 1967 sonunda Debray gerilladan, Che 
ile söyleşisinden ayrılır ayrılmaz hemen yakalanıyor. Ve 
Che’nin Bolivya dağlarında bulunduğu anlaşılıyor. Daha 
önce de belki biliniyordu, ama Debray sayesinde bu artık 
açıklık kazanıyor. Ve işte o zaman Bolivya’da baskı, iz sür-
me ve zulümde bir üst vitese geçiliyor: 30 Mayıs 1967’de 
sıkıyönetim ilan ediliyor. Haziran ve Temmuz aylarında 
Bolivya; Vietnam artığı yankeelerle dolduruluyor, ‘Eğitici’ 
adı altında. Vietnam eskilerine ‘iş olanağı’ yaratılıyor. 14 
Haziran’da Che 39. yaş yıldönümünü kutluyor. Maden-
ciler grevde. Grevin başarısı merakla bekleniyor. 6 Ekim 
1967’de 18 gerilladan kalan sadece 8 kişidir: Aç ve yorgun. 
Karşılarında ise 1.800 sıkı silahlandırılmış asker, ABD’li 
eğitimciler, uzmanlar, CIA ajanları, Bolivya istihbarat ele-
manları, muhbirler...

7 Ekim 1967: Che’nin BOLİVYA GÜNLÜĞÜ sona eri-
yor.
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Ertesi gün saat 11.30’da çatışma. Akşamüzeri, Boliv-
ya dağlarında sıcaktan ve silah seslerinden kuşların tümü 
siperdeyken Che yakalanıyor: Bacağından yaralı. O gün, o 
akşam, o gece Che, yakındaki köyün ilkokul binasının en 
büyük sınıfında bekletiliyor, birbirine birleştirilmiş sıralar 
üzerinde. Duvarda yazılar: KIŞ-İLKBAHAR-YAZ-SONBA-
HAR. ilkokul öğretmeni Bayan Che’ye iki yudum su, birkaç 
kaşık yiyecek sunuyor. Yarasını pansumanlamak istiyor...

Bolivya İstihbarat Şefi Albay Zenteno ve CIA istas-
yon sorumlusu, La Paz’ın ABD’den gelecek emri kendile-
rine iletmesini bekliyorlar. Emir geliyor: ABD hükümeti, 
CIA aracılığıyla Che’nin katledilmesini emrediyor. Zente-
no emri veriyor, Astsubay Madio Terran katlediyor.

9 Ekim 1967’de Che haince ve alçakça katlediliyor. 
Ve MİTLEŞİYOR.

Astsubay Mario Terran, bir yıl sonra yaptığı alçaklı-
ğın altında eziliyor: İNTİHAR EDİYOR.

Bolivya İstihbarat Servisi şefi Albay Zenteno, emri 
veren, Paris’te Bolivya Büyükelçiliği görevindeyken 
1976’da Che’nin yoldaşları tarafından vuruluyor.

5) Che’nin yaralandığı, yakalandığı ve gözaltında 
tutulduğu köyün ve çevrenin köylüleri için Che artık bir 
azizdir. Son derece dinci, son derece inanmış köylüler 
için Che artık bir peygamberdir. “Teşekkürler Che. Öyle 
bir ölüm ki asla ölmeyen. Sen bizim ışığımızssın”. Che’nin 
musalla taşının duvarlarında yazılıdır bunlar. Dahası mı? 
“Senin kavgan bizim yaşam yolumuzdur”.

Önemli olan: ESPERANZA’YI (UMUDU) LA VİDA İLE 
(YAŞAMLA) KURTARMAKTIR.

Nitekim Che’nin yeniden gündeme geldiği son gün-
lerde O’nun Afrika’daki gerilla yıllarının çocuğu/deli-
kanlısı Laurent Desire Kabilla, 30 yıllık Mobutu iktidarı-
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nı Zaire’nin yazgısından silip attı. Zaire artık Kongo’dur. 
Demokratik ve Cumhuriyetçidir. Elbette Kabila bilinen 
gerillalardan değildir. Bir miktar işveren-gerilladır. Ama 
neticede altmışlı yıllarda Che ile tasarladıkları ve gerçek-
leştirmeye çalıştıkları yöntemle Zaire’nin doğusundan 
başlattığı gerilla eylemleriyle Zaire’nin baş belalarım silip 
süpürdü.

Onun için Che kazanılacak zaferlerin komutanıdır. 
Onun için Marcos kendisine sadece Ast-Kumandan titrini 
uygun görür: ÇÜNKÜ CHE YARINLARIN ÜTOPYASIDIR. 



214 - Yazından Seçmeler

SİYASAL GÖÇMENLİK ÜZERİNE *

 

Doğan Özgüden

Birlikte katıldığımız bir panelde Engin Erkiner, ben-
den YAZIN’a siyasal göçmen tipleri üzerine bir yazı yaz-
mamı istediğinde tereddütsüz kabullenmiştim. 60 yılı 
aşkın ömrümün hemen yarısını siyasal göçmen olarak 
geçirmiş, bu sürede çeşitli ülkelerden binlerce siyasal göç-
men tanımış, onlarla birlikte birçok mücadeleye katılmış 
bir kişi için bundan daha olağan ne olabilirdi?

Ne ki, yazı planını yapmaya koyulduğumda ilk kez 
fark ettim ki, çok iyi tanıdığımı sandığım, seminerlerde, 
makalelerde, dost sohbetlerinde üzerine iddialı yorumlar 
yaptığım, yüzlerce anekdot anlattığım siyasal göçmenlik, 
salt insani yanlarıyla düşünüldüğünde, öyle bir çırpıda ka-
ğıda dökülecek bir olgu değil...

Hızlı gösterilen bir film seyreder gibi çeyrek yüzyıldır 
tanıdığın politik göçmenleri teker teker gözden geçirmeye 
çalışıyorsun. Politik göçmen olarak 27 yıl önceki kendini, 
17 yıl önceki kendini, 7 yıl önceki kendini arıyorsun... Coş-
ku ve hüzün... Umut ve umutsuzluk... Dostluk ve ihanet...

Bellek zorlaması yetmiyor... Öbek öbek sağa sola yı-
ğılmış belgeleri elden geçirmek, anımsanabilenlerin doğ-
ruluğunu irdelemek, bellekten uçup gidenleri yeniden ya-
kalayıp günışığına çıkartmak gerek...

Belli ki, tüm bunları birkaç günde ve birkaç sayfada 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Mart 1998, Sayı: 80.
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toparlamak, sonuç çıkartmak pek olası değil. Engin’e tele-
fon edip ‘yetiştiremiyorum’ diye özür mü dilemeli?

Hayır, hayır, buna da hakkın yok.

Sayfaları zamanında bağlayabilmek için söz verilmiş 
bir yazıyı bekletmenin stresini 46 yıllık meslek hayatında 
binlerce kez yaşamış bir yayıncı olarak YAZIN yöneticile-
rine bunu yapmamalısın. Mutlaka yazmalısın.

Dahası, siyasal göçmenlikle ilgili binlerce mektup, 
bildiri, afiş, gazete, küpür, broşür, kitap, ses ve görüntü 
bandı ve bilgisayar disketinden oluşan belge yığınını yayı-
na hazırlamanın anahtarını yakalayabilmek için yazmalı-
sın. Yaş ilerliyor. ‘İnfo- Türk’ ve ‘Güneş Atölyeleri’ çalışma-
ları yüzünden yıllardır habire geriye attığın bu çalışmayı 
gerçekleştirebilmek için bir yerlerden başlamalısın. Yoksa 
yarın çok geç olabilir.

Bu yazı, noktalamalar biçiminde de olsa, neden bir 
başlangıç olmasın? Hiç değilse şimdilik 12 Mart dönemine 
ilişkin olanlarıyla...

Mülteci mi, siyasal göçmen mi?
Konuyu dağıtmamak için her şeyden önce siya-

sal göçmenlik kavramında bir açıklık sağlanmalı. Büyük 
zorluk herhalde siyasal göçmen (ya da siyasal sürgün) ile 
mülteci (ya da ilticacı, sığınmacı) kavramlarındaki karma-
şadan kaynaklanıyor. Dil alışkanlığıyla yıllardır bunlar bir-
biriyle eşanlamlıymış gibi kullanılıyor.

Oysa bir mülteci her zaman bir siyasal göçmen olma-
yabileceği gibi, bir siyasal göçmen de her zaman mülteci 
olmayabilir.

Mülteci, kendini herhangi bir biçimde tehlikede veya 
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tehdit altında görerek başka bir mekana, başka bir kente 
ya da başka bir ülkeye sığınan insandır. Bu iltica arayışı-
nın nedenleri tabii afetler olabileceği gibi, etnik, dinsel ve 
siyasal baskılar, hatta ekonomik zorluklar da olabilir.

Siyasal göçmen ise, esas olarak, devlet terörünün 
şiddetlendiği dönemlerde, mücadelesini başka yerlerde 
sürdürmek için ülkesini şu veya bu yoldan terk etmek zo-
runda kalan kişi.

Ünlü siyasal göçmenlerden Kari Marjın Brüksel’de 
kalmış olduğu Rue de l’AIliance’ın birkaç sokak altı ilticacı 
kahveleriyle, dükkanlarıyla dolu. Buraların binlerce mü-
daviminden kaçı gerçekten siyasal göçmen?

Dahası, günümüz dünyasında Birleşmiş Milletlerin 
mülteci veya haymatlos (vatansız) saydığı 22,7 milyon ki-
şiden kaçı siyasal göçmen?

Kuşkusuz, bu insanları anayurtlarından kopup başka 
mekanlarda sığınma aramaya zorlayan nedenlerin hepsi, 
tabii afetler hariç, siyasal iktidarların uygulamalarından 
kaynaklanıyor.

Örneğin, insan hakları açısından sicili pek de parlak 
olmayan Türkiye’nin, Avrupa’da her türden ‘ilticacı üre-
ten’ ülkelerin duayeni olmasının nedeni siyasal değil mi?

Resmi tarih ne derse desin, beş yüzyıllık Osmanlı ta-
rihi bir yerde fetihlerden ve asimilasyondan kaçan halk-
ların tarihi... Bugün yeryüzünde bir Ermeni ve Asuri di-
yasporası varsa, bunun yaratıcısı, iktidarı ele geçirdikten 
sonra 20. yüzyılın ilk kitlesel kıyımını ve tehcirini yapma 
karasını Türk ulusunun alnına vuran Jön Türkler değil mi?

Geride kalan gayrimüslim azınlıkları ve Kürt halkını 
Cumhuriyet döneminde anayurtlarından kitleler halinde 
kopup başka ülkelerde sığınmaya zorlayan, seçilmişi ve 
atanmışıyla, askeri ve siviliyle Ankara hükümetlerinin şo-
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ven siyasetçileri değil mi?

Evet hepsi mülteci, ancak kendilerini ilticaya zorla-
yan nedenler siyasal da olsa, bu ilticacıların hepsi siyasal 
mülteci, siyasal göçmen sayılabilir mi?

Siyasal göçmenin belirgin niteliği, siyasal eylemleri 
veya görüşleri nedeniyle mimlendiği, dolayısıyla özgürlü-
ğü ve hatta fiziksel varlığı tehdit altına girdiği için tüm yol-
ları deneyip ülke dışına çıkmayı başarabilmiş olmasıdır.

Hatta kişi fişlenmemiş, afişe olmamış, herhangi bir 
tehdide doğrudan maruz kalmamış olsa da, siyasal göçün 
yolunu tutabilir. Ya da belli özelliklerinden ötürü, direniş 
mücadelesine dışardan katkıda bulunmak üzere, örgüt 
kararıyla yurtdışına çıkartılmış olabilir.

Yazımızın konusu işte bunlar olmalı.

12 Mart siyasal göçmenliği
Cumhuriyet tarihi boyunca Türkiye’den siyasal uy-

gulamalar sonucu bir dizi kitlesel göç olmuşsa da, gerçek 
anlamda siyasal göçün 1971 darbesinden önce kitlesel bir 
boyut kazandığını söylemek mümkün değil.

Cumhuriyetin ilk on yıllarında siyasal konjonktüre 
paralel olarak bazı anti-Kemalist aydınlar veya eylemci-
ler yurtdışına çıkmışlarsa da bunlar örgütlü olmaktan çok 
bireysel seçim ve girişimler biçimindedir. 1925 Takrir-i 
Sükun’uyla başlayan tek parti döneminde örgüt bağlantılı 
siyasal göç sadece bazı TKP’liler için geçerlidir.

5O’li yıllarda Fransa’da İleri Jön Türkler adı altında 
gruplaşan kesimi ayrı tutulursa, TKP’liler genellikle Sov-
yetler Birliği’ne, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra da Sov-
yetler Birliği’nin yanı sıra Bulgaristan, Macaristan ve Çe-
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koslovakya’ya sığınmışlardır. Göç’ün kıblesi esas itibarıyla 
Moskova’dır. Siyasal göçmen daha çok onun disiplinine ve 
daha da çok Sovyetler Birliği’nin dış politika tercihlerine 
bağımlıdır. Nazım Hikmet ve daha nice eski komünist bu-
nun acısını çok çekmiştir.

12 Mart darbesiyle başlayan yeni siyasal göç dalgası 
ise, önceki yıllarla kıyaslanamayacak farklı özelliklere sa-
hiptir.

- Her şeyden önce Türkiye sosyalist hareketi, ilk kez 
TİP’le kitlesel bir güç kazanmıştır. Sendikalar ve demok-
ratik kitle örgütleri önemli baskı gruplarına dönüşmüş-
tür. Parlamenter çalışmaya hapsolan TİP’in giderek iç çe-
kişmelerle zaafa uğramasının ardından, 68 patlamasıyla 
genç devrimci kuşaklar için tüm tabular yıkılmıştır. Ko-
münistlik TKP’lilikle özdeş olmaktan çıkmış, genç devrim-
ciler ideolojik ve politik planda Sovyetler’e endeksli tek 
merkezlilikten kurtulup yeni arayışlara yönelmiştir. Tüm 
bu gelişme ve dinamikler, Avrupa’da iyi kötü bir tabana, 
en azından bazı bağlantı noktalarına sahiptir.

- Bu bağlantı noktaları yine 68 dinamiklerinin etki-
siyle Avrupa’da gelişen farklı ideolojik ve politik merkez-
lerle ilişkidedir. Dünyanın tüm devrimci örgüt ve direniş 
hareketleri Avrupa metropollerinde temsil edilmekte, 
örgütlenmektedir. SBKP’ye mutlak tabiiyetle endeks-
li ‘enternasyonalist dayanışma’nın yerini, özellikle Küba 
Devrimi’nin, Vietnam Savaşı’nın ve Latin Amerika ve Afri-
ka’daki gerilla mücadelelerinin etkisiyle karşılıklı saygı ve 
eşitlik temelinde gerçek devrimci dayanışmalar almıştır.

- Türkiye’nin 12 Mart darbesinden sonra İspanya, 
Portekiz ve Yunanistan’la birlikte Avrupa haritasındaki 
dört kara lekeden biri haline gelmesi, dört ülkenin dev-
rimcileri ve demokratları arasında kendiliğinden bir kader 
birliği, anti-faşist mücadele ortaklığı yaratmıştır.
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Türkiye’nin artık Ortak Pazar’a ‘ortak üye’ olması, 
başta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi ve Avrupa 
Parlamentosu gibi kuramların, Amnesty International, 
İnsan Hakları Birliği, Uluslararası Hukukçular Birliği gibi 
kuruluşların Türkiye’ye insan hakları konusunda sistemli 
baskı yapmasına olanak sağladığından siyasal göçmenle-
re diplomatik planda yeni ve etkin bir çalışma alanı açıl-
mıştır.

İşte böylesi bir ortamda Avrupa’ya çıkan biz 12 Mart 
siyasal göçmenleri, bu çok yönlü ve karmaşık ilişkileri ge-
liştirme ve sonuna kadar değerlendirme sorumluluğuyla 
karşı karşıyaydık.

Aynı gün, sabah Avrupa Parlamentosu’nda, öğleden 
sonra İspanyol Komünist Partisi lokalinde, akşam Viet-
nam’la Dayanışma Gecesi’nde olabilir, gece Yunanlı yol-
daşlarla damı akan bir garajda ortak bildiri basabilir, daha 
sonra polisle başı derde girmiş bir Kara Panter’le dayanış-
ma örgütleyebilirdik.

Sanıyorum çeşitli ülkelere dağılmış, ama birbiriyle 
doğrudan ya da dolaylı ilişkide bulunanlar 100-150 kişi 
kadardı. Bunların arasında bizim gibi sıkıyönetim tara-
fından, radyo, gazete ve afişlerle arandığı için sahte pa-
saportla kaçmak zorunda kalanlar olduğu gibi, daha önce 
Türkiye’de mimlendiği için normal yollardan öğrenci, 
araştırmacı ya da sadece turist olarak gelenler de vardı. 
Küçük bir kısım ise daha sonra Filistin üzerinden gelip biz-
lere katılmışlardı.

Siyasal göçmenlerin üretici birlikteliği
Kuşkusuz herkes aynı ideolojik ve politik çizgide de-

ğildi. Hemen her sol gruptan siyasal göçmen vardı. Gelen-
ler, tabii varsa, önceden kendi grubuna yakın olarak ku-
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rulmuş işçi ya da öğrenci örgütleriyle temas sağlıyordu. 
Herhangi bir sol örgüt ya da grup üyesi olmayan, ancak ge-
rek mesleki alanda, gerekse Türkiye’deki demokratik kitle 
örgütleri içerisinde saygınlığı ve etkinliği olanların sayısı 
oldukça yüksekti. İçimizde yazarlar, üniversite öğretim 
üyeleri, şairler, müzisyenler, ressamlar, tiyatrocular, ga-
zeteciler, hukukçular, iktisatçılar vardı.

Ancak siyasal, ideolojik ve örgütsel farklılıklar dahi, 
12 Mart siyasal göçmenlerinin sürekli temasta olmasına, 
eylem birliği yapmasına, ortak ürün vermesine hiçbir za-
man engel olmuyordu.

Bizim özellikle Avrupa siyasal kurumlarını ve insan 
hakları örgütlerini bilgilendirmek üzere Ant Grubu çekir-
deği çevresinde kurduğumuz Demokratik Direniş Hare-
keti’ne, bağımsızlar kadar, TİP’li, PDA’cı, Sosyalist Aydın-
lık’çı, Kıvılcım’cı, Dev-Genç’li siyasal göçmenlerden, Kürt 
devrimcilerinden ve hatta Almanya’daki bazı TKP sempa-
tizanlarından aktif destek geliyordu. Biz de onların eylem-
lerine destek oluyorduk.

Mücadele yönteminin özelliğinden ötürü THKP-C ya-
kınları herkesten ayrı çalışıyor, daha çok diğer ulusların 
devrimci kuruluşlarıyla ilişki sürdürüyor, bizlerle de ge-
rektiğinde bu sonuncular aracılığıyla dolaylı ilişki kuru-
yorlardı.

Oysa, daha önce özellikle TKP’liler, PDA’cılar ve 
SA’cıların kontrolü altına girmiş işçi ve öğrenci örgütleri 
arasındaki ilişkiler, 12 Mart devlet terörü döneminde bile 
son derece gergindi. Cunta’ya karşı ortak bildiri çıkarma-
ları dahi sorun oluyordu.

Gerginlik o düzeydeydi ki, Avrupa’daki PDA örgüt-
leri, kontrol ettikleri bölgelerde tam anlamıyla ‘devrimci 
şiddet’ uyguluyorlardı. Örgüt gazetelerinde, diğer grup-
larla ilişkiye giren kendi yoldaşları hakkında bile idam 
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fermanları yayınlıyorlardı. Ancak bu bile, Türkiye’den ya 
da Filistin üzerinden gelen PDA’cılann birey olarak farklı 
çizgideki siyasal göçmenlerle ilişkisine ve ortak üretimde 
bulunmasına engel olamıyordu.

Bu işbirliği sayesindedir ki, Türkiye’deki çeşitli dire-
niş gruplarıyla ve hatta hapishanelerle son derece sağlıklı 
ilişkiler kurulabiliyor, hemen hemen tüm işkence belgele-
ri yurtdışına çıkartılıp en kısa zamanda çeşitli dillere çev-
rilerek gerekli kuramlara ve kişilere ulaştırılabiliyordu. 12 
Mart rejimi uluslararası planda bu belgeler sayesinde tec-
rit edilip baskı altına alınabildi.

12 Mart siyasal göçmenleri için ‘mülteci statüsü’ne 
geçmek henüz genelleşmiş değildi. Mülteci kahveleri de 
oluşmamıştı. Avrupa’ya gelir gelmez iltica talep edenler 
olduysa da, ülkede direnişin en kısa zamanda başarıya 
ulaşacağı ve yakında ülkeye dönebileceğimiz inancı, bir-
çoğumuzu, daha rahat yaşama ve çalışma koşullarına ka-
vuşabileceğimizi bildiğimiz halde, iltica talep etmekten 
alıkoyuyordu.

Nitekim İnci ve ben, Avrupa’da iki yıl kaçak yaşadık-
tan sonra, Turhan Feyzioğlu’nun Avrupa Konseyi Parla-
menterler Meclisi’nde kimliklerimizi açıklayarak Fransız 
polisine ihbar etmesinden sonradır ki, 1973’te Hollan-
da’dan iltica istemek zorunda kaldık.

Önemli olan en kısa zamanda en geniş ilişkileri ku-
rup Avrupa kamuoyunu uyarmak, Türkiye’deki direniş 
güçlerine enternasyonal dayanışma sağlamak; 12 Mart 
rejiminin çöküşünü hızlandırmaya katkıda bulunmaktı. 
Bu, bir yerde, bizlerin de bir an önce ülkeye dönüşümüzün 
hızlanması demekti.

Bu çalışmalar ne denli yoğun olursa olsun, sunulan 
ortamın olanaklarını değerlendirerek bireysel kazanımlar 
elde etmeye de zaman ayrılabiliyordu. Yeni bir dil öğreni-
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liyor, mesleki plandaki yenilikler araştırılıyor, ilişkiler ku-
ruluyor, Türkiye’ye daha yetişmiş, daha güçlü dönmenin 
tüm olanakları zorlanıyordu.

12 Mart siyasal göçü, rejimin çökmesi ve 1974 genel 
affının çıkmasıyla fiilen sona erdi. Hemen herkes siyasal 
göçmenliği bir yana atarak Türkiye’ye dönüş yaptı ve ye-
niden kendisine yakın siyasal örgüderde, sendikalarda, 
demokratik kitie örgüderinde görev aldı.

Lümpen mülteciliğin ortaya çıkışı
Siyasal göç, tabii ki 68 kuşağının çizgilerini taşıyan 12 

Mart göçüyle sona ermiş değil. Türkiye’de siyasal şidde-
tin yeniden yükselmesi, aşırı milliyetçi ve dinsel köktenci 
akımların Türk ve Müslüman olmayan kitleleri yurtlarını 
terk etmeye zorlaması, yeni siyasal göç dalgalarının ka-
barmasına yol açtı.

1974, aynı zamanda, Avrupa’nın kapılarını ekono-
mik göçe kapattığı yıl... Bu yıldan sonra birçok ekonomik 
göçmen de sahte siyasal, etnik ya da dinsel etiketier takı-
narak Avrupa kapılarına dayanmaya başladı. Kim siyasal 
mültecidir, kim değildir, artık birbirine karışıyordu.

Uluslararası ortam da değişmişti. Özellikle Vietnam, 
Kamboçya, Laos’ta ABD yenilgisi, Avrupa’daki faşist re-
jimlerin birbiri ardına çöküşü, Fidel Castro’nun Sovyetier 
Birliği’ne kayıtsız şartsız biatiyle ‘Sovyetçilik’in rating’i 
yükselmeye başlamıştı.

Avrupa’ya gerçekten siyasal göçmen olarak gelen-
lerin önemli bir kısmı, bu nedenle, kolayca TKP’nin etki 
alanına düşüyordu. Bu partinin ‘Sovyetler’e sığınma’ gele-
neğinden kaynaklanan örgütlenme ve çalışma yöntemleri 
ise siyasal göçmene sorumlu bir devrimci nitelik kazandır-
maktan çok, kolaycılığa, bir anlamda lümpenliğe iticiydi.
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Sovyetler’i her fırsatta alkışlamak, her söze Brej-
nev’den alıntıyla başlamak, parti önderlerine körü körüne 
itaat, parti disiplinini kabul etmeyen herkesi ajan, polis 
olarak damgalamak siyasal kariyerde yükselmek, hatta 
günlük yaşamı idame ettirmek için tek yol sayıldığından, 
siyasal göçmen topluluğunda kişiliksiz, robot tipler hızla 
çoğaldı.

Bu tutum, diğer siyasetlerin Avrupa uzantılarını da 
hızla etkilemeye başladı.

Büyük mülteci akınının sonucu olarak her yerde 
mantar gibi biten mülteci kahvelerinin yanı sıra, mev-
cut işçi ve öğrenci dernekleri de, belli istisnalar dışında, 
hızla ilticacı kahvelerine dönüşüyordu. Bu kahveler artık 
tüm siyasetlerin ‘taban kazanma’ alanlarıydı. Avrupa’da 
gerçekten üretici olarak çalışan işçiler, ciddi eğitim gören 
öğrenciler ya da aydınlar dışında yeni bir lümpen tabaka 
oluşuyordu.

Çok az kişi geldiği yerde bir şeyler öğrenme, hiç de-
ğilse bulunduğu ülkenin dilinde meramını ifade edebilme, 
bir iş sahibi olabilme çabasındaydı.

Gerisi ‘sosyal’den gelecek üç beş kuruş yardımıyla 
gününü gün ediyor, iltica kahvesinde Türkçe gazetelere, 
örgüt yayınlarına göz atmakla yetiniyor, bulunduğu ülke-
de ne olup bittiğinden habersiz bitkisel bir yaşam sürü-
yordu.

Sık sık sosyalizm, sınıf kavgası, enternasyonalizm 
üzerine ahkam kesiliyor, ama içinde bulunulan ülkenin 
sınıfsal, sosyal sorunları, mücadeleleri merak dahi edilmi-
yordu.

80’li yıllarda Avrupa’ya daha büyük dalgalar halinde 
gelen 12 Eylül ilticacılarının karşılarında bulacakları mo-
del artık buydu... 
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PARANOİD DÜŞÜNCELER ÖNCE GÖÇMENLERDE BAŞLAMIŞTI,
SONRA GERİDE KALANLARDA... *

Serol Teber

Klasik tanımında kültür, insanın doğada hazır bul-
madığı, kendi yetenekleriyle taş baltadan bilgisayara de-
ğin, doğayı değiştirerek ortaya çıkardığı her bir şeyi kap-
sar... Ancak bu denli geniş kapsamlı tanımlamalar, kültür 
üzerine yapılmayı amaçlayan daha ileri tartışmaları sür-
dürmek için elimize yeterli ipuçlarını vermez. Bunun için 
kültür üzerine yapılmış bu doğru tespiti biraz daha aç-
mak, genişletmek gerekir.

Bu bağlamda, pek de ince eleyip sık dokumadan, 
toplumbilimcilerin kültür üzerine yaptıkları görece yeni 
bir tanımlama bize biraz daha ışık tutabilir. Buna göre 
kültür, insanların karşılaştıkları ekonomik, üretim, üle-
şim, tüketim, politik yönetim, yasal, sağlık, din, sanat vb. 
gibi çeşitli sorunlarını çözmek için kullandıkları yöntem-
lerin tümünün ortalaması olarak da tanımlanabilir.

Bu tanımlama, bize değişik kültürlerin “karşılaşılan 
çeşitli sorunları çözmek için kullandıkları yöntemleri” 
arasında kimi karşılaştırmalar yapmak olanağını verebi-
lir...

Örneğin, tarihlerinde hiç büyük kent kurmamış, 
kent kültürü tanımamış, sanatta folkloru aşamamış, ya-
sal sorunlarını çözmek için Şeriatı yeğleyip Roma huku-
kuna alışamamış, sağlık sorunlarını çözmek için bugün 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Mart 1998, Sayı: 80.
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bile okuma, muska gibi yöntemleri aklına ilk getiren, cin, 
peri gibi tektanrılı dinler öncesi inanç sistemlerini yoğun 
biçimde içinde taşıyan, dünyayı değiştirmek için elinde 
büyü, dua, ibadet gibi araçları öncelikle anımsayan ve 
yaşamı yönlendirmek için sürekli bir ata-baba arayan bir 
kültürün sınırlarını çizmek; buna karşın yaşam tarzıyla 
tümüyle doğa bilimleri mantığı üzerine kurulmuş rasyo-
nel modern/postmodern toplumlarla karşılaştırmasını 
yapmak biraz daha olasıdır.

Bizler, Türk-İslam kökenli göçmenler olarak doğa 
bilimleri evrimi öncesi animalist/tektanrılı inancın ve bu 
inancın belirlediği yaşam tarzının (düşüncenin) etkin ol-
duğu böyle bir kültürel ortamdan kalkıp,‘Cenabı Allah’ın 
izniyle aklın yolunda ilerlemek için’ Almanya gibi yaşa-
mın tüm hücrelerinin son kerte ussal/rasyonel mantığa 
göre kurulduğu tektanrılı din sonrası modern bir toplu-
ma geldik. Bu karşılaşma sonucu bilinebileceği gibi büyük 
ruhsal sorunlar yaşadık. Ağır depresyonlar, paranoid re-
aksiyonlar, hatta psikozlar gösterdik. Üzerimize kitaplar 
yazıldı, filmler çevrildi. Otuz yılı aşkın bir serüven içinde 
ölenler oldu, kalanlar oldukça örselenmiş biçimde de olsa 
yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar.

Birinci kuşak ‘kendi mezarını(da) kendin yap’ man-
tığı içinde, şimdi gömülecekleri kendi mezarlıklarını 
bulmak çabasına (bile) düştü... 60-70 yıllık yaşam süreci 
içinde bir insanın kaldıramayacağı bir yük olmuştur bu. 
Ayrıca, bu büyük kültürel sıçrama (metamorfoz) çabası 
birinci kuşakla da sınırlı kalmamış, itkisini -şimdilik en 
azından- ikinci ve üçüncü kuşaklarda da sürdürdüğünü 
belli etmiştir. Ancak, bu arada doğa bilimlerini yeterince 
özümlemiş -gene ikinci ve üçüncü kuşak gençler arasın-
da- gerçek sanatkarlar, bilim insanlarının çıkmakta oldu-
ğunu da göz ardı etmemek gerekir.

Geride, anavatanda kalanlar, göçen yurttaşlarının 



226 - Yazından Seçmeler

serüvenlerini, onların geçirdikleri zorlu, acılı, hatta trajik/
komik evrimleri -haklı nedenlerle- kıskançlık karışımı bir 
ironiyle izlemişler, çok kez gırgır konusu yapmışlardır.

Ancak geride kalan animalist/tektanrılı battal top-
lumsal yapı bir türlü ‘inanç’ mantığından ‘doğa bilimleri’ 
anlayışına geçemediği/değişemediği ve düşünce tarzını 
evrimleştiremediği için olay salt göçmenlerle sınırlı kal-
mamış, teknolojik gelişme ve kuşatma ‘karayılanı ak ta-
şın ardında’ bulurcasına, anayurttaki insanı evinde/oda-
sında bulmuştur. Göçmenlerin durumuna ironiyle bakan 
insan, bu kez kendi toprağında kendisini modern dünya-
nın teknolojik kuşatması altında görmüş, kendi ülkesinde 
kendisine yabancı göçmen durumunda kalmıştır.

Bu kez geride kalanların büyük çoğunluğu 40 yıl ön-
ceki göçmenlerin durumuna düştü. Yerinden yurdundan 
hiç ayrılmadığı halde konuştuğu dil, giydiği giysi, düşün-
cesi, duyguları bozulmuş; yüzünün ifadesi bile kendisinin 
olmayan bir görünümde değişmiş, bozulmuştur. İnsanlar, 
ne kendilerini ne de yaşadıkları dünyayı anlayamaz ko-
numa gelmişlerdir.

Özcesi, doğa bilimlerinin/modernizmin kuşattı-
ğı, geride kalanların özellikle de inançlı kesimi şaşkınlık 
içinde kendi evlerinde, köylerinde yabancı/göçmen konu-
muna girdi. Hezeyanlı bir dünyanın içine yuvarlanmaya 
başladılar. Dünyanın kendilerine düşman olduğunu, dış 
mihrakların akılları bulandırdığını, kötülüklerini istedik-
lerini söylemeye başladılar.

Şimdi geride kalanların büyük bir bölümü -asıl olay 
yeri olan- yurtlarında kendilerini ussal düşüncenin, mo-
dernizmin kuşatması altında duyumsamaya, yaygın bir 
paranoid psikozun etkisinde yaşamaya başladılar.

Göçmenler, modern dünyanın doğa bilimlerine, akla 
uygun mantığını -iyi kötü- anlamaya ve kendilerini buna 
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uygun biçimlerde yeniden biçimlendirmeye başlamışlar, 
bu bağlamda önemli bir evrimi gerçekleştirme yoluna gir-
mişlerdir.

Ancak geride kalanların büyük çoğunluğu henüz 
bunun bilicine varmadıkları için, muska, dua, oruç, na-
maz, kılıç-kalkan oyunları ile dünyayı değiştirme çabası 
içinde oldukları seyredilmektedir. Bunun daha ne kadar 
süreceği, bu psikozdan nasıl çıkılacağı, ‘inançtan’ ‘doğa 
bilimlerine’ ne zaman geçileceği, çok uzamış çocukluk 
döneminden ergenlik aşamasına ne zaman ulaşılacağı 
bilinemiyor. Görünürde de bir ışık yok. Ayrıca böyle bir 
koşul da yok. Ama bizden anımsatması: Dünya sürgit bir 
çocuk yuvası olmadığı gibi, uzamış çocukluk dönemleri 
zamanla eski sevimliliklerini yitirmekte ve başka adlarla 
tanımlanmaktadır. 
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YEŞEREMEYEN GÖÇMEN YAZINI *

Fakir Bayburt

Yaratıcı aklın ürünlerinin şiir, öykü, roman, tiyat-
ro gibi türlere bölünmesi, zaman bakımından dönem-
lere ayrılması, şu ülke, bu bölge yazını gibi başlıklar al-
tında sıralanması doğal sayılabilir. Ama kimi ülkelerde, 
bu arada Türkiye’de de yapıldığı gibi ‘köy romanı’, ‘kent 
romanı’ bölümlenmesi ya da kırk yıldır Almanya’da ol-
duğu gibi ‘Gastarbeiterliteratur’ ya da şimdilerde söylen-
diği gibi ‘göçmen yazını’ diye nitelemenin altında sağlam 
bir mantık yok. Olsa olsa bunu yarın yazın tarihçileri ya 
da incelemeciler yapar. Kırk yıldır Almanya’da endüstri 
ve hizmetler alanında çalışan, bu arada yaratıcı yazın ça-
lışmalarına atılan, ürün veren arkadaşların Türkçe ya da 
Almanca yazdıklarına önce yazın diyeceğiz, yazın denil-
mesini isteyeceğiz sanıyorum.

Bu arkadaşların kırk yıldan bu yana yazdığı Türkçe, 
Almanca, Hollandaca ya da Türkçe yazılıp bu dillere çe-
virtilmiş ürünleri, bilebildiğime göre azımsanmayacak bir 
sayı oluşturuyor. Bu ürünler üstüne baştan beri makale-
ler, incelemeler, çeşitli türden üniversite tezleri yazılmış, 
antolojiler yapılmıştır. Üniversitelerde seminerler yapıl-
dığına, bilimsel konferanslar verildiğine de tanık oluyo-
ruz. Bunca zamandır sürüp gelen, hâlâ hem Türkçe, hem 
Almanca, Hollandaca, belki Fransızca, İsveççe olarak sü-
ren bu çabaları, hele zor koşullar içinde boy veren çabalar 
olması açısından baktığımızda, küçümsemek aklımızdan 
geçmez. Ben işçiler üzerine yazan arkadaşları selamladı-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Mart 1998, Sayı: 80.
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ğım gibi, işçiler arasından eline kalem alıp yapıt üretme-
ye çalışan arkadaşları da ayrı ayrı selamlıyorum. Ancak, 
bu çabaların öznel sevgi saygı ilişkisinden sıyrılarak, ar-
tık daha nesnel bir değerlendirmeye alınmasına da gerek 
vardır sanıyorum. Gerçi bunu büyük ölçüde, acımasız ve 
şaşmaz derecede, büyük eleştirmen dediğimiz Zaman ya-
pacaktır, ama o alanda çaba sürdürenlerin, o alana dal-
mak isteyenlerin yararlanması açısından konuyu bugün 
de gözden geçirmenin vakti gelmiştir.

Bu konuda yayımlanan ilk yapıttan son yapıta kadar 
yazar ve şair adları saptamak istense, elbette çoğu şair 
olmak üzre, en az 100 adlık bir liste yapılabilir: bunların 
kitapları vardır. Bu kitapların bir bölümü yazarların ken-
di yayınlarıdır. Ama bir yayınevinin basımını üstlendiği, 
nesnel elemelerden geçmiş yapıt sayısı da sanırım çoktur.

Böyle alındığında kırk yıllık çabaların sonucu ne-
dir? Bu arkadaşların kaçına şair, yazar diyeceğiz? Yüz ad 
içinden diyelim, onunu ayırdık: ama bizim dışımızdaki-
ler, Türkiye’nin, Almanya’nın, Hollanda’nın, Fransa’nın, 
İsveç’in eleştirmenleri, dünya kitapçıları, okurları ne di-
yecektir? Asıl önemlisi yarın Zaman ne söyleyecektir? Ko-
nuya bu açılardan bakınca, iyimser olmak bir hayli zordur. 
Genel olarak estetik boyutu eksik, dil özeninden yoksun, 
yalnızca halinden yakınma ekseni çevresinde dönüp du-
ran ah vah şiirleri ve ona benzer, ben anlatımlı düzyazılar 
okurun ilgisini daha ilk sayfalarda yitirir. Yazar çok, yapıt 
az...

Elbet bu karamsar sonucun içinden geçilen koşullar-
la büyük ilgisi vardır. Kırk yıl içinde yazın alanı, büyük 
saldırılar aldı. Yaşanan toplumsal, kültürel değişmeler 
pek çok sanatla birlikte yazın sanatını da olumsuz et-
kiledi. Dünyada genel olarak yaşanan olumsuzluklara 
Türkiye’den özel olarak eklenen ve hâlâ süren olumsuz-
luklar üzerinde ayrıca durmak gereği var. Yazınsal ürün-
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lerin kimi ülkelerde az, kimi ülkelerde çok okur yitirdiği 
bir gerçek. Artık kitap insan yaşamında eskisi kadar yer 
alamıyor. Tirajlar on binden, beş binden, derken iki bine, 
bine düşünce yayınevleri ‘çok satan’ kitap avına çıktı. 
Oysa bir iyi kitabın yazılabilmesi için belki beş yüz kita-
bın yazılması gerekir. Sonra çok satan kitap her zaman 
iyi kitap mı? Reklamın etkisi ne zamana kadardır? Haydi 
bunlar üzerinde durmayalım, ama ilgi azalması, tüketim 
azalması anlamına gelmez mi? Eski deyimle iltifat yoksa 
marifet sürer mi?

Sanatsal, kültürel gelişmeler genel olarak bir ortam 
sorunudur. Yazın için özendirici ortam deyince başta 
okur geliyor. Yalnızca Evren-Özal yılları ekonomi politi-
kalarının kültüre vuran yansımalarıyla ortaya çıkan çö-
küntüyü düşünmek yeter. Yaratılan çöküntü ortamında 
okur yitmiştir. Yönetimlerce uygulanan baskılar nedeniy-
le kitaplar toplatılmış, yazarlar cezalandırılmıştır. Orta-
ya çıkan bozuk ortamda kitap okunmasına kökten karşı 
karanlıkçı güçler kitap sergilerini ateşe vermiş, kitabev-
lerini kundaklamıştır. Bu durumda Anadolu’da kitapçı 
kalmamıştır. Nüfusu yüz bini aşan şehirlerde bile eğer bir 
iki kitapçı varsa onlar da ezberci yöntemlerle ders yapan 
okulların kitaplarını sağlamakla yetinmektedir. Televiz-
yonlarda patlayıcı ve kesici silahlarla birlikte ‘terör aracı’ 
olarak kitapların da sergilenmesi yüzünden bambaşka bir 
kısırlık ortamına gelinmiştir. Yurtdışındaki yazın çabala-
rının yurt içindeki durumla kaçınılmaz ilgisi olduğundan, 
dışarda nitelikli ürün verilmesinin koşulları ağırlaşmıştır.

Özendirici koşulların kısırlığını iplemeyen şairler, 
yazarlar olduğunu bilmiyor muyuz? Zaten konuyu ben 
daha çok bu yönden ele almak isterim. Yazın sanatı her 
zaman, her koşulda büyük adanmışlık ister. Gerçek şair, 
yazar odur ki, ne zaman geleceği bilinmeyen ve piyasa 
anlamıyla para ya da ün demek olan başarıyı düşünme-
den okumasını, yazmasını sürdürür; yapıtlarının değeri 
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bugün bilinmezse yarın bilinir; ya da hiç bilinmez; o çalış-
masını gene sürdürür. Ama uzun zamandır yaşaya geldi-
ğimiz kapitalist koşullar içinde bunu kime ne derece anla-
tabiliriz? Konuya, ‘Ben kitabımı yazdım, kaç bastı? Şunca 
zaman verdim, kaç para aldım’ diye bakanların varlığı da 
bir gerçek değil mi?

Elbet bizim adanmışlığı maraton derecesinde sürdü-
ren, sonuna kadar sürdürecek olan şairleri, yazarları ara-
ma, bekleme hakkımız vardır. Çünkü biz iflah olmaz Don 
Kişot’larız. Günden, gelecekten umut kesmeyiz. Bekledik-
lerimiz bir gün gelecektir. Bu gemiden çıkmadı, gelecek 
gemiden çıkabilir.

Ama duruma işçinin durduğu yerden de bakma-
lı: İşçi, günde sekiz saat çalışsa bile, ‘yeni zaman’larda o 
artık hiç zamanı olmayandır. Evi işyerinin uzağına çekil-
miştir. Çocuk yuvası, anaokulu burda, ilkokul, ortaokul 
bilmem nerdedir. Koş oraya, koş buraya! Günlük yaşam 
büyük bir ivmeceyle geçmektedir. Yazmaya yetecek za-
man, yani o işe yarayacak, parçalanmamış ‘altın zaman’ 
artık yoktur. ‘Yazmaya günde hiç olmazsa iki saat ayır-
sa, bu da az değildir; okuyup yazabilir’ türünden sözle-
rin sınamaya dayanıklı olduğunu sanmıyorum. Sosyalist 
toplumlarda işçilerin yaratıcı çabalarının altışar aylık, bi-
rer yıllık ücretli izinlerle desteklenmesi kadar olmasa da, 
kimi kapitalist toplumlarda bir yapıt bitirmeye yetecek 
kadar burslar bulunduğunu işitiyoruz, ama bunların da 
örneğin Almanya’daki koşullarda göçmen işçilere düştü-
ğüne hiç tanık olmadık.

Haydi işçi ne yapıp edip nal ile mıh arasında kita-
bını yazdı diyelim, üstünde durduğumuz ‘ilgi’ konusu 
gene karşımıza geliyor. Türkçe yazan arkadaşların Al-
manya’da, Hollanda’da yayımlama olanağı yok, bu ola-
nak ne yazık ki yurtta da kısıtlı. Araya aşılmaz önyargılar 
da girmiştir. Göçmenlik koşullarında yaşayan yazarın, öz 
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yurdunda yaşayan yazarlarla yarışması zordur. Almanca, 
Hollandaca yazanların da yarış yükü bu ülkenin tanınma-
mış yazarlarından daha ağırdır. Burada da aşılması zor 
önyargılar var.

Gene de ben beklediğimiz yıldızların, çocuk yuva-
sından, anaokulundan başlayarak Almanca’yı, Hollanda-
ca’yı, Fransızca’yı, İsveççe’yi iyi öğrenen, yeterince oku-
ma alışkanlığı kazanan, hatta biraz da yazma eğitimi alan 
gençler arasından çıkabileceğini umuyorum. 
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BİZİM GÖÇMEN KİMLİĞİMİZ *

Engin Erkiner
 

Batı Avrupa’daki Türkiyelilerin kimliği yaşadıkları 
ülkeye göre farklılıklar göstermekle birlikte benzerlikler 
daha çoktur. Türkiyeli göçmenlerin kimliği konusunda 
dikkati büyük oranda Almanya’da yoğunlaştırmak, geti-
receği kısıtlamalara karşın iki nedenle yanlış sayılmaz:

Birincisi; Batı Avrupa’daki Türkiyelilerin yaklaşık 
yüzde 70’i bu ülkededir.

İkincisi; gerek sayının fazlalığı ve gerekse de göçün 
daha eski olması nedeniyle Türkiyelilerle ilgili çeşitli ge-
lişmeler en açık biçimde bu ülkede ortaya çıkmıştır. Bu 
ülkedeki Türkiyeli kitle daha oturmuştur.

Bu yazıda esas olarak göçmen Türk kimliği üzerinde 
durulacaktır. Göçmen Kürtler de benzer faktörlerin etki-
sinde olmakla birlikte, ek olarak ülkedeki savaşın da -ol-
dukça değişik biçimde- etkisi altındadırlar.

I
Göç ve göçmenlik olgusu değişti. Yüzyılın başında, 

göç ettiği ülkeden kopan, dolayısıyla yeni ülkesinde asi-
mile olmaktan başka hiçbir geleceği olmayan göçmenin 
yerini; iletişimdeki gelişme nedeniyle ülkesiyle sürekli 
bağlantı içinde olan, dolayısıyla asimile olması oldukça 
zor göçmen aldı. Ayrı bir kategori olarak göçmen kimliği 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Mart 1998, Sayı: 80.



234 - Yazından Seçmeler

burada özel bir önem kazanır. Asimile olan göçmen de, 
yıllar sonra bile, ülkesinin yerlisinden farklıdır, ama onda 
belirginleşmiş bir göçmen kimliğinden söz edilemez.

Türkler için yeni göçmenlik olgusunu güçlendiren 
ek faktörler de var:

Birincisi; Türkiye yakındır. Almanya’daki Türkler 
yıllarca her yıl ya da iki yılda bir ülkeye gitti. Halen de 
çoğu gitmektedir.

İkincisi; ilk kuşak Türkler çalışıp, biriktirip, dönmek 
için geldiler ve bu psikolojiyi olabildiğince çocuklarına da 
aşıladılar.

Üçüncüsü; göç sürüyor. Şimdi bile, bütün kısıtla-
malara karşın, evlenme ve iltica yoluyla (burada olan do-
ğumlara ek olarak) Türkiyeli sayısı sürekli artıyor.

Göçmenliğin değişen karakteri ve Türkler örneğin-
de olduğu gibi bunu daha da güçlendiren faktörler, ara-
dan yıllar geçse bile gelinen ülkenin göçmenler üzerinde 
önemli etkisi olduğu anlamına gelir. Almanya’daki Türk 
insanını Türkiye’yi önemli oranda dikkate almadan kav-
ramak mümkün değildir.

II
Her kimlik az veya çok oluşturulmuş bir kimliktir. 

Türklerin tarihinin son 300 yıllık döneminde, yukarıdan, 
devletin yönlendirmesi, hatta dayatmasıyla oluşturulma-
ya çalışılan kimlik ağır basar. Aynı durum değişik biçimde 
Almanya’da da görülür. Göçmen Türk kimliğinin tarihsel 
evrimi, birbirinin içine geçmiş, başlangıç yıllarının sem-
bolik anlam taşıdığı şu aşamalara ayrılabilir:

İlk aşama, 1985 sonuna kadardır. Türklerin Alman-
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ya’daki göçmenliğinin yaklaşık üçte ikisini kapsayan bu 
sürede kalıcılık ikincil, dönüş düşüncesi temeldir. Bu yıl-
larda yapılan bir araştırmaya göre, Türkiyelilerin ancak 
üçte biri gelecekte de bu ülkede yaşayacağını açık olarak 
belirtmektedir. Aslında 1983’teki ‘dönüşü teşvik primi’ 
uygulamasıyla dönen dönmüş, kalanların büyük bölümü-
nün gelecekte Almanya’da kalacağı belli olmuştu. Ancak 
Türk göçmenler için yakın yıllara kadar (Kürt göçmenlerin 
çoğu için halen böyledir) artık Almanyalı olduğunu söyle-
mek -öyle hissedilse bile- kolay değildi. Hayat buradaydı 
ve gelecekte de böyle olacaktı, ama bunları açıkça söyle-
mek utanma, mahcupluk ya da ne olduğu tam tanımlana-
mayacak duygulara yol açıyordu. Çoğu kişi öylesine yer-
leşmişti ki, istese bile zor dönerdi; ama hayatta kalıcılık, 
bilinçte ise belirli olmayan bir zamanda dönüş vardı.

Burada Türk göçmenlerin önemli bir özelliğine ge-
liyoruz: Kalıcılık düşüncesine bu kadar geç ulaşmasının 
bir nedeni geldiği ülkeye yönelik yoğun duygusal bağlar-
sa, diğer -ve daha önemli nedeni- Türkiye’deki çevresinin 
kendisinden çok şey beklemesidir. Türkler Almanlar gibi 
değildir, ancak çevreleriyle birlikte varolabilirler. O çevre-
nin beklentileri Türk’ü sürekli bir gerilim, onlardan uzak-
laştığı zaman suçluluk duygusu ve kendini kanıtlama 
çabası içine sokar. Türkiye’deki çevre Avrupa’da kendi 
denetiminden çıkmayacak bir uydu ister. Göçmen Türk, 
göçmenliğinin önemli bir bölümünde Türkiye’de kendi-
sinden beklenenler için yaşadı.

Bu beklentili çevrede herkes var: Devlet, hükümet, 
sağ ve sol çeşitli parti ve örgütler, aile bireyleri, akrabalar, 
hemşeriler...

1980’li yılların başında ülkeye giren işçi dövizi ihra-
cada eşdeğerdi. Yakın yıllara kadar ‘gurbetçi parası’ hükü-
metlerin çeşitli finansman kaynakları arasında önemini 
korudu. Türk göçmenin yakın çevresinin hiç bitmeyen is-
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tekleri için neler yaptığı tahmin edilebilir: Filancayı yanı-
na aldırmak, kat almak, falanın borcunu ödemek vb. MHP 
ve RP başta olmak üzere Türkiye’deki partilerin Alman-
ya (ve Avrupa) uzantılarından büyük miktarda ekonomik 
kaynak sağladıkları biliniyor. Solda da durum farklı değil.

Şu söylenebilir: Türkiye Cumhuriyeti devleti, hükü-
metler, sağ ve sol örgütler arasında çeşitli Avrupa ülkele-
rinden bulunan uzantılarına yaklaşımda fark yoktur. Para 
gönder, başka şeyler istenirse onları da yap; ötesine ka-
rışma. Söylemler farklı olabilir, ama pratikte olan budur. 
Türkiye’de yıllarca Avrupa’daki Türk göçmenlere umut 
bağlamış, geçiminin küçümsenemeyecek bir bölümünü 
onların gönderdikleriyle sağlayan, onlar olmadan politik 
faaliyet yürütmesi iyice zorlaşacak olan geniş bir kesim 
varoldu. Birinci kuşak, politik göçmenler ve az olmayan 
oranda ikinci kuşak bu büyük beklentileri yerine getirme-
ye çalıştı.

Türklerin Almanya’da yavaş öğrenen, okumayı sev-
meyen, dışarıya kapalı, küçük çıkarlarla dolu bir tablo 
sergiledikleri doğrudur. Bu tablonun oluşmasında büyük 
beklentilerin ağırlığının da payı vardır.

Bu dönemde, ‘artık buralıyız, Almanyalıyız’ tezleri de 
duyuldu. Formülasyon ünlüdür: ‘Ayakları burada, kafası 
Türkiye’de olmak.’ Yeşillerle birlikte söylenen bu cümle, 
Devrimci Yol’un Almanya uzantısı Devrimci İşçi’nin bir 
kesimince savunuldu. Türk toplumunda Almanya’da ye-
tişen ikinci kuşağın ağırlığının artması, bu tezin etkili ola-
cağı zemini oluşturdu. Solda sık rastlandığı gibi söylemek 
ama bunun nasıl yapılacağını bilmemek, mevcut durum-
dan yeni duruma nasıl geçileceği hakkında düşünmemiş 
olmak burada da kendini gösterdi. Dİ, TİP ve o sırada az da 
olsa bir kısım TKP’li şöyle bir anlayış geliştirdi: Nikaragua 
ile olduğu gibi Türkiye ile de dayanışma yaparız. Alman-
ya’yı vatanı olarak gören Türkler için bile bu iki ülkenin 
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özdeşlenmesi olacak şey değildi. Sonuçta erken ötmekten 
çok oldukça kötü öten horozun ömrü uzun olmadı.

O zamanın sıkı Almanyacılarının önemli bölümü-
nün şimdi sıkı Türkiyeci olması, hatta Almanya’da Türk 
lobisinin oluşturulmasında çalışmaları, Türklerde sık gö-
rülen, ‘bir şey savunup başkasını yapmak’ tutarsızlığının 
bu özelde ortaya çıkışıdır.

III
İkinci dönem; 1986-91 yıllarını kapsar. Bir geçiş dö-

nemidir, ama başlangıçta yönelinenden farklı bir aşa-
maya geçilmiştir. 1990’lı yılların başında yayınlanan bir 
araştırmaya göre, Türkiyelilerin üçte ikisi gelecekte de 
Almanya’da kalmak kararındaydı. İkinci dönem, yaşam-
da varolanın bilince çıkmasıdır. Bu gelişmeden hareketle 
akla oldukça uygun gelen şu tez ileri sürüldü: İyice yaş-
lanan, bu nedenle emekli olan ilk kuşak Türk kaldı. İkin-
ci kuşak iki kültür arasındadır. Üçüncü kuşak ise Alman 
olur.

Bambaşka bir şey oldu: İlk kuşaktan daha milliyet-
çi bir üçüncü kuşak ortaya çıktı. Bunlar Almanca konu-
şan Türk milliyetçileriydi. 1991 sonrasında Almanya’da-
ki Türk toplumu tarihinde görmediği şeyleri gördü: Milli 
maçlardan sonra sokaklara dökülüp ‘En büyük Türkiye’ 
diye bağıran ve bir elinde bayrak tutarken öteki eliyle boz-
kurt işareti yapan Türk gençleri. Türkiye’ye yönelik ilginin 
göçün 30. yılından sonra birdenbire artması, çoğu Türkün 
çevredeki insanların Almanca konuştuğu bir Türkiye’de 
yaşamaya başlaması...

Üçüncü dönem; 1991 sonrasında birbirini izleyen 
aşamalar şeklinde Türkiye’nin devleti, hükümeti, mu-
halefet partileri ve çeşitli medya kuruluşlarıyla Almanya 
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-ve Avrupa’daki- Türklerin yaşamında yoğun olarak yer 
almasıyla, başka bir deyişle Almanya Türklerinin hayatı-
na ‘Türkiye çıkarması’yla belirlenir. Bu çıkarma birbiriyle 
ilgili ama ayrı iki unsur taşır:

a) Türkiye devleti ve hükümeti Almanya’da yıllardır 
bulunduğu kabuktan çıktı.

Örgütlenmesini geniş bir kesime yaymak için top-
lumsal kuruluşlara ihtiyacı olduğunu anladı. Kendisiyle 
paralel politika izleyecek kuruluşların oluşmasına (Türk 
Toplumu gibi) destek oldu ve Almanya’daki Türklerin so-
runlarına -pek etkili olmasa da- daha fazla sahip çıkıyor 
gözüktü. Almanya’da okul aile birliklerinden Türk futbol 
kulüplerine, bazı kültürel etkinliklerden ‘çocuk vizesi’ 
olayındaki gibi cılız da olsa protesto eylemlerine kadar 
neredeyse hangi taşı kaldırsanız altından Türkiye çıkma-
ya başladı.

b) İletişim teknolojisinde yeni bir adım, Türkiye’deki 
büyük özel TV’lerin tümünün Almanya’da da izlenmesi-
ni sağladı. Almanya’daki Türkler eskiden de Türkiye’de 
ne olup bittiğiyle yakından ilgilenir ve meraklarını Köln 
Radyosu ve Türkiye haberlerini bir gün gecikmeyle veren 
Türkçe (artık aynı gün veriyorlar) gazetelerle gidermeye 
çalışırlardı. Almanya’da geçen yıllarla birlikte Türkiye’ye 
olan ilgi üstelik körüklenerek gerçekleşme olanağı bulup 
iyice arttı.

Bugün birçok Türk’ü Almanya’dan çok Türkiye ilgi-
lendiriyor. Almanya’da seçim sonuçlarıyla ilgilenilmeye-
biliyor, ama Türkiye’dekiler dikkatle izleniyor.

Almanya’daki Türklerin ‘yeni göçmenlik’ koşulların-
daki az çok doğal gelişimi, 1991 sonrasında önemli oranda 
Türkiye’ye endekstendi. Bu büyük sayıların ortalaması-
na uygun bir saptamadır. Tek tek bireylerin durumunda, 
kimlik oldukça özel koşulların incelenmesini de içermek 
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zorundadır.

IV
Buraya kadar söylenenlerin sonuçları ve bazı belirle-

meler şöyle sıralanabilir:

Türk göçmenlerin kimliğindeki bunalım, neredey-
se kimliksizliğe kadar varan şekilsizlik Almanya’ya özgü 
değil. Türkiye’de de benzer bir durum var. Türkiye ile bu 
kadar yoğun bir ilişki içinde bulunulduğunda, oradaki 
kimlik bunalımının Almanya’ya yansımaması mümkün 
değildir. Almanya Türklerinin kimlik sorunu, başka bir 
kültürün içinde azınlık olma durumunda, özgül koşullar-
da ortaya çıkar.

Türklerin göçmenlik süreci yeni başlıyor. Bu konuda 
Almanya’da geçen yıllara değil, psikolojiye bakmak gere-
kir. Türklerin kendilerini yabancı değil göçmen, geçici de-
ğil kalıcı hissetmeye başlamaları oldukça yenidir.

Türkiye, Almanya Türklerinin kimliğinin belirlen-
mesine aktif olarak katılıyor. Böylece kalıcı, yani ayakları 
burada, ama kafası yine de Türkiye’de olan bir kitle ortaya 
çıktı. Kalıcılığın, bu anlamda Alman kültürünün etkileri 
de kendini belirgin olarak gösteriyor ve bu durum Alman-
ya Türklerinin kimlik sorununu iyice karmaşıklaştırıyor.

Almanya Türk’ü Türkiye Türk’ünden farklıdır, ama 
önce Türk’tür. Almanya Türk’ü hangi yönlerden Türkiye 
Türk’ünden farklıdır?

a) Almanya’daki yıllardan beri içinde yaşadığı toplu-
mun etkisiyle daha kuralcı. Toplumun çeşitli alanlardaki 
kurallarına Türkiye’dekine göre daha fazla uyar. Kuralla-
ra daha fazla uymak daha planlı yaşamayı da kaçınılmaz 
olarak gerektirir.
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b) Almanya’daki Türkler diğer uluslara karşı daha 
az fanatikti. Almanya Türklerindeki Yunan düşmanlığı 
Türkiye’dekine göre daha azdı. Savaş da aynı şiddette ya-
şanmadığı için Kürtlere tepki Türkiye’deki kadar değildi. 
Bu belirlemelerde geçmiş zaman kullanılmasının nedeni, 
durumun değişmeye başlamasıdır. Almanya’daki Türkleri 
de saran milliyetçilik dalgası, Yunanlılar ve Kürtlere kar-
şı tutum değişikliğini de birlikte getiriyor. Eskinin görece 
yumuşaklığının izleri halen var ve çelişkinin Türkiye’deki 
boyutta yaşanması da beklenemez, ama gerginliğin arttı-
ğı hissedilebilecek kadar açıktır.

c) Almanya Türklerinde demokratik bilinç biraz 
daha gelişkin. Hakkını aradığı zaman sonuç alma olasılığı 
daha yüksek olduğu için böyledir bu. Ancak içselleşmiş 
bir demokratik bilinçten değil, çıkar gereği olanından söz 
edilebilir.

d) Almanya Türkleri değişime karşı daha tutucu. Bu 
aslında bütün göçmenlerde görülen bir özellik. Ülkesin-
de yaşamadığı için oradaki iyi ya da kötü yöndeki deği-
şimden -Türklerin örneğindeki gibi ilişki ne kadar yoğun 
olsa da- ancak dolaylı etkilenir. İçinde yaşadığı toplumun 
özelliklerine açılmakta oldukça yavaştır. Bu nedenle, 30 
yıl öncesinin Türkleri Türkiye’de bulunamaz, ama Al-
manya’da bulunabilir. Bazı küçük yerleşim birimlerindeki 
Türkler neredeyse 30 yıl önce geldikleri gibi kalmışlardır.

Buraya Türkiye’nin her şeyi biraz silik olarak yansır. 
Doğalı da budur. Türkiye bu yansımayı güçlendirmeye, 
oranın buraya daha net çizgilerle yansımasını sağlama-
ya çalışıyor. Bu çaba, özellikle Almanya’daki aslında tüm 
Avrupa’daki Türklerin kimlik sorununu iyice karmaşık 
duruma getiriyor. Türkiye ile ilgilenmekten içinde yaşa-
dıkları toplumla bağları azalıyor. Hem geldikleri hem de 
yaşadıkları ülkenin özelliklerini alıyorlar, ama bunların 
arasında bırakın sentezi düzenli bir ilişki bile bulunmu-
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yor. Yan yana, hatta karmakarışık duruyorlar. Türkiye in-
sanında Anadolulu, Balkanlı, Ortadoğulu, Kafkaslı olmak 
tutarlı bir kaynaşım göstermeden karışık olarak durur. 
Ahmet Hamdi Tanpınar, “doğu-batı sentezi yaratmak adı-
na çift kişilikli insanlar yarattık” derken önemli bir gerçe-
ği gösteriyordu. Yalnız ‘çift kişilik’ az değil mi? Belki ‘esas 
olarak çift kişilik’ demek daha doğru olur. Türk insanının 
kişiliğinin kendisi ‘çift kişilik’. Bu ‘çift’lik son görünümde 
ortaya çıkıyor. Aslında kişilik çiftten çok parçalı. Almanya 
Türkleri de tıpkı Türkiye’dekiler gibi birkaç kişiliği barın-
dırıyorlar. Kişilikler biraz değişik, o kadar.

V
Bu çift kişiliğin öğretici görünümlerinden birisi olan 

Almanya’daki Türkiye solcusunu incelemek yararlıdır. 
Şöyle sorulabilir: Almanya’da Türkiye solu nasıl yok oldu?

Yok olmaktan kasıt, Türkiye solcusu olarak kimse-
nin kalmaması değil. Var, ama solculuğunun, yıllardan 
beri yaşadığı ülkeyle ilgisi yok. Almanya için liberal, Yeşil, 
sosyal demokrat, ama kesinlikle solcu değil; Türkiye için-
se solcu, hatta sıkı solcu. Bu özgülde ortaya çıkan ilginç 
bir çift kişilik.

Bu çift kişilik Almanya’daki Türklerin yıllardan beri 
var olan bir özelliğinin yansımasından kaynaklanır. Göç-
men, genel bir kural olarak geldiği ülkenin insanına göre 
daha sağcıdır. Geleneksel değerlere daha fazla bağlıdır. 
Almanya’daki Türk insanı yıllarca politikada da çift kişi-
liği yaşadı. Türkiye’ye yönelik olarak genellikle sağcıdır. 
Türkiye seçimlerinde oy kullanma olanağı bulduğunda 
klasik sağ bir partiye oy verir. Almanya’da böyle bir ola-
nağı olsaydı eğer, çoğunlukla iki partiden birine, Yeşiller 
ya da sosyal-demokratlara oy verirdi. Klasik sağ partilere 
oy vermezdi.
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Nedeni şöyle açıklanabilir: Almanya’daki klasik sağ 
partiler (CDU/CSU ve FDP, diğer adıyla Hıristiyan Demok-
radar ve Liberal Demokratlar) ‘yabancılar’ ya da daha son-
raki adıyla göçmenler için çeşitli kısıtlayıcı önlemlerden 
yanadırlar. Sözde başka türlü söyleyebilirler, ama pratikte 
yaptıkları budur. Yeşiller ve sosyal-demokradar ise göç-
menlerin haklarını daha fazla savunurlar. Bu kadar! Al-
manya’daki partilerin nasıl bir sosyal düzenden yana ol-
dukları, genel olarak emekçilere karşı tutumları vb. Türk 
göçmenleri pek az ilgilendirir. Türk solcusunu da çok az 
ilgilendirir. Göçmenler için biraz daha iyi şeyler savunan-
lar iyidir. Daha iyisi de gerekmez.

Garip gelecek ama gerçektir: Bugüne kadar Alman-
ya’da ve Avrupa’nın değişik ülkelerinde birkaç yüz top-
lantıya konuşmacı ya da dinleyici olarak katıldım. Bir - 
iki tanesi dışında bu toplantılarda yaşanılan ülkeyle ilgili 
olarak göçmen sorunlarını aşan bir konu hakkında ko-
nuşulmadı, soru da sorulmadı. Almanya dışındaki ülke-
lerde tek konu Türkiye idi. Almanya’da bu da vardı, ama 
göçmen sorunları da en azından bunun kadar ağırlık taşı-
yordu. Ama burası nasıl bir ülke? Biz gelecekte de burada 
yaşayacağımıza göre ne yapacağız gibi konular hiç konu-
şulmadı. Dahası, yakın zamana kadar böyle şeylerden söz 
etmek, insanların size anlamayan garip bakışlarla bak-
masına neden oluyordu.

Türk toplumunun daha okumuş, daha bilinçli sol 
kesiminde bile en az on beş yıldır içinde yaşanılan ülke-
ye yabancılaşma bu kadar ileri boyuttadır. Bunun kimlik 
konusunda ne büyük çarpıklıklar yaratacağı tahmin edi-
lebilir.

Almanya’da somut bir örnek ‘çocuk vizesi’nde ya-
şandı. Almanya hükümeti ülkeye yabancı gelmesini en-
gellemek için belirli ülkelerden çocuklara da vize koydu. 
Bunlar arasında Türkiyeliler de vardı. Almanya’da yaşa-
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yan Türkiyeli ailelerin çocuklarının vizeden muaf olması 
için, ya ayrıca pasaport almaları ya da anne-babalarının 
pasaportlarına ek bir yazıyla işlenmeleri gerekiyordu. Uy-
gulamanın ırkçılığının yanında Yabancılar Dairesi önün-
de saatlerce beklemek ve gerekli işlemler için de harç 
ödemek gerekiyordu.

Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin Almanya’da-
ki çeşitli kuruluşları, Türk sağcıları, solcu federasyonlar, 
Türk gazeteleri ve bunların dışındaki birçok Türk örgütü 
‘çocuk vizesi’ne karşı protesto örgütlemeye girişti. Göste-
ri yürüyüşlerinin yanı sıra, Türkiyeli velilerin çocuklarını 
birkaç gün okula göndermemesi, Alman bankalarındaki 
paralarını bir süreliğine çekmesi istendi.

Sonuç fiyasko oldu. Sadece sağ ve sol arasında değil, 
solun ve sağın kendi içindeki çelişkileri, ruh hastalıkları 
çerçevesinde değerlendirilmesi gereken davranış ve tep-
kileri bir yana bırakalım. Bunlar işin dışardan görünümü-
dür, insanlar yıllardan beri yaşadıkları bir ülkede doğru-
dan kendilerini hedef alan bir uygulama karşısında neden 
bu kadar ilgisiz?

Türkiye insanı yeterince bilinçli olmasa da bir karar 
vermiştir: Almanya’da yaşamak, her durumda Türkiye’de 
yaşamaktan iyidir. Almanya’daki mevcut gelişmiş kapi-
talist düzen, Türkiye’ye göre daha ‘sol’dur. Bırakın faili 
meçhul cinayetleri, yazarların hapse atılmasını; Alman-
ya’da trafiğin işleyişi, hastanelerde insan gibi muamele 
görmek yönünden de daha sosyal ve daha insana yakışır 
bir düzen vardır.

Bu ülkeye geleli 35 yıl, ortalama insan ömrünün ya-
rısı kadar zaman geçmiştir, ama belirleyici kıstas yine 
Türkiye ile karşılaştırmadır.
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VI
Habermas’ın göçmen kültürüyle ilgili önemli bir 

saptaması var:

“Kendini tehdit altında hissetmeyen bir çoğunluk 
kültürü bile canlılığını, ancak özgür düzeltimlerle, sta-
tükoya değişken tasarımlar hazırlamakla ya da yabancı 
dürtüleri -hatta kendi geleneklerinden kopma noktasına 
kadar- kendi içine alarak koruyabilir. Bu, özellikle, baş-
langıçta kendilerini inatla etnik terimlerle tanımlayan ve 
yeni çevrenin asimilasyoncu baskısı altındaki geleneksel 
öğeleri canlandıran, fakat daha sonra hızla hem asimilas-
yondan hem de gelenekten aynı derecede uzak bir yaşam 
tarzı geliştiren göçmen kültürleri için geçerlidir” (Çokkül-
türcülük, s. 131).

Almanya’da -ve Avrupa’da- Türkler böyle bir kül-
tür geliştirebilecek mi? Bunu yapabilmelerinin, başka 
bir deyimle kendilerine özgü bir göçmen kimliği gelişti-
rebilmelerinin en önemli koşulu, Türkiye’nin etkisinden 
uzaklaşmaktır. Kopmak mümkün değil, bu gerekmiyor, 
istenmiyor da. Gelinen ülkenin kültürünü bambaşka bir 
ülkede olabildiğince sürdürmeye çalışmak, ortaya sonuç-
ta kimliksiz ya da toplumun bir kenarında yaşayan marji-
nallerden başka bir insan tipi çıkarmaz.

Almanya’da MHP, RP ve PKK’lilerin kimlik sorunu 
yok gibi görünüyor. Kitlelerine ‘büyük Türk’, ‘Müslüman’ 
ve ‘Kürt’ kimliği veriyorlar. Kürtlerin durumu biraz fark-
lı, ama genelde büyük bunalımlarını ertelemekten başka 
şey yapmıyorlar.

Kürtler kendilerini ne kadar Kürt hissetseler de, tıp-
kı Almanya Türkleri gibi geldikleri ülkedeki kitleden farklı 
özellikler taşıyorlar. Burada doğup büyüyen Kürtler var ve 
sayıları da artıyor. Fiilen yaşanılan ülkeyle kişinin kafa-
sında yaşadığı ülke arasındaki büyük farklılığın önemli bir 
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gerilim doğurması kaçınılmazdır. Yine de Almanya’daki 
Kürtlerin kimlik sorununun daha az olduğunu belirtmek 
gerekir. Kürt kimliğinin sorunlarının ortaya çıkabilmesi 
için kişinin, önce kendini Kürt olarak hissetmesi gerekir-
di. Bu ise henüz çok yenidir.

MHP’nin Almanca konuşan Türk milliyetçisi genç-
lerinin durumu tek kelimeyle vahim olarak nitelenebi-
lir. Bozkurtlu ceketler giyen, kolyeler takan birçok genç 
MHP’nin ne olduğunu doğru dürüst bilmiyor bile. Bu işa-
retler ve giyim ona bir kimlik veriyor. Ailesinden, Türk ve 
Alman toplumundan alamadığı bir kimliği geçici de olsa 
veriyor. Sonuçta ortaya çıkan, son derece dengesiz, gerek 
Almanya gerekse de Türkiye tarafından kullanılmaya çok 
uygun bir kitledir.

RP ve Türkiyeli çeşitli tarikatların Almanya’daki du-
rumu da açmazla karşı karşıyadır. Müslümanlık yeterli bir 
kimlik değildir. Almanya’daki Türkler yaşadıkları ülkedeki 
toplumun çoğunluğundan dini olarak ayrı olduklarından, 
Müslümanlık bir dönem göçmen kimliğinin en önemli bi-
leşeni olarak görünebilir. Ancak Müslüman kimliğine ya-
pılan büyük vurgu, sorunları azaltmaktan çok yenilerinin 
yaratılmasıyla sonuçlanır. Kuran kurslarına giderek okul 
eğitiminde geri kalan ve vasıfsız işçi olmak durumunda 
kalan çocuklar, Alman toplumuyla doğru dürüst bağlantı 
kuramayan ve yozlaşmak, ‘dinsel değerlerin zayıflaması’ 
korkusuyla içine kapanan aileler, özellikle kız çocukları-
na yapılan büyük baskılar... Almanya’da RP’lilerin iddialı 
bir de amacı var: Almanları Müslümanlaştırmak. Bu kit-
leyi oyalamak için formüllendirilen bir hedeftir. Alman 
Müslümanlar da var, ama Türk Müslümanlardan oldukça 
farklı. RP’nin amacını ciddiye alan Müslümanlar, Alman-
ya’daki kilisenin farklı ama son derece güçlü toplumsal 
örgütlenmesine çarptıklarında, Müslümanlık temelinde 
gelişme çabalarının son derece sınırlı olduğunu görecek-
ler. Müslümanlık vurgusunun insanları Türkiye’ye bağla-



246 - Yazından Seçmeler

manın, oraya kaynak aktarmanın, oradaki amaçlar için 
kullanılmanın önemli bir yolu olduğunu görecekler.

Bunların dışında kalan iki kesim var: Sosyal demok-
rasi dahil dinci ve faşist olmayan sağ ile sol. Sol da kabaca 
üç kesime ayrılıyor: Almanya ile ilgisi olmadan Türkiye’yi 
yaşayanlar; burada bir şeyler yapmak gerektiğini hisse-
den ama ne yapacağını bilemeyenler ve Almanya’daki 
sosyal düzene ‘sol’ görünüm altında uyum sağlayanlar. 
Almanya kapitalizmi Türkiye’ye göre ‘sol’ özellikler taşır. 
Bu nedenle biraz değişik bir düzen partisine, örneğin Ye-
şiller’e bağlanarak düzenle Türkiye için sol görünüm al-
tında uyum sağlamak mümkündür.

Hangi türü olursa olsun Almanya’daki Türkiyeli sol, 
konuşmaktan, kendini birbirine kanıtlamaya çalışmaktan 
başka şey yapmıyor.

Sağ, göçmen kimliği konusunda biraz daha ileri. 
Aralarında sık olmasa bile Türkiye’yi ciddi olarak eleşti-
ren, ‘siz karışmayın, biz kendi işimizi yaparız’ diyen ses-
ler çıkıyor. Henüz ortada bir şey yok, ama bu bile ileri bir 
adım sayılır.

Almanya, bugüne kadar, biraz da Türkiye’nin bir 
taşra kenti gibiydi. Taşrada büyük kentten gelen herkese 
özel bir önem verilir. Taşra insanı kendini büyük kent in-
sanına kanıtlamak, onun tarafından beğenilmekle uğra-
şır. Böyle yapınca da bir şey olacağını sanır. Almanya’da 
ortaya çıkan sonuç daha da kötü, çünkü burası aynı ülke 
içinde taşra değil, bambaşka bir ülkedir.

Almanya Türk’ü kendini Türkiye’ye kanıtlamaya ça-
lışmayı bırakıp, başının çaresine bakmayı, kendi yolunu 
çizmeyi ve böylece özgün kimliğini oluşturmayı öğren-
medikçe, karmakarışık kimliğinin bazen orasında bazen 
burasında yuvarlanmayı sürdürecek. 
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‘YÜKSELEN SINIF’IN ‘FEMİNİZM’İ... *

Sibel Özbudun

1990’lı yıllar, Türkiye’de ‘vitrin değişikliği’ yılları 
oldu. 1980’lerin ‘dünyaya açılma’, ‘ekonomide liberalleş-
me’ vb. retoriklerinin eşliğindeki neo-liberal furya, tez-
gahları kivi, çikita muz, ithal kozmetikler, kedi-köpek ma-
maları vb. ile doldururken, 1990’larda yeni bir insan tipini 
sürdü Türkiye’nin vitrinine. Prototipini Özal Ailesi’nin 
oluşturduğu, kendine güvenli, yırtık, ‘her yol mubah’cı, 
hodbin, sefa-düşkünü, ikbal-avcısı bir insan tipi bu. Göz-
leri kara; kişinin ancak başkalarını çiğneyerek yüksele-
bileceğini, ‘kurtlar sofrası’nda aslan payını kapmak için 
kimsenin gözünün yaşına bakmamak gerektiğini düstur 
bellemişler. Ticari oyunları, sahtecilikleri, hileli iflasla-
rı, vergi kaçakçılıkları, hayali ihracatları, fesatlı ihaleleri, 
rüşvetleri yetmediğinde, tehdit, şantaj, adam kaçırma, ya-
ralama, hatta cinayetten sakınmıyorlar. Pişkinler; birileri 
çıkıp da hırsızlıklarını, yolsuzluklarını yüzlerine vurmaya 
kalksa, karşı tarafı ahmaklık, enayilikle suçlayıp işbilir-
lik, ‘işbitiricilik’leriyle övünüyorlar. Fütursuzlar; patlayan 
çöplüklerin alanda ölenlere, sokaktan ekmek, yakacak 
toplayanlara, günde 10-12 saat tezgahta çalışıp akşam eve 
bir kuru ekmekle dönenlere, namusuyla didinip ay sonu-
nu zar zor getirenlere, işsizlere, üniversite harcını çıkar-
mak için akşamları garsonluk yapan öğrencilere, boyacı 
çocuklara, fazla mesai yapan memurlara, ek iş arayan 
öğretmenlere, pazara geç vakit çıkıp döküntü sebze alan, 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Mart 1999, Sayı: 85.
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Halk Ekmek’in önünde kuyruğa duran ev kadınlarına, di-
lenenlere, ayakkabısına üçüncü kez pençe yaptıranlara, 
köyleri yakılanlara, dayak yiyenlere, işkence görenlere, 
gözaltında kaybolanlara inat, onların gözünün içine baka 
baka vur patlasın, çal oynasın döküp saçıyorlar hak edil-
memiş servetlerini. Mankenlerden, şarkıcı müsveddele-
rinden metresler edinip lüks daireler döşüyor, kumar için 
Monte Carlo’ya, Las Vegas’a, 12-13 yaşındaki kızlar için 
Filipinler’e, Endonezya’ya, estetik ameliyat yaptırmak 
için Paris’e, Londra’ya uçuyor; Etiler, Ulus, Levent, Çanka-
ya’daki lüks restoranlarda, Bodrum’da, Uludağ’da, İsviçre 
Alpleri’nde, Seyşel Adaları’nda Roma İmparatorluğu’nun 
son günlerini aratacak bir sefahat sürüyorlar. İkiyüzlüler, 
tüm bunları yaparken, ne milliyetçiliği, ne laikliği, ne de 
dindarlığı kimselere bırakmıyorlar. Mehmet Ağar’ın oğlu-
nun düğününde de görebilirsiniz onları, ‘Hocaefendi’nin 
lüks İstanbul otellerinde verdiği gösterişli iftar yemekle-
rinde de. Veya bir resmi resepsiyonda, ellerinde içki ka-
dehleri, yüksek rütbeli bir generalle ‘şeriat tehlikesi’nden 
yakınırken...

Bu alaturka neo-liberalizm’in ‘yükselen sınıfının 
‘yükselen değerler’i, ne yalan söylemeli, kendine özgü bir 
‘feminizm’i de getirdi gündeme. Yanlış anlaşılmasın, bu 
‘korsan burjuvazi’nin, ne kadınları ne de erkekleri ‘kadın 
hakları’, ‘kadının ikincil konumu’, ‘kadın özgürlüğü’ vb. 
konularda bir düşünce kırpıntısı üretmiş ya da bu sorun-
lara ilişkin, ne denli sıradan, yavan, sakızlaşmış olursa 
olsun herhangi bir önermede bulunmuş değiller. Aksine, 
ideolojik konumlanışları ve söylemleri, kendiliğindenci ve 
pragmatikçe yorumlanmış bir muhafazakarlıkla vurgu-
lu. Ancak yaşam tarzları ve özlemlerinden, kadınlarının 
1980’li yılların feminizm tartışmalarından esinlendiğini 
(ve kendi istekleri doğrultusunda yorumladığını) çıkar-
samak mümkün. Bu sınıfın kadınları alabildiğine dişli ve 
en az erkekler kadar gözü kara. Akçalı oyunlarda oldu-
ğu kadar politikada, politikada olduğu kadar hile ve de-



Yazından Seçmeler - 249 

sisede, hile ve desisede olduğu kadar vur-kır’da hırslı ve 
iddialılar. Telakkilerinde erişebilecekleri en yüksek mer-
tebe, ‘Helal olsun, erkek gibi kadın vallahi’ mertebesi. Za-
rif el çantalarından pırlanta kakmalı tabancalarını eksik 
etmiyorlar; bir de ince, uzun puroları. Şirketler kuruyor, 
babalarının, kocalarının, sevgililerinin şirketlerine ortak 
oluyor, şirket batırıyor, repo yapıyor, borsada oynuyorlar. 
Politikanın kaygan ve kaypak zemini gözlerini hiç mi hiç 
korkutmuyor; belediye başkanlığı, milletvekilliği, bakan-
lık, hatta başbakanlığın devlet arazilerini ucuza kapatma-
ya, kamu bankalarından karşılıksız kredi çekmeye, ortak 
oldukları şirketlere ihale kopartmaya yol açan ikbal kapı-
ları olduğunun bilincindeler (Sorsanız, çoğu ‘kadın kota-
sı’na karşıdır; mevkilere ‘bileklerinin gücüyle’ gelmek is-
tediklerini söylerler). Mafyayla içli dışlı olmaya hevesliler; 
‘Babalar’a yakın durmanın, onlarla gönül, gönül olmazsa 
ahbaplık ilişkileri içinde olmanın, gerektiğinde kendi so-
runlarını çözmenin ya da eş-dostun işlerini onlara hava-
le edip aradan parsa kapmanın altın anahtarı olduğunun 
farkındalar. Elhak. Milliyetçi ve mukaddesatçılar; ‘bir çakıl 
vermeme; bayrağı indirmeme, ezanı susturmama’ konu-
sundaki kararlılıklarında erkeklerden geri durmuyorlar. 
‘Devlet güçlerine yardımcı’ olmayı boyunlarına borç sayı-
yor, tehdit-şantaj işlerinden eskaza Şube’ye düştüklerin-
de kendi ‘acı’larını bırakıp ‘bozacının şahidi şerbetçiliğe’ 
soyunmayı görev biliyorlar. Ya da adları kokain skanda-
lına karıştığının ertesi günü ‘mehmetçik’ üniformalarını 
çekip askere ‘moral vermeye’ koşmayı... Yaşamdan haz 
almayı seviyorlar; cinsel bağımsızlıklarına ve tercihlerine 
kimseyi karıştırmaktan yana değiller. ‘Halkımızın’ pazar 
günleri gazete eki olarak ücretsiz dağıtılan sosyete der-
gileri, TV’lerin dedikodu programlarında ucundan buca-
ğından dikizleyebildiği devasa ve bitmez- tükenmez bir 
‘orji’yi yaşıyorlar pervasızca...

***
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Hal böyle olunca, eski bir sorunsalı ‘Hangi Kadın(ın) 
Özgürlüğü?’ sorusunu yeniden gündeme getirmek gerek-
miyor mu? Yükselen sınıf ve onun ‘nev-i şahsına münha-
sır feminizmi’ bu kadınlar için gerçekten de şikayet edi-
lecek fazla bir konu, talep edilecek fazla bir hak bırakmış 
gözükmüyor. Eğitimse eğitim, meslekse meslek, paraysa 
para, iktidarsa iktidar, özgürlükse özgürlük. Yükselen sı-
nıf, neo-liberal korsan burjuvazinin kadınları, abla kuşak-
lara, diyelim Marmara burjuvazisinin kadınlarına, büyük 
sanayici ve tüccarların eş ve kızlarına hiç benzemiyor. 
Davetlerin, defilelerin ve kermeslerin dışında ortalıkta 
boy göstermekten pek hoşlanmayan Koç, Eczacıbaşı ya da 
Sabancı kadınlarına kıyasla çok daha pervasız, çok daha 
etkin, çok daha ön plandalar. İşin tüyler ürpertici yanı, o 
denli ortadalar ve o denli teşhirciler ki, pırıltı yaşamları 
varoşlardan, kasabalardan, köylerden akan genç kadın-
lara imrenilesi, taklit edilesi, ulaşılası gözüküyor. ‘Kafayı 
kullan, köşeyi dön’ mesajını toplumun en ince dokularına 
dek öylesine sindirdiler ki, yoksul genç kadınlar, Cumhur-
başkanlığı köşkü önünde soyunarak, kadın kadına evlen-
meye kalkışarak, tarikat şeyhleriyle basılıp sonra nasıl 
tuzağa düşürüldüklerini tefrika ederek, öldürülen koca-
larının ardından, ya da ellerini kana buladıktan sonra 
dekoltelenip şarkıcılığa başlayarak, evden kaçıp pavyon-
lara sığınarak dolduruyorlar TV kanallarının ana haber 
bültenlerini. Analar yüzlerine bakılır kızlarını ellerinden 
tutup ne idüğü belirsiz güzellik yarışmalarına koşturuyor.

Evet, her sistemin, her egemen sınıfın kadınlara 
yönelik bir yaşam-modeli, bir öneriler demeti vardır. Bu 
model, tek tanrıcı dinlerde, sınai kapitalinin yükseliş ça-
ğında ya da sosyalizmde olduğu üzere kurumsallaştırıl-
mış ve belirli ölçülerde aklileştirilmiş de olabilir; yaşadı-
ğımız postmodern çağda olduğu üzere, tarih kazanındaki 
koyu bulamacı her türlü toplumsallığı reddeden ‘gemisini 
kurtaran kaptan’ kaşığıyla karıp tarihin dibe çökmüş kör 
dinamiklerini birbiri ardından harekete geçirerek biçim-
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lendirilmiş de.

Öyle görünüyor ki, neo-liberalist korsan kapitaliz-
min kadınlara önerisi, doktorun ölümcül hastaya önerdiği 
üzre, ‘bundan sonra ne yerseniz yiyin’in ötesine geçmiyor. 
Cerbezeli davranıp başkalarının başına basarak yük-
selmeye çabalayan kadınların önü gelenek-görenek-tö-
re-değer-yasak vb. ile kapatılmamakta. Onların önünde, 
her rekabet sisteminin tek ama nesnel ve acımasız sını-
rı var: ödül(ler) sınırlı, yarışmacı çok. Yarışmaya katıla-
cak donanımdan yoksun olanlar ya da geri düşenleri ise 
şimdiye dek görülmedik bir maddi-manevi yoksullaşma, 
giderek marjinalleşme bekliyor (Örneğin özelleştirme fur-
yası, ağırlıklı olarak kadınların yararlandığı sosyal bütçeyi 
asgariye indirdi, düşürmeyi de sürdürüyor. Kadın işgücü-
nün değersizleşmesi eğilimi hız kazandı. Boşanma oran-
larındaki artış, tek-ebeveynli ailelerin çoğalması, kadını 
ailenin güvencesinden de ‘özgürleştirdi’. Dünya ölçeğin-
deki fuhuş patlaması, bir başka gösterge. Kadına yönelik 
şiddetin yoğunlaşması da öyle... Üstelik yarışın herhangi 
bir etabında avantajlı durumda olmak da zaferin garanti-
si değil; kurtlar sofrasında bir anlık gaflet, gafilin canına 
mal olur).

O zaman gelin, kimi hatırla(t)malarda bulunalım: 
‘Kadın Sorunu’ ancak toplumsal/sınıfsal iktidar bağla-
mında ele alındığında gerçek çözümün olanaklarını ya-
ratabilecektir. ‘İktidar’, yani siyasi-iktisadi-dinsel-askeri 
erk sahiplerinin ‘iktidar-dışı kalanlar, yönetilenler’ üze-
rindeki ikna ve/veya zora dayalı yaptırım gücü ise, tarih 
boyunca ‘eril’ ve kadın yığınlarını dışlayıcı olagelmiştir. 
Günümüzün neo-liberal, vahşi kapitalizminin de bu ba-
kımdan kendini önceleyen iktidar sistemlerinden bir far-
kı yoktur. Kıran kırana rekabet, erk odaklarını daraltırken 
‘yönetilenler’in büyük bölümünü, dünya ölçeğinde gide-
rek marjinalleştirmektedir. Ve bu acılı süreçte kadınlara 
düşen pay daha ağır, daha yıkıcıdır. Evet, acımasız reka-
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bet ortamı, geleneksel- ahlaksal-dinsel-ailevi vb. yaptırım 
zincirlerinden kadınları ‘özgürleştirmektedir’ belki, ama 
böylece onları bir yandan geleneksel toplumsal destekle-
rinden yoksun bırakmakta, bir yandan da (‘özelleştirmeci’ 
mantığın sonucu) yeni destek mekanları üretmemektedir.

Şu halde, bu acımasız yarış, belki az sayıda kadına 
‘erkekler dünyasında yer alma’ olanağı sunuyor; onları 
belki tarihte hemcinslerinin hiç beceremediği kadar ‘ik-
tidar’a yaklaştırıyor; ancak bu, denklemin öbür yanın-
daki büyük çoğunluğun zıt kutupta marjinalleşmesiyle 
mümkün olabilmekte. Somut bir deyişle, bir Tansu Çiller 
‘mucizesi’ ancak oğlu ya da kızı gözaltında kaybedilmiş 
varoşlu bir ‘Cumartesi Anası’ sayesinde gerçekleşebiliyor.

Özetle, yine bir 8 Mart’ta, tartışa tartışa tükettiğimiz, 
sokak kutlamalarına, ‘erkekler katılmalı mı, katılmamalı 
mı’ derkesine indirdiğimiz ‘Kadın Sorunu’nu, ‘neo-libe-
ralizm, küreselleşme, özelleştirmeler, iktidar ve kadın’ 
bağlamında yeniden tartışmaya başlamakta sonsuz yarar 
görüyorum.
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YILMAZ GÜNEY’İ TÜM İYİLİĞİ, İNCELİĞİ VE

SICAKLIĞIYLA ANIYORUZ *

Mustafa Demir

Yağan yağmur
Esen rüzgar
İlle de fırtınalar
Seni hatırlatıyor.

On beş yıl önce yakalandığı amansız hastalıktan 
kurtulamayarak bedenen aramızdan ayrılan, eserleri, fi-
kirleri ve anılarıyla milyonlarca insanın yüreğinde yaşa-
yan Yılmaz Güney’i Ozan Emekçi yukardaki dizelerle dile 
getiriyor. Evet, Yılmaz Güney adı ancak fırtınalarla ifade 
edilebilir. Yılmaz Güney’in Adana’nın yoksul bir köyünde 
Nisan 1937de başlayan, 1984 yılı 9 Eylül’ünde sona eren 
kısa yaşamı, gerçekçi fakat imkansızları olur kılmış onur-
lu bir yaşamdır. Yakınlarını, dostlarını hiç utandırmamış, 
gururlandırmış bir yaşam!

Onun erken ölümü milyonlarca insanı hüzne boğdu. 
Yılmaz Güney’i bu kadar sevdiren ne idi? Yılmaz Güney 
halka ve hayata bağlıydı. Yüreği tükenmez bir enerji ve 
halk sevgisi doluydu. Azimliydi, disiplinliydi, çalışkandı... 
Olumsuzu olumluya çevirme becerisine sahipti, korku-
suzdu... Usta bir gözlemciydi. Dikbaşlı ve alçakgönüllüy-
dü... Özgürlük ve bağımsızlığa sevdalıydı. İnanç doluydu, 
sabırlıydı, savaşkandı... Kısacası Yılmaz’dı o!

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 1999, Sayı: 87.
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Yılmaz Güney herhangi bir sanatçı değildi. O roman-
cıydı, hikayeciydi, senaryo yazarıydı, şairdi, hele hele si-
nemacıydı. Bütün bunları bir devrimci olarak icra ediyor-
du. O sadece savaşan bir devrimci de değildi. Devrimin 
teorisine kafa yoran, siyasi değerlendirmeler yazan bir 
devrimciydi. Devrimci fikirlerle ilk ilişkisini ilk romanı 
‘Boynu Bükük Öldüler’e yazdığı önsözde şöyle dile geti-
riyor:

“954’te, Adana’da İnönü Caddesinde bir kolonya-
cı dükkanında çalışıyordum. On yedi yaşlarında idim. 
Genç bir adam, işçilerden, köylülerden söz eden, İspanya 
iç savaşının acılarını anlatan şiirler okurdu bana. Küçük 
kırmızı kaplı bir cep defterine özenle yazılmış şiirlerdi 
bunlar. Kim yazmıştı yüreğime coşku dolduran bu etkili 
şiirleri? İlk kez ondan duyuyordum; bir adam vardı, adı 
Nazım Hikmet’ti.

Bir yıl öncesine kadar, yaz tatillerinde Yenice Kö-
yü’ne döner, ırgatlık yapardım. Orada doğmuş, orada 
büyümüştüm. Kürt asıllı, topraksız, yoksul bir ailenin ço-
cuğuydum. Limon çiçeği kokan o küçük kolonyacı dükka-
nında içime düşen ateşin adını ve hangi sınıfın adamı ol-
duğumu öğrendim. Köylüydüm ben ve kurtuluşum ancak 
sınıfımın kurtuluşuyla mümkündü. Peki nasıl kurtulacak-
tı sınıfım? Berraklık kazanmayan bir sorundu bu benim 
için”.

Yılmaz Güney, bu bilince eriştikten sonraki bü-
tün yaşamı boyunca bu soruya cevap aradı. Yaptığı bü-
tün filmlerinde, ilk zamanların vurdulu kırdılı filmleri de 
buna dahil, yazdığı bütün edebi ürünlerde yoksul halkın 
kurtuluşuna çare aradı. Çıkmasına önayak olduğu Güney, 
Yurtsever Devrimci-Demokrat, Demokrasi Bayrağı ve Ma-
yıs dergilerinde bu çareler üzerine teorik çözümlemeler 
getirdi. Bu yazıları ölümünden sonra Siyasal Yazılar adıy-
la üç kitapta toplandı.
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Yılmaz Güney düşünceleri için tehlikeden çekin-
miyordu. 12 Mart yönetimi onu Türkiye Halk Kurtuluş 
Partisi/Cephesi’ne (THKP-C) yardım ettiği gerekçesiyle 
tutukladı. Böylece Yılmaz Güney’i yıldırabileceklerini, 
susturabileceklerini sanıyorlardı. Yanıldılar. O Selimi-
ye’den, ölümünden önce ve sonra hep Yılmaz Güney’in 
ideallerini, onurunu, acılarını paylaşmış, anısına büyük 
bir saygıyla bağlı eşi Fatoş Güney’e yazdığı bir mektupta 
şunları söylüyordu:

“Asıl hapishane insanın kafasında yarattığı hapis-
hanedir. Hayatı sınırlayan hapishane odur ki, ilk fırsatta 
yıkılmalıdır, dünyayı daha iyi kavrayabilmek için! Ben bu 
barajı aştım, her şey önümde bütün açıldığıyla oynuyor. 
İçimdeki hırs ve inat damgası öyle silinmez, öylesine sağ-
lam basacaktır ki hayatta, şu uzun hapishane yıllarının 
beni yeniden yaratacağına sen de tanık olacaksın. Zorluk-
lar, sıkıntılar, haksızlıklar, benim için, sanatım için öyle 
yararlı olmuştur ki, bütün dünyada sözü edilen filmler 
yapacağım. Bir gün Türkiye sinemasını dünyaya ben ve 
benim gibi düşünenler götüreceğiz. Hapis olan benim fi-
ziğimdir. Kafası hapis değil ve onu kimse durduramaz!”

Kimse durduramadı onu. Ne 12 Mart generalleri ne 
de onu sürgüne yollayan 12 Eylül cuntacıları. Yol filmi çe-
şitli milliyetlerden Türkiye halkının dünyaya açılış pen-
ceresi oldu. Sürü filminin neredeyse gönderilmediği ülke 
kalmadı.

Yılmaz Güney, Türkiye’den ayrılışını şöyle anlatıyor:

“Ülkemden ayrılmamı gerektiren esas neden, dü-
şüncelerimden ötürü açılan ve yüzyılı aşan davalar de-
ğildir. Bunlar 1978 yılından beri süregelmektedir. Benim 
için, cezaevlerinde daha uzun süre kalma korkusu olsay-
dı, yurdumdan daha önce ayrılırdım. Çünkü her zaman, 
hangi koşullarda olursa olsun, ister kapalı, ister açık, is-
ter askeri, ister sivil aşamayacağım cezaevi, duvar yoktu. 
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Bu olanaklara her zaman sahip oldum. Her zaman da, bir 
yurtsever olarak, ülkenin en kötü bir cezaevinde, en kötü 
hücresi, başka bir ülkenin en güzel, en rahat yerlerinden 
iyidir dedim kendime. Gelgeldim bu iyimser bakışımı ka-
rartan çok şeyler oldu son zamanlarda. Ben bir sanatçı-
yım ve sanatımın odak noktası sinema. Sinema yapmak 
benim için bir hayat bulmaktır, yeniden hayat kazanmak-
tır. Ne yazık ki, son uygulamalar beni can damarımdan 
koparttı”.

Onu sürgüne zorladılar, ama halkıyla bağlarını ko-
paramadılar. Yılmaz Güney, adı milyonlarca insanın yü-
reğinde sönmeyecek bir ateştir; özgürlük, demokrasi ve 
sosyalizm mücadelesinin bir meşalesidir. Onun unutul-
maz eserler yaratmasına neden olan düşüncelerini özet-
leyen şu sözlerini aktarmak istiyorum:

“Her sanat dalı, bir dünya görüşünden kaynaklanan 
bir duygunun, bir düşüncenin, bildirinin, bir yorumun 
kitlelere ulaştırılması için bir araçtır. Bizim için sanat, 
dünyayı değiştirme mücadelesinde dikkatle ve önemle, 
örgütlü, disiplinli yerini alır. Sanatçı da, bu değiştirme 
mücadelesinde, sanatın işlevi içinde düşünülmelidir”.

Yılmaz Güney’in ardından...

Yılmaz Güney’in ardından çok şey söylendi, söyleni-
yor, söylenecek. Ben sizlerle 15 yıl önce söylenmiş birka-
çını paylaşmak istiyorum. O zaman Türkiye’de neredeyse 
Yılmaz Güney’in adını anmak, resimlerini, kitaplarını ta-
şımak, acısını paylaşmak yasaktı!

Onat Kutlar bu ortamı şöyle anlatıyor:

“Çünkü o gittikten sonra, bir Zekeriya sofrasının 
başına tüm dostlarıyla oturmuşuz. Hepimiz ayrı ayrı ya-
payalnız... Yüzlerinde ne sevinç, ne hüzün, ne de endişe. 
Kuşkunun gölgelerini taşımayan derin bir dostluk duygu-
suyla. Çünkü o duygu da ortaktır”.
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Mahmut Tali Öngören, ‘Ey Dostum Nereye Gittin?’ 
adını verdiği yazısında:

“Dostumdu o. Bir arkadaştan daha yakın ve daha 
duyarlı... Arkadaşlarınızla çok anıyı, olayı ve duyguyu 
paylaşabilirsiniz. Ama dost olduğunuz bir insanla sevgi 
ve saygıdan başka paylaşacak başka şey bulamıyorsunuz. 
Bu da bir ömür boyu size yeter... Ben Yılmaz Güney’i tüm 
iyiliği, inceliği ve sıcaklığıyla anıyorum”.

Yılmaz Güney’in cenaze törenine katılan herkesi ağ-
latan Server Tanilli’nin konuşmasına girişini ben hiçbir 
zaman unutmayacağım:

“Arkadaşlar, dostlar, yoldaşlar, sinemamızın bir bü-
yük ustasını, -doğrusunu söyleyeyim- en büyük ustasını, 
Yılmaz Güney’i kaybettik. Ve buraya, onu son yolculuğu-
na uğurlamak için toplanmış bulunuyoruz. Hepimiz adına 
ona ‘elveda’ demenin görevini de ben üstlenmiş bulunu-
yorum. Yaşamımın en acılı anlarını yaşayarak yapacağım 
bunu”.

Ömer Polat’ın ‘Paris’te Bir Ordumuz Vardı’ adını ver-
diği yazısında şunları okuyoruz:

“Bizler, yurtdışında olan bizler. Alınteri döken, senin 
uğruna canını verdiğin insanlarımız. Aydınlarımız, genç-
lerimiz, yiğitlerimiz. Yurtdışında, sürgünde, ekmek para-
sı peşinde olan bizler doya doya yanıyoruz acısına. Acını 
aramızda paylaşmaya çalışıyoruz. Yaşı kırkı geçmiş bir 
Kürt işçi ne dedi ardından biliyor musun?

‘Yılmaz sağken, öyle biliyordum ki, Paris’te bir ordu-
muz var. Ama şimdi?’

İşte aynen böyle söyledi, yaşı kırkı geçmiş, beli el ka-
pısında kamburlaşmış bir Kürt işçi”.

Bir kez daha, ‘ölüm adın kalleş olsun’ diyoruz. 
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‘DİLEĞİM SAVAŞI YENME ÇABAMIZI YÜKSELTMEKTİR’ *

Fakir Baykurt

Fakir Baykurt, ‘Barış Çöreği’ adlı yapıtıyla, 1984 yı-
lında ‘Berlin Senatosu Çocuk Edebiyatı Ödülü’nü almıştı. 
Aşağıdaki konuşma, o yıllarda adı Direniş olan YAZIN’ın 
Temmuz 1984 tarihli 9. sayısında yayınlanmıştı. Bu, aynı 
zamanda, Fakir Baykurt’un dergimizde yayınlanan ilk ya-
zısıydı. Daha sonra dergimizin her sayısına yazan Fakir 
Hoca’nın anısı önünde saygıyla eğilirken, bu ilk yazıyı ye-
niden yayınlıyoruz.

Sayın Bayanlar, Baylar;

‘Barış Çöreği’ adlı kitabımla Berlin Senatosu Çocuk 
Edebiyatı ödüllerinden birini kazandığım için mutluyum. 
Bu kitapta yer alan öyküleri yazdığım günlerde yurdu-
muzda ‘Barış Derneği’ yargılaması başlamış bulunuyordu.

Bir büyük Alman şehrinin apartmanları arasında oy-
nayan çocukların barışını bozmaya yeltenen önyargılı bir 
anneyi anlatmıştım.

Kurucularından biri olduğum Türkiye Barış Derneği, 
yurtta ve dünyada barışı savunuyordu. Öyküm ise, çocuk-
lar arasındaki barışın korunmasından söz ediyordu.

İlk bakışta, iki olay arasında ilişki yok görünür. En 
küçük planda, iki çocuk arasında barış korunamıyorsa, 
onu büyük planlarda koruma girişimleri ne sonuç verir? 
Uluslararası savaşlarla komşular, hatta arkadaşlar ara-
sındaki kavgalar birbirinden çok mu ayrıdır?

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Kasım 1999, Sayı: 88.
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İnsanlık tarihi sürekli savaşlarla dola taşa bugünü 
buldu. Sağlıklı bir kafanın almayacağı kadar savaşlar oldu 
geçmişte. Bir hesap var: 5500 yıllık tarih kesiti içinde ba-
rışlı geçen ayların, yılların toplamı sadece 292 yıl! Üç yüz 
bile değil.

Yeryüzünde ilk teknik, silah yapımı için geliştirildi. 
İlk endüstri silah endüstrisidir. Sürekli artıyor yapılan, 
yaptırılan silahların öldürüm gücü. Binlik, yüz binlik öl-
dürüm silahları az bulunuyor artık. Şimdi milyonlar, mil-
yarlar hedefleniyor. Ölümlerle birlikte yıkımlar da geniş-
ledi. Sadece bomba değen evler, şehirler değil, yurtlar yok 
edilmek isteniyor. Hiroşima ve Nagazaki’ye atılan bomba-
lardan sonraki bombaların gücü binlerce kat arttı.

Kimi yazarlar, bilginler, üniversiteler, insanlığın ge-
lişen yönlerini sevinçle anlatırlar. Oysa onun en gelişen 
yanı, silah yapma ve savaşma yanıdır. İnsanlık, savaşmak 
için varsaydığı nedenleri yok etmediği gibi, yeni neden-
ler bularak durmadan savaşıyor. Apaçık: Daha çok teknik 
buluş, daha büyük ekonomik güç, hatta daha çok nüfus; 
daha çok savaşmak ve öldürmek için! Dört ayağının üs-
tünde giderken iki ayağının üstüne kalkmakla doğada in-
sanlaşmanın başladığı söylenir. O günden beri de sürekli 
insanlaşır, yani gelişir. Bence insanlaşma değil, canavar-
laşmadır söz konusu olan! Bunu görmek ve anlamak için 
biraz susmak ve düşünmek yeter.

Halklara egemen olan iç sınıflarla, dünyanın yarısı-
na egemen olan uluslararası emperyalizmler, daha çok 
çıkar sağlamak için, durmadan savaşıyor, bunun için git-
tikçe çok yönlü ve çok yollu kışkırtmalar yapıyor. Yeryü-
zünde insanların yarıdan çoğu savaşlar yüzünden yoksul, 
ekmeksiz, kitapsız, konutsuz ve çıplak.

Savaşkan varlıklarını korumak için durmadan sa-
vaşmayı hak sayan egemen sınıflara ve uluslararası sö-
mürücü güçlere baktıkça, savaşı hak görenlerin barışı 
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savunanlara uyguladığı ceza ve işkenceleri gördükçe; in-
sanın insanlaşmada çok yaya kaldığı sonucuna varıyor ve 
üzülüyorum.

Yeryüzünde biz yazarlar türlü meslekten, inanç-
tan insanlarla işbirliği yaparak barışı kurtarmaya sava-
şıyoruz, yani çalışıyoruz. Bunun için dil, din, deri ve soy 
ayrımı gözetmiyoruz. Hangi düşünce ve eğilimde, hangi 
inançta olursa olsun hepsiyle; Muhammed’e, İsa’ya, Mu-
sa’ya, şeytana gönül verenlerle savaşa karşı yan yanayız. 
Hatta bu yolda şeytanın kendisiyle işbirliği yapmaya da 
varız. Diyoruz ki, bunu herkesle, her zaman aksatmadan 
yapalım. Yeni savaşlar, daha korkunç silahlarla yapıla-
cağı için dünyayı ve halkları bir anda yok etme sınırına 
gelinmiştir şimdi. Bu çok boyutlu korkunç savaşları önle-
yebilmek için komşular, kardeşler ve arkadaşlar arası ba-
rışın büyük önemi vardır. Bunu her zaman, her yerde göz 
önünde bulunduralım.

Tarihi içinde pek çok savaşa giren, savaşmak için 
pek çok silah yapan Almanya, özellikle saldırgan olduğu 
savaşlarda sürekli yenilmiştir. Onun son saldırgan sa-
vaşı da buradan, Berlin’den yönetilmişti. Almanya, Ber-
lin’le birlikte bütün ülkeyi yıkıma uğratarak çıktı savaş-
tan. Şimdi bu eski başkentin yeni insanları, son derece 
iyi duygu ve düşüncelerle ‘Barış Çöreği’ adlı kitabımdan 
ötürü beni ödüllendiriyorlar. Elbette bunu sevinçle karşı-
lıyorum. Ama buraya gelince duyduğum bir haber üzdü 
beni. Berlin Senatosu, bir yandan beni ödüllendirirken 
başka bir Türk yazarı Yusuf Ziya Bahadanlı’yı bir ay için-
de Berlin’den çıkıp gitmeye zorluyor. Eğer bir ay içinde 
Bay Bahadanlı Berlin’den zorla sınır dışı edilirse, o zaman 
bu değerli ödülü içime sindiremem.

Savaş alışkanlıklarının kırılıp, barış eğitiminin sağ-
lamlaştırılması için elbet çocukluk çok uygun bir çağdır. 
Okullarda sadece savaşları kışkırtan iç egemen sınıflarla, 
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uluslararası silah tekellerini tanıtmak yetmez. Az önce 
Bayan Barbara John’un da söylediği gibi, ayrı uluslardan 
çocukların bir arada eğitilerek birbirlerini tanımalarında 
çok yarar vardır. Bugün Berlin’de ve bütün Almanya’da 
Alman çocuklarının yabancı çocuklarla, daha çok da Türk 
işçi çocuklarıyla bir arada eğitilmeleri, büyümeleri, her 
şeyden önce Alman çocukları için bir fırsattır. Bu fırsatın 
Alman öğretmenleri ve eğitimcileri tarafından yeterince 
değerlendirildiği kanısında değilim. Bu fırsat elbette Türk 
işçi çocukları için de iyidir, bunu Türk öğretmenleri de 
tam değerlendiremediler.

Çocukları bir arada eğiterek sağlanacak tanışıklı-
ğı dünya ölçüsünde genişletmek, dünya ölçüsünde yan 
yana, can cana olmak, savaştan yana güçleri durdurmak 
için başlıca çarelerimizden biridir. Barışı sürekli kılmak 
için de başlıca çarelerden biri budur.

Bu sözleri söyleme hakkını kendimde görüşüm, ödül 
kazanan ‘Barış Çöreği’ adlı kitabın yazarı oluşumdan de-
ğildir sadece. Çöken bir imparatorluğu kurtarma savaşla-
rına sokulan yüz binler içinde babam da vardı. Cepheden 
cepheye aktarılarak on dört yıl savaştırıldı. Bu yüzden 
yaralı, tutsak, sakat kaldı. On dört yıl dile kolaydır. Nasıl 
dayandı, o gücü nasıl buldu kendinde? Her zaman düşü-
nüyor ve şaşıyorum. İnsanlar, ‘dinimiz kralımız’ diye sa-
vaştırıldığı gibi, ‘Tanrımız, padişahımız’ diye de savaştırı-
lıyordu. Kandıran, korkutan bir sürü masal geliştirilmişti. 
Her taburda bir din adamı vardı. Endüstri ellerine silah 
veriyor, bunlar da kafalarına moral sokuyordu. Kaçanları 
asıyorlardı. Alıp götürüp on dört yıl savaştırdıkları halde 
sonradan bir avuç toprak, üç metre bez, bir çift kundura, 
bir şişe ilaç vermediler babama, babamın savaşlarda ölen 
arkadaşlarının çocuklarına...

Dileğim, bütün dünyada el ele vererek, savaşı yen-
me çabalarımızı yükseltmektir. 
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RUHİ SU ÜZERİNE *1

Sümeyra
Ruhi Su’nun türkü söyleyiş tarzı gerçek anlamda bir 

yeniliktir. Bu yenilik, sanıldığı gibi onun bir opera sanatçı-
sı olarak elinde saz türkü söylemesi değildir. Ayrıca opera 
sanatçılarının türkü söylemesi de yeni değildir.

Yeni olan, Ruhi Su’nun türküleri, onların değerini 
düşürmeden ve içlerini boşaltmadan, anlamlarını bozma-
dan birinci sınıf bir virtüozite ile bir sanat eserine dönüş-
türmesidir. Schubert veya Schumann’ın Lied’leri ne ise 
Ruhi Su’nun türküleri de odur aslında.

***

Ruhi Su’nun türküleri ele alışı son derece özgün bir 
yeniden yaratma eylemidir. Bu yaratı devrimci bir karak-
terdedir.

Ruhi Su’nun kendine özgü bir söyleyişi vardır. Ruhi 
Su’nun hayranlarını büyüleyen bu tılsım, onun beğenisi-
dir. Bu beğeni düzeyi sadece eğitilmiş bir ses, müzik bil-
gisi ve kültürü ile açıklanamaz. Bu güzellik anlayışının 
bunlardan başka pek çok bileşeni vardır.

Sanatçının insan olarak verileri, biriktirdikleri, dün-
ya görüşü, insan sevgisi vb. Ruhi Su’nun sunduğu güzel 
karşısında doğal olarak, tüm sanat ve edebiyat ürünleri 
karşısında olduğu gibi, onunla karşılaşan dinleyici top-
luluğu da hem toplu, hem de bireysel olarak bilinçli ve 
bilinçsiz edinilmiş bir zevk dünyası sınırları içinde bir et-
* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Eylül 2000, Sayı: 92.
1  - Sümeyra’nın notlarından derleyen ve yayına hazırlayan Ha-
san Çakır.
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kilenme ile karşı karşıyadır.

Ruhi Su’yu daha ilk dinleyişte hayranları arasına ka-
tılmamak için, ya duyarsız, ya kötü niyetli ve hesaplı, ya 
da önyargılı olmak gerekir.

Ülkemizin ileri gelen pek çok aydını, yazarı, sanatçı-
sı da Ruhi Su’yu anlamış, onun yarattığı ‘güzel’in değerini 
tanımışlardır.

***

Ruhi Su’nun türkülerinin dünyasında her birey, in-
sanlığın en eski ve hiç eskimeyen özlemini, her gün daha 
çok insanlaşma özlemini, yüreği kabararak her seferinde 
yeniden duyar; daha çok ve çıkarsız sevmeye, kurdun ku-
şun, havanın, toprağın, suyun ve insanın uyum ve kar-
deşliğinin koruyucusu ve sanatçısı olma onurunu taşıma-
ya aday olur.

Bu soylu özlemlerin önündeki engelleri yıkıp devir-
mek için gücü, cesareti ve umudu da, insan, yine Ruhi 
Su’nun türkülerinin dünyasında bulur.

Halkın yüzyıllardır üstüne indirilen karardığı biraz 
olsun aralamak, acılara, ölümlere, kıyımlara karşı ko-
yabilmek için türkülere dayanışını anlar. Halkı anlar ve 
onunla bütünleşir, bir olur insanlar.

***

Ruhi Su, hem çok büyük bir sanatçı, hem de öğret-
men idi. O, her zaman yalnızca türküleri söylemek ve sev-
dirmekle kalmadı. O’nu seven insanlara, dostlarına bel-
li bir zevki ve bilinci ulaştırmayı ve onlarla paylaşmayı 
da gerçekleştirmiş bir sanatçı idi. Hemen her dönemde, 
O’nun bir korosu, en azından, her hafta evinde türküler 
söylediği dostları olmuştur. O’nunla birlikte çalıştığım sı-
rada bunu ben de yakından izledim. Ruhi Su, bulunduğu 
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her yerde, sanatını onunla birlikte savunan insanlar ya-
ratmıştır.

Bana göre, bu insanların hepsi O’nun öğrencileridir. 
Ama Ruhi Su’nun açtığı okulun öğrencisi olmak tabii daha 
başka bir şey. O’nun yarattığı sanat okulunun öğrencisi 
olmak için, o işi yapmak ve yaparken de Ruhi Su’nun ge-
liştirdiği estetik kuralların bilincinde olmak ve kuralları 
uygulamak olanaklarına sahip olmak gerek...

***

Ruhi Su, besteciliğin, bu işin bilimi ile donatılmış 
insanlara ait olduğunu defalarca yineledi, ama onu se-
venlerin ve dinleyicilerinin beklentilerini ve isteklerini de 
karşılıksız bırakmadı.

Halk ozanı geleneği içinde, modern bir halk ozanı 
olarak, kendi yazdığı sözleri ve birçok şairimizin türküle-
rini de besteledi. Bunu da pek çok besteciye örnek olacak 
bir yetkinlikte yaptı.

O’nun yaptığı bestelerde müzik, söze hizmet etme, 
onun anlamını güçlendirme işlevindedir. Ve bence sözlü 
müzikte de müziğin işlevi bu olmalıdır. Ülkemizde, ne ya-
zık ki ‘aranjman’ söyleme modası yıllarından kalma kötü 
bir alışkanlık süregidiyor. Söz bilgisine hiç başvurulmu-
yor. Cümlenin durakları, sözün vurgusu ve müziği hesaba 
katılmadan müzik yazılıyor. Sözler müziğe uyduruluyor. 
Bir melodi tek başına, sözsüz olarak, güzel olabilir, ama 
melodinin de bir vurgusu ve durağı vardır, bunlar sözün 
vurgu ve durakları ile bağdaşmadığında gülünç sonuçlar 
ortaya çıkabiliyor.

***

Ruhi Su bir cesarettir, bir inançtır. Tüm baskılara ve 
engellemelere rağmen ezilen, horlanan halkın yüce in-
sancıl değerlerinin ve adil bir dünya özleminin savunucu-
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su olmuştur, sanatında. Bu yanıyla da Ruhi Su örnek bir 
kişiliktir.

Ayrıca Ruhi Su son elli yıllık müzik dünyamızı de-
rinden etkilemiştir. Ben ona inanıyorum ki, müzik yapan 
herkes artık Ruhi Su örneği ile karşılaştırılmak durumun-
dadır. Ruhi Su müzik dünyamızda bir ölçüttür.

Şuna inanıyorum ki, bir gün ülkemizde, Ruhi Su’yu 
tüm yönleriyle değerlendirecek bir Ruhi Su Enstitüsü ku-
rulacaktır. Böylece O’nun sanatı tüm halkın malı olacak-
tır.

***

Ruhi Su’nun sanatı kalıcıdır. Bugün ‘piyasa’da yay-
gın olan pek çok ‘sanat ürünü’ yarın unutulup gidecektir. 
Ama Türkiye halkının kültürüne gerçek bir katkıda bu-
lunmuş olan Ruhi Su’nun sanatı bizlerden sonraki nesil-
lere de kalacaktır. Ruhi Su bu anlamda bir okuldur. Ruhi 
Su, Türkçe şarkı söylemenin estetik kuralları konusunda 
bir okuldur. Bir gerçek sanatçı (hangi sanat dalında olursa 
olsun) halkın kültür değerlerine nasıl yaklaşacak, bu an-
lamda bir okuldur. Bunları daha da çoğaltmak ve ayrıntı-
landırmak müzik bilimcilerimizin işi olmalıdır.

***

Evet, belki Ruhi Su’dan özde şunu öğrendim: Büyük 
bir sabır ve direnç sahibi olmalı insan. Eğer böylesine ada-
letsizliğin, zorbalığın, baskının hüküm sürdüğü bir ülke-
de bunca yıldır ben ille de güzelin, doğrunun savunucusu 
olacağım ve de bu yolda hiçbir yan sokağa ya da çıkar yo-
luna sapmadan ilerleyeceğim diyorsa, bu yola soyunmuş-
sa, büyük bir sabır ve inat sahibi olması lazım insanın. 
Bakıyorum da özel çıkarlar yolunda insanlar her şeyin sö-
mürüsünü yapabiliyorlar.



266 - Yazından Seçmeler

KÜRESELLEŞME VE EDEBİYAT *

Gültekin Emre

Günter Grass, son romanı Yüzyılım’da. dünyaya 
Danzig’den açılışını sergiler. Küçük bir Polonya kasaba-
sından dünyanın gözde yazarlarından biri oluşuna doğ-
ru tırmanışının öyküsünü içeren ve dünyayı, çağımızı 
yorumlamaya da çalışan bu roman, evrenselin de öte-
sinde bir yerde -kendine seçkin bir yer edinmiş- duruyor 
önümüzde. Evrensellik, elbette dünyaya farklı kanatlarla 
sokulmalıdır, yoksa, başka nedir ki? Herkesin, her toplu-
mun, her ırkın, her dilin, her dinin kabul edebileceği, or-
tak bir paydada buluşmaya evrensellik demiyor muyuz? 
Bunu hak etmiş o kadar çok yapıt var ki, saymakla bit-
mez. Öyle çok yapıt var ki önümüzde ortak paydada bulu-
şan, dünyayı gelmişiyle geçmişiyle yorumlayan, bize yeni 
ufuklar açan; bunlar kültür tarihinin, sanat tarihinin sağ-
lam temel taşları olarak günümüze dek yaşaya gelmişler-
dir; hiç kuşkusuz geleceğe uzanan yolun da kaldırım taş-
larını oluşturacaklardır.

Küreselleşen, zorla küreselleştirilen dünyamızda 
edebiyatın konumu nedir diye baktığımızda, evrensellikle 
dirsek temasında olduğunu görürüz. Bu, dünyayı, çevre-
mizi yorumlarken daha dikkatli olmamızı sağlar. Başka? 
Küreselleşmeye daha kuşkucu yaklaşmamızı sağlar. Çün-
kü küreselleşme, siyasal, kültürel dayatmayı da taşıyor 
bünyesinde. Kültür emperyalizminin kılıf değiştirmişi 
olarak da yorumlanamaz mı küreselleşme çabaları?

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Şubat 2001, Sayı: 94.
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Öyle ya, dünyadaki siyasal sınırlar olmasa da eko-
nomik sınırlar yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Ekonominin 
kendi mantığı ve çıkarı bunu gerektiriyor, yani koşullar 
bunu dayatıyor. O halde kültür de, bu çerçevede, siyasal 
dayatmanın yanında kendine sağlam bir yer edinmeden 
kurtulabilir mi? Duramıyor ki, bir de bakıyoruz Batı kültü-
rü, Amerikan kültürü tüm dünyayı etkisi altına alıvermiş: 
moda dünyasıyla, film ve müzik endüstrisiyle dünya hop 
oturup hop kalkıyor!

Amerikan usulü selamlaşma, konuşma tüm dünya-
da yıllardır egemenliğini koruyor. Müzik ve sinemada Ba-
tılı ya da Amerikalı starlar göz kamaştırıyor; ardlarında bir 
hayran ordusu oradan oraya sürüklenip duruyorlar. Ge-
leneksel, feodal yapısını henüz değiştirememiş toplum-
lar yıllardır kültür karmaşasının, çalkantısının, özentiler 
düzyazının duvarları önünde bulmuyorlar mı kendilerini? 
Onulmaz bir salgın hastalığın ülkeden ülkeye yayılması 
gibi en geri, en kalkınmaya gereksinimi olan ülkeleri de 
pençesi altına alıvermiş özenilen Batılı ve Amerikanvari 
yaşam biçimleri. Getiri götürü iyi hesaplanamayan bu tür 
dayatmalarda ülkeler çabalama kaptan örneğinde oldu-
ğu gibi, ya da bizim Mehter Takımı’nda olduğu gibi gider, 
yürür gibi görünürken hep yerinde sayıyorlar. Görünürde 
toplumsal yapıda, kültürel alanlarda bir ilerleme var gibi 
gözükürken, özenilen ülkenin yörüngesinde bir rota izle-
mek zorunda kalıyor böylesi anlayışlar, yönetimler.

Küreselleşme, elbette ekonomik alanda varsılı daha 
varsıl yapmayı amaçlarken, yoksulu da daha yoksul yap-
mayı hedefliyor. Bunun adı açıkça böyle konmuyor elbet-
te: Elbirliğiyle dünyanın kalkınması planlanıyor gibi gös-
teriliyor güler yüzlü bir biçimde. Savaşsız sömürmenin 
adı değişti çoktandır. Sömürü aynı sömürü: Mal satma, 
para kazanma. Birbirine mal satarak kalkınmayı amaçla-
yan ülkeler, birbirinin malını, gelirini, yaşam standardı-
nı kollarken, kendi birliklerinden olmayan mal sattıkları 
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ülkelerin durumunu umursamıyorlar. Onlar, aralarındaki 
ekonomik sınırı kaldırarak küreselleşiyorlar ve yeni pa-
zarlara ihtiyaçları var ya, gerisini varsın yoksul ülkeler 
düşünsün! Kültürle kendine ilgiyi, sempatiyi artıracaksın, 
sonra da markaları dayayacaksın ki, para kazanabilesin. 
Müzik endüstrisinin dayattığı grupların CD’leri her yerde 
çalınacak, gençlikte özenti, sorumsuz bir yaşam anlayı-
şı geliştirilecek, bu bir strateji meselesidir. Sinemada da 
iş çığırından iyice çıkarılacak ki gelişmek isteğiyle yanıp 
kavrulan ülkelerin üzerinde, özendikleri ülkeler gibi olma 
hedefi, Demokles’in kılıcı gibi sallanıp duracak.

Goethe Enstitüsü, Çin’deki ‘yumuşama’ döneminin 
sancılarından yararlanıp ipi öteki ülkelerden daha çabuk 
göğüsledi ve Pekin’de büyük bir kültür merkezi açtı. He-
men ardından ‘Alman Filmleri Haftası’ Çinlilere sunuldu. 
Alman tiyatro yönetmenleri Çinli meslektaşlarıyla bir-
likte ortak oyunlar sahnelediler. Sonra yazarların Çin çı-
kartmasına sıra geldi. Alman yazarların kitapları basıldı 
Çinli okurlar için. Batı kapıları, kültür üzerinden, tümüyle 
açıldı dünyanın en kalabalık bu ülkesine. Sonra kalabalık 
bir işadamı grubu Pekin’e uçtu. Satılacak mallar saptandı, 
yatırım yapılacak alanlar belirlendi, ticari anlaşmalar ya-
pıldı; sonra da paralar Alman tekellerinin kasalarına olup 
gibi akmaya başladı.

Çinli Avangardlar da, sanatçılar da batıda sergiler 
açtılar, ama bir kez hedef tam on ikiden vurulmuştur her 
zamanki şaşmaz taktikle. Uzakdoğu egzotikliğini, otan-
tikliğini bozmadan, Batının izin verdiği ölçüde değişmek 
zorunda duyumsamalı kendini!

Edebiyat, sömürüye, küreselleşmeye ne kadar hiz-
met edebilir ki diye düşünülebilir. Küreselleşme karşı-
tı gösterilerin öfkesi yazına yönelmedi henüz. Edebiyat, 
toplumda kin ve sömürü tohumları ekmek yerine, sevgi-
nin yeşermesi için kendini öne atar, atıyor da.
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Nedim Gürsel’in son romanı ‘Resimli Dünya’ (2000), 
Venedik’te geçiyor ve sanat tarihinin o derin, engin büyü-
süne okurları da ortak ediyor. Orhan Pamuk, hat sanatı-
nın tarihinden yola çıkarak dünyaya Osmanlı kültürünün 
Batılılaşma çabasına giden yoldaki bir yapı taşını yerin-
den oynatmayı denediği ‘Benim Adım Kırmızı’yla (1999) 
merhaba diyor küreselleşmeye. Nazım Hikmet, Türk in-
sanının dünyasından yola çıkan şiirleriyle küreselleşmek 
için emekleyen çağımıza farklı bir tat ve duyarlık getiriyor 
küreselleşirken.

Edebiyat küreselleşmede nasıl bir rol oynayacak? 
Edebiyat, kültür emperyalizminin hizmetinde nasıl kul-
lanılacak? Bunu kestirmek zor, ama iktidarların çağlar 
boyunca yazarların, şairlerin üstüne üstüne acımasızca 
gittiklerine bakılırsa yazını gemleyemedikleri ortada. Bir 
Aziz Nesin’den nasıl çekinmişlerse yöneticiler, onun öl-
dürülmesi için o kadar çok çaba harcadılar. Salman Ruşdi, 
yalnız İran’da mı, Müslüman ülkelerin hepsinde tepkileri 
üstüne çekmedi mi ‘Şeytan Ayetleri’yle! Üstelik edebiyat, 
öyle hızlı bir biçimde ülkelerin sınırlarına sızıyor ki, inter-
net’le, CD-Rom’larla, kitaplarla, yolunu bekleyen nefer-
lerle daha kalıcı, daha etkileyici oluyor. Sınırların ötesin-
deki sınırsızlığı ancak sanatsal ürünler gerçekleştirebilir. 
Sermaye, elbette sanatsal ürünleri de gemlemeyi ihmal 
etmiyor, istediği gibi yönlendirmeye büyük özen gösteri-
yor, bu titizliğini bundan böyle de sürdürecektir mutlaka.

Yazında küreselleşme, başka ülkelerden, başka 
halklardan, başka kültürlerden söz etmek değildir. İnsan, 
acısıyla, sevinciyle, siyasal yapısıyla, ekonomik dağılım-
daki yeriyle, coğrafi farklılıklarıyla, dinsel, dilsel, ırksal 
özellikleriyle varlığını ve özgünlüğünü sanatsal ürünlerle 
de korumalıdır. Sömürüye doymayan ekonominin, siya-
sal açgözlülüğün, vahşetin ortasındaki kuşatılmış insa-
nın dünyasındaki yaraları sanatsal ürünler sağaltamaz-
sa, başka hangi işe el koyabilir ki? İşte sanatsal ürünlerin 
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gücü de, tükenmezliği de, kalıcılığı da, etkili oluşları da 
buradan gelir; insandan aldığını insana vererek yücelir, 
yüceltir.

Küreselleşme ayağa kalkmak üzere, emekleme dö-
nemini geride bıraktı saydır, dünyada yarattığı tahribata, 
yıkıma inisiyatifler, siyasal partiler, duyarlı gruplar, kişi-
ler aralıksız ve sert bir şekilde karşı çıkıyorlar. Edebiyat, 
bana göre, karşı çıkışın yanındaki yerini çoktan aldı bile. 
İnsanlık tarihi uzun bir yol, bu yol bitmez, sürüyor. Edebi-
yatın küreselleşmesi olacak mı? Bunu kestirmesi zor. Ola-
caksa nasıl olacak, bunu düşünmesi bile zor geliyor bana. 
Edebiyat, öyle sanıyorum ki, küreselleşmenin yarattığı 
tahribatın yanında hiçbir zaman yer almayacaktır.

Küreselleşmeyle, dünya küçülürken cep telefonları 
cepte durduğu gibi duracak mı bakalım?
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SU DA UYUR *

Sıtkı Salih Gör

Hangimiz -dedi- gözleri kan çanağı, 

hangimiz yenik düştük, topallıyordu.

Sol bacağı yaralı, özgürlükle bezeli 

yüreğinden fışkırıyor hümanistin çığlığı, 

sanki zulüm terliyordu beyni, elleri.

Hangimiz -dedi- gözleri donuk-donuk, 

hangimiz küreklere inanılmaz dokunduk. 

Sol göğsünde iri bir kırmızı gül, 

aksayan sözcüklere tutunuyor gibiydi, 

suyun gözesindeydi, üstüme çekili tül.

Hangimiz -dedi- ağlarcasına, ama 

daha usanmamış-kendini yenilerken 

Selam dostlara, selam cümlesine ve sana, 

dedi -hangimiz- ağlarcasına derken 

kaygı denizindeki yosunlu kayalara, 

doğru haykırdı birden, düştü mü 

düşer gibi, sendeler gibi, ki o sonsuza...

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Şubat 2001, Sayı: 94.
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‘GÖÇMEN SEKTÖRÜ’ VE SOL *

Adnan Kimyon

2001 yılı Almanya’da Türkiyeli göçün 40. yıldönü-
mü. Bu 40 yıllık göçmenlik tarihinin ancak son on yılında 
‘göçmen’ bilincinin yavaş ve sorunlu da olsa gelişmeye 
başladığı görülüyor. Göçmen sorunlarını farklı boyutlarda 
ele alan yazılar yazılıyor, paneller düzenleniyor. Bu alanla 
ilgili olarak bazen akıl dışı düşünceler ileri sürülmüş olsa 
da, ‘göçmenli’ğin görece yeni olması nedeniyle bunları 
doğal karşılamak gerekir.

1961’de başlayan işçi göçünün ilk 10-15 yılı ‘konuk 
işçi’ düşünce ve psikolojisi, hem yerlilerde hem de yeni 
göçmenlerde egemen durumdaydı. Tüm sorunlar ve bu 
sorunların çözümleri bu eksende ele alınıyordu.

Yaygın inancın aksine, Almanya’nın Türkiye’den 
işçi almasının en önemli nedeni, savaşta yıkılmış ülke-
nin yeniden inşası değildi. Türkiyeli işçiler Almanya’ya 
İkinci Dünya Savaşı’nın bitiminden 15 yıl sonra, 1961’de 
gelmeye başladılar. Bu dönemde tüm metropol kapitalist 
ülkelerde savaş sonrası uygulanan yeni üretim ve birikim 
modelinin gerekleri uyarınca yeni işgücüne ihtiyaç duyul-
du. Bu ihtiyaç gereğince başka ülkelerden işçi alındı. Söz 
konusu üretim, birikim, bölüşüm modelinin krize girme-
siyle birlikte de Almanya, işçi alımını durdurdu. Fordizm 
olarak da adlandırılan bu birikim modeli bant üretim sis-
temine dayanıyordu. Daha fazla üretimle birlikte daha 
fazla tüketim de hedefleniyordu. Kapitalist bir ‘refah’ top-
lumu ortaya çıktı. Bu ‘refah’ toplumundan sadece yerliler 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Mayıs 2001, Sayı: 95.
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değil, farklı boyutta da olsa göçmenler de yararlandılar. 
Daha fazla üretime katkıda bulunan göçmenler, tüketim 
konusunda da katkılarını eksik bırakmadılar.

Göçmenlerin Almanya’ya katkısı, İkinci Dünya Sa-
vaşı’ndan sonra bu ülkenin yeniden inşasından çok, Al-
manya’nın Avrupa ve dünya çapında büyük bir güç olarak 
ortaya çıkmasına yönelik olmuştur. Almanya’nın daha 
çok ekonomik alanda yoğunlaşan gücünün nimetlerin-
den Türkiyeli göçmenler de bir oranda yararlandılar. Tür-
kiye’de kendi çaplarında ekonomik yatırımları oldu. Tür-
kiye koşulları baz alındığında, Almanya’da çalışanların 
orta katmana yakın olduğu söylenebilir. ‘Alamancı’ kav-
ramı bir anlamda da bunu anlatır.

Hatırlanacak olursa, 1980’li yılların başlarında Tür-
kiye’den yoğun olarak gelen politik mültecilere ‘yan göz-
le’ bakan ve onlardan pek de hoşlanmayan Türkiyeli göç-
menler olmuştur.

1960’lı yılların başlarında başlayan göç, 1970’li yılla-
rın ortasından başlayarak gittikçe yavaşladı, ama halen 
sürüyor ve gelecekte de sürecek gibi görünüyor.

Türkiyelilerin 40 yıllık göçmenlik tarihinin dönüm 
noktası, göçün 30. yılıdır. On yıl önce dünyanın çehresi 
değişti. Berlin Duvarı’nın ardından sosyalist ülkeler de yı-
kıldı. İki Almanya ‘birleşti’. ‘Alman ulusu’ yeniden kendi-
ne döndü. Göçmenler de bu gelişmelerden paylarına dü-
şeni aldılar, önemsizleştiler, ‘unutuldular’.

Bu dönemde ‘Nasıl Bir Almanya’ sorusuna yanıt 
aranıyordu. Bu sadece göçmenler için değil, Almanya’da 
yaşayan herkes için can alıcı bir soruydu. Yanıtlar yeni 
bir anayasa yapılmasının gerekliliğine kadar uzanıyordu. 
Sonunda, ‘Nasıl Bir Almanya İstiyoruz’ sorusuna yanıt 
sağdan geldi: serbest piyasaya dayalı metropol kapitalist 
bir ülke; sosyal devlete ve sosyal refaha son veren, neo-li-
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beralist bir Almanya. Göçmenlerin bir bölümü de çıkarları 
gereği yeni Almanya’yı benimseyip savundular (Burada 
‘göçmen’ kavramının tek başına bir şey ifade etmediği, 
‘hangi göçmen’ sorusunu sormanın önemli olduğu görü-
lüyor).

Reel sosyalizm yenilgiye uğradı, ancak yenilen sade-
ce o değildi. Kapitalizm tarihinde sıra dışı bir durum olan 
‘sosyal devlet’, ‘refah toplumu’ da yenilgiye uğradı. Daha-
sı var: Gerçekte hiçbir vizyonu olmayan, sadece reel sos-
yalizme bakarak ‘daha iyi bir sosyalizm’ isteyen sol da ye-
nildi. Yeni toplumsal muhalefet örgütleri dağıldı. Önemli 
bir bölümü de yeni kapitalizme eklemlendi.

Bu genel çerçeveyi anlamadan, Almanya’daki göç-
menler arasında neden sağ ve milliyetçi akımların ege-
men olduğunu kavramak mümkün değildir. Daha da kö-
tüsü, bu akımların egemenliğinin nedeni olarak, özellikle 
‘yerli’ ve bir oranda da ‘göçmen’ sosyalistleri görmektir. 
Bu son derece kolaycı bir açıklamadır. Almanya’da sol ha-
rekete katkı, sadece ‘yerli’lere ait bir sorumluluk değildir; 
en azından ‘sizin ne katkınız oldu’ diye sorulur.

Bugüne kadar Türkiye’deki sol hareketlerin bu ül-
kedeki göçmenlerle ilgilendiklerine dair bir şey duyma-
dım. Sayısı kesin olarak bilinmemekle birlikte, Türkiye’de 
de azımsanmayacak oranda göçmen bulunuyor. Türkiye 
solunun ulus ve azınlıklar sorununa ilgisi görece yenidir, 
göçmen sorunlarına yönelik olarak ise henüz başlama-
mıştır.

Türkiyeli sol hareketlerle yıllardır bağlantı içinde ol-
muş Almanya’daki Türkiye kökenli bazı insanların ‘göç-
menlik’ bazında ‘politika’ yapmalarının arka planı ne ola-
bilir? Yabancı düşmanlığı, dışlanma, ırkçılık, refah ülkesi 
şovenizmi vardır ve giderek de güçlenmektedir. Bunlar 
önemli nedenler olmakla birlikte mevcut durumu yete-
rince açıklamazlar.
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Türkiye’de göçmenler konusunda yapılan çalışma-
ları, merkezi devlet ya da yerel yönetimler düzeyinde 
destekleyen kurumlar ve ‘sivil’ örgütler yoktur. Oysa Al-
manya’da ‘göçmenlik’ önemli bir sektör durumundadır. 
Hem ‘yerliler’ hem de ‘göçmenler’ açısından önemli bir iş 
sahasıdır. Sosyalist olmadan ama sol söylemin bazı yan-
larım kullanarak ‘göçmenlik’ alanında faaliyet yürütmek 
çeşitli avantajlar sağlar. Göçmenlik konusunda genel söz-
ler ve politikaların ötesine gidilmemesinin bir nedeni de 
budur. Şöyle de söylenebilir: En azından metropollerdeki 
‘göçmenlik’ sorunu kapitalizm çerçevesinde çözülebilir. 
Klasik göçmen ülkeleri bu sorunu belirli oranda çözdü-
ler. Örnek olarak ABD, Kanada, Avustralya’yı göstermek 
mümkündür. ABD’nin şimdiki Dışişleri Bakanı ve Körfez 
Savaşı’nın yürütücüsü C. Powel, JamaikalI bir göçmendir. 
Örnekler çoğaltılabilir.

Almanya burjuvazisi ve devleti de bazı alanlardaki 
ihtiyaçlarını karşılamak için, şimdilik bilgisayar teknolo-
jisi alanıyla sınırlı görünse de, daha farklı alanlara da yö-
nelebilecek yeni bir göçten yanadır. Bunun nasıl düzenle-
neceği tartışılmaktadır.

Yüzünü sol’a, sosyalist harekete çevirmeyen bir 
‘göçmen’ hareketi, sonunda kapitalizme eklemlenip ona 
uyum sağlayacaktır. Bunun için varolmayan ve oluştu-
rulması da mümkün görünmeyen bir ‘göçmen hareketi’ 
yerine, sol bir göçmen hareketinin oluşturulması doğrul-
tusunda adımlar atılmalı, herkes de bu alanda üzerine 
düşeni yapmaya çalışmalıdır. Almanya’da sol-sosyalist 
harekete paralel bir çizgi olmadan, sol göçmen hareketini 
oluşturmak mümkün değildir. Bununla ilgili olarak farklı 
örgütlenme biçimleri bulmak zor değildir; yeter ki, bulun-
mak istenilsin, bu konuda yeterli çaba harcansın.

Almanya’da ‘ekolojik’ bir kapitalizm, tarihin en bü-
yük çevre hareketini içine alan, kendisine entegre eden 
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bir kapitalizm gerçekleşiyor. Benzer bir süreç ‘göçmenler’ 
için, göçmenleri de içine alan bir kapitalizm için de söz 
konusudur.

Böyle bir kapitalizmin sınırlarının dışında durmak, 
ona entegre olmamak, sol göçmenlik için olmazsa olmaz 
bir koşuldur.
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20 YIL - 100 SAYI

Yazın’ın 100. sayısı için...*
Yazın’ın elinizde tuttuğunuz 100. sayısı!

Neler çağrıştırmıyor ki bu olay?

Avrupa’da oluşum, bir yirmi yılı aşmış bulunuyor. 
80’li ve 9O’lı yıllarda, okurlarının önüne -elbette iyi niyet-
lerle- çıkan yığınla dergi gördüm. Bir kısmına yazdım da. 
Onların bir süre sonra çıkmaz oluşlarına üzüldüm de.

Yazın, aralarında bir istisna!

100 sayı, yıl hesabına vurulursa, bir yirmi yıla yakın, 
belki de aşkın bir etkinliğin ürünü.

Az da değil!

Derginin gösterdiği bu ‘hayatiyet’te, elbette başın-
daki kişinin, Engin Erkiner arkadaşımızın direşkenliğinin, 
sabrının büyük payı var. Onu gönülden kutlamak gereki-
yor. Ama onun yanı sıra, belki ondan da önce, belli bir 
okur kitlesiyle fikri bağların isabetle kurulmuş olması ge-
liyor.

Neredeyse çıktığı günden başlayarak yazdığım için, 
bu fikri zemin hakkında -az çok- bir bilgim var: Yazın, de-
ğişen dünyanın ve değişen Türkiye’nin diyalektiğini ya-
kalamasını bildi; yani ilerici, demokrat ve devrimci çizgi-
sini, savrulmadan, kendisini yenileyerek sürdürdü.

Demek bu da olabiliyordu!

Nadir, ama güzel örnekler arasında Yazın’ın da yeri 
var.

Akan zamanı iyi izleyip ilginç konular çevresinde bir 
* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, HAziran 2002, Sayı: 100.
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tartışma ortamı yaratmış olmasını da takdirle karşılamak 
gerekiyor. Bunun, özellikle Avrupa’daki Türkiyeli okurlar 
için önemi büyük.

Böylece Yazın, uyarıcı olmasını da bildi.

Bu dergide yazmış olmak beni hep sevindirmiştir ve 
öğretici de olmuştur benim için. Sanıyorum, öteki yazar-
lar da aynı şeyi düşünüyor ve duyuyorlardır.

Özeti şu ki, bugüne değin, yöneticisi, yazarları ve 
okurlar, hepimiz ‘daha insanca bir dünya’ için bir imeceyi 
sürdürdük. Bu güzel örnek, geleceğe doğru yürüyüşte bir 
güven öğesidir ve heyecan kaynağıdır.

Daha nice sayılara Yazın için!..

Server Tanilli

Uzun ömürlü ‘Yazın’
Benim yazmaya başladığım Şubat 1992’de ‘Yazın’ 

henüz onuncu yaşma basmak üzereydi. Sağlık sorunu-
mun çıktığı dönemler hariç, aşağı-yukarı bu elinizdeki 
100’üncü sayıya kadar yazılarımı aksatmadım. Gerek son 
10 yılında gerekse şu andaki 20 yıllık ömründe Avrupa’da 
ve Türkiye’de aynı kulvarda pek çok dergi çıktı, battı. ‘Ya-
zın’ın bu yaşına kadar gelişinin ve okunurluğunun nedeni 
bence kültürle, sanatla, edebiyatla siyasi ve yaşamın öte-
ki alanlarını da kapsayan öğeleri bir arada sıkmadan, itici 
olmadan verebilmesi...

‘Yazın’ın ömrünün daha uzun olmasını dilerim.

Emin Karaca
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Türkçe basında bir çığır...
Engin’in önerisi üzerine Yazın’a siyasal göçmenlik 

konulu ilk yazıyı yazalı dört yıl oluyor. Daha önceki 16 yı-
lını düzenli olarak izleyebildiğimi söyleyemem. Dört yıllık 
beraberliğimiz, bana, Yazın’ı yaratanların ve yaşatanların 
zoru başarma azmini yakından tanımak olanağı verdi.

Gerçekten de, 80 darbesini izleyen yıllarda, hemen 
her siyasetin sürgünde kendi gazetesini çıkartarak en 
masum ifadeyle ‘anti-faşist mücadeleye katkıda bulun-
maya’, özündeyse Türkiye devriminin Iskra’sını yaratma-
ya çabaladığı o hareketli günlerde, hiçbir yayına üç dört 
yıldan fazla ömür biçmek kolay değildi. Nitekim, tüm bu 
yayınların varlıkları, kendilerini yaratan ya da destekle-
yen politik örgüt ya da grupların Türkiye siyasetindeki 
etkinlik süresiyle sınırlı kaldı. Parti ya da grupların çökü-
şüyle, bu yayınların da sesi soluğu kesildi.

Böyle bir ortamda doğan Yazın, gerek Türkiye’nin, 
gerekse Türkiyeli göçün sürekli değişen güncel gerçek-
liklerini çok dikkatli izleyerek ve değerlendirerek kalıcı 
olmayı başardı. Sayfalarını, siyasal aidiyetlerini önemse-
meksizin, kendi mücadele alanlarındaki birikimleriyle, 
yaşamlarıyla ve araştırmalarıyla Türkiye düşün hayatına 
somut katkıda bulunabilecek herkese açarak güvenilir bir 
forum olmayı başardı.

Yazın’ın kalıcılığının en önemli nedenlerinden biri 
de, sanat ve kültür ağırlıklı olması... Yayın yönetmenliği 
yapanlar deneyimleriyle bilirler ki, en büyük, en etkin, en 
popüler bir gazete veya derginin dahi en zor yönetilen ve 
hazırlanan bölümü, kültür ve sanat bölümüdür.

Hele bir dergi Yazın gibi, Türkiye’den binlerce kilo-
metre uzakta, değişik ülkelerden değişik duyarlılıktaki in-
sanların katkısıyla hazırlanıyorsa, bu zorluğu dörde beşe 
katlamak gerekir.
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Geçen sayıdaki kısa açıklamadan öğrendiğim kada-
rıyla, Yazın on yıldan beri de Türkiye’de yayınlanıyor.

Yazın’ın Avrupa’daki ve Türkiye’deki dağıtım, oku-
yucuya ulaşma kapasitesi nedir, giderek daha da azman-
laşan ve azgınlaşan yazdı ve görsel medya tekellerinin 
beyinleri prangaya vuran diktasını ne denli yırtabilmek-
tedir, bilmiyorum.

Ama sayısal-nicel göstergeler ne olursa olsun, sür-
gün koşullarında da olsa, 80 darbesinin tam bir karanlığa 
gömdüğü Türkiye düşün yaşamına Yazının önemi yadsı-
namayacak niteliksel bir katkı getirdiği. Yeni bir çığır aç-
tığı tartışma götürmez.

Bu niteliğiyle Yazın, Türkçe basın tarihinde şimdi-
den müstesna bir yer hakkediyor.

Daha nice 20 yıllara...

Doğan Özgüden

Evrensel değerlere inanan, dünya ve Türkiye kültü-
rüne katkıda bulunan, 100. sayısına ulaşan Yazın dergisi-
ni kutlarım.

Celal Moray

20. yılında Yazın’a...
Almanya’ya göç 40 yılı geride bıraktı. Bu 40 yılın için-

de 20 yıldır yayınlanan Türkçe bir dergi de var. Fazla bir 
şey üretememiş göç tarihimiz için dikkate değer bir olgu...

Köln’den faks gönderen, ancak adını okuyamadığı-
mız bir okurumuz. 
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SESİ DUVARLARIN ÖTESİNE TAŞIMAK *

M. Şehmus Güzel

Jean-Paul Sartre ile Michel Foucault arasındaki iliş-
kileri/etkileşimleri en iyi biçimde her iki filozofu da çok 
iyi tanıyan üçüncü bir filozof anlatabilir: Bayan Jeannet-
te Colombel. Michel Foucault, la clarte de la mort (Michel 
Foucault - Ölümün Aydınlığı) kitabında bunu yapıyor.

Foucault gibi bir sözcüğün çevirisi için bir gün düşü-
nen bir filozofun yapıtlarını kim vurduya getirip çeviren-
lere, bu yeni yapıtın çevirisini bu işi bilenlere bırakmaları 
gerektiğini şimdiden duyurmak Hem Sartre’ı hem Fouca-
ulfyu iyi ‘tanıyan’ birinin çevirmesi umuduyla...

Odile Jacob Yayınları’nda çıkan kitapta Colombel, 
Foucault’nun ‘felsefesine’ ve ‘yapıtına’ yeni bir açıklama 
getiriyor. Filozofun düşüncesini, O’nun ve bizim ‘zama-
nımızın’ en önemli sorunlarıyla, ‘dışlama/dışlanma’yla, 
‘karşılıklı rekabetler/yarışlar’la, ‘etnik/ulusal çatışma-
lar’la, AIDS’le ve diğerleriyle yüzleştiriyor, karşılaştırıyor, 
çatıştırıyor.

‘Angaje filozof, ‘angaje aydın’ deyince, son on yıllar-
daki en bilinen örnek Sartre’dır. Herkes O’nun elinde La 
Cause du Peuple (Halkın Davası) gazetesiyle Renault’nun 
Boulogne- Billancourt fabrikası önünde çekilmiş fotoğra-
fını en az bir kere görmüştür. En olmayacak, kazanılama-
yacak, önceden yitirilmiş bütün ‘kavgaların’ bir numaralı 
militanıdır Sartre. Zaten kavga ille de bizim zamanımızda 
kazanılacak diye verilmez.

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Mayıs 2003, Sayı: 102.
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Sartre’dan sonra, bazen O’nunla birlikte Foucault 
anılmaya değer. Evlerinden atılmak istenen göçmen işçi-
lerin yanındadır. Foucault her türlü ‘azınlığın’ kavga yol-
daşıdır.

1970’lerde tutuklu ve mahkumların durumlarım ka-
muoyuna yansıtmak için GIP (Hapishaneler Üzerine Bilgi-
lendirme Grubu) kurulur. Amaç mahkumlara söz vermek, 
onları konuşturmak, konuşmalarını yansıtmaktır. Fou-
cault, bu çalışma ve dinleme grubu içinde birçok aydınla 
birlikte yer alır.

Bu çalışmada yer alanlardan birisi olan Avukat Herri 
Leclerc, Un Combat Pour La Justice (Adalet İçin Mücadele) 
kitabında Foucault’nun militan çalışmasını hayranlıkla 
anlatır. Filozofun Surveiller et Punir (İzlemek ve Cezalan-
dırmak) adlı yapıtının kendisini nasıl etkilediğini, yapı-
tın hapishane ‘olgusunu’ nasıl çözdüğünü de... Hapisha-
neden hareketle ceza düzenini irdelemek olasıydı artık. 
Toplumu sorgulayabilmek için hapishaneyi anlatmak ge-
rekiyordu.

Hapishanede öyle bir düzen kurulmuştur ki, mah-
kumun, gözleyen ve izleyen olmadan bile gözlendiğini 
ve izlendiğini duyumsaması amaçlanır. Böyle bir düzen 
içindekilerin seslerini duyurmak, seslerini duvar ötesine 
taşımak birinci derecede önem kazanır. Duvarlar arasın-
da başkaldırmak, duvarları ‘yıkmak’, eyleme geçmek ve 
eylemi üzerine düşünmek; Foucault felsefesinin temelle-
rinden birincisidir.

GİP bugün Foucault’nun yoldaşları tarafından ÖİP 
(Hapishaneler Uluslararası Gözlemcisi) adıyla yürütülü-
yor. Özellikle ‘adli’ suçluların durumu ve hapishaneler-
deki koşullar düzenli biçimde izleniyor. Her yıl bir rapor 
yayınlanıyor.

Başka yoldaşları ise AIDES adlı dernek bünyesinde 
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AIDS hastalarıyla ilgilenmeyi sürdürüyorlar.

Aydınların angajmanı böylece toplumun ‘kenarında’ 
bırakılmak istenen, dışlanan kesimlere, azınlıklara yöne-
liyor. Bu tür atılım/gönüllü yazılımlar aydınlara herhangi 
bir madalya ya da takdir getirmez. Kimi dedikodulara ve 
dertlere yol açması da çabasıdır. İşte Foucault’nun angaje 
filozof olarak Fransa toplumuna, aydın mücadelesine bı-
raktığı miras, gösterdiği yolun devamı...

Doğuştan isyancı, her zaman karşı koyan, ‘kendisi 
olmak istemeyen’, ‘kimliksizlik/yüzsüzlük’ yanlısı, “ken-
dimin çözülmesiyle ancak öbürü olabilirime giden yola 
koyulabilirim” diyen filozof, her türlü “kimlik arayışı-
nın dışlamayla ikiz kardeş olmak zorunda kalmasından” 
korktu. Dinden, dincilerden nefret etti.

1940’ların sonu ve 1950’lerin başında Fransız Ko-
münist Partisi üyesiydi. Sadece felsefeye değil tarihe, in-
sanbilimine, toplumbilime de yeni bir bakış açısı getirdi. 
Arşiv kullanımında ‘devrim’ yaptı demek abartma olmaz. 
Arkadaşı filozof Paul Veyne’in Commen on ecrit l’Histo-
ire? Foucault revolutione L’Histoire (Tarih Nasıl Yazılır? 
Foucault Tarihi Kökünden Değiştiriyor) kitabı bu konuda 
örnektir.

Bir başka tarihçi, Bayan Arlette Farge, tarih çalışma-
larında ‘Foucault’ya borcu’ndan söz ediyor. Borçlu olan 
sadece O değildir. Foucault’ya göre felsefi düşünce, biline-
ni meşrulaştırmak için değil, başka türlü nasıl ve nereye 
kadar düşünülebileceğini bilmek için araştırmaya yönelik 
sürekli ve düzenli çaba ve girişimi teşvik etmek amacına 
yöneliktir.

Foucault’nun felsefesi, kendi deyişiyle bir ‘chemine-
ment’ (yol alma) ve bir ‘pietinement’ (yerinde sayma)’dır. 
Bu felsefe duraksamalar, tereddütler, endişelerle yüklü-
dür. Foucault’nun yapıtlarına ‘açıklayıcı yöntemleri’ uy-
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gulamak zamanı geldi diyenler var, yani kendisinin ince-
lediği şeylere, çalışma koşullarına uyguladığı genealogie 
(soy, soy kütüğü) ve interpretation (açıklama, yorumla-
ma)... Yani ‘gerçek oyunları’-... 
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ALEVİ HAREKETİ:
UYANIŞTAN DURGUNLUĞA*

Faik Bulut

Bu yıl kırkıncısı düzenlenen ‘Hacı Bektaş Veli Anma 
Törenleri ve Kültür Etkinlikleri’ davetlisi olarak Hacıbek-
taş ilçesindeydim. Konuşmacı sıfatıyla katılıp karınca 
kararınca katkıda bulunmanın yanı sıra, Alevi-Bektaşi 
hareketinin vardığı noktayı gözlemleyip bir sonuç çıkara-
bilir miyim düşüncesiyle oraya gittim. İyi de oldu. Başta 
ev sahibi Belediye Başkanı Mustafa Özcivan olmak üzere 
Anadolu ve Avrupa’nın birçok yerinden gelen şahsiyet-
ler, akademisyenler, kanaat önderleri, sıradan insanlarla 
karşılaştım, tanıştım; açık yürekleri, gülen yüzleri, dost 
muhabbetlerine yakından tanık oldum. Bütün o hoşgö-
rü iddialarına rağmen aslında şeriatçı bir fanatikten geri 
kalmayan ve sayısı dördü beşi geçmeyen birkaç bezirgan 
sayılmazsa, hemen bütün Alevi-Bektaşi kardeşlerimin 
şahsıma gösterdikleri sıcak ilgi ve candan yaklaşımları 
karşısında bir hayli duygulandım.

Törenler, aynı zamanda bir buluşma ve özlem gider-
me yeri oldu. İsviçre’deki Alevi örgütlenmesinin eski so-
rumlularından Turan Eser ve Almanya’da Alevilik üzerine 
bir-iki akademik teziyle tanınan Hıdır Temel ya da Dani-
marka’daki dernek sorumluları gibi birçok güzel insanla 
tanışma fırsatı buldum. Otuz yıldan fazla bir zaman önce, 
Kars yöresinde pek nadir görülen Alevi-Sünni çekişmesi 
sırasında yanlarında yer aldığım, Sünni bağnazlığa kar-
şı kendilerini savunduğum birçok Alevi köylünün ta İz-

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Ekim 2003, Sayı: 103.



286 - Yazından Seçmeler

mir’den, Ankara’dan ve Mersin’den gelerek tesadüf ese-
ri Hacıbektaş’ta beni bulmaları, boynuma sarılmaları ve 
gerçekten ellerindeki bir lokmayı paylaşıp hasret gider-
meleri, belki dönemin en anlamlı ve en hoş rastlantısıydı.

Bu duygu, inanç, kültür ve hümanizm seli içinde 
konuşabildiğim onlarca kanaat önderi, siyasi şahsiyet ve 
dernek sorumlusunun anlatımlarından, Alevi örgütlen-
mesinin bugünkü durumuna ilişkin bir sonuç çıkarmaya 
çalıştım.

Ana hatlarıyla belirtirsek, son dönem Alevi hareke-
tini üç başlık altında toplamak mümkün: 1990-96 yükseliş 
dönemi, 1996-99 durgunluk dönemi, 1999’dan sonra bö-
lünme dönemi.

Bu dönemleri biraz daha yakından inceleyelim.

Yükseliş dönemi
12 Eylül 1980 askeri darbesi, Türkiye geneline dam-

gasını vuran sağ-sol-İslamcı bölünmesine biçimsel an-
lamda son verirken; Türk-İslam sentezi çerçevesinde so-
lun bütün yelpazelerini ezdi, budadı, paramparça etti ve 
ideolojik bakımdan sol/sosyalist dünya görüşünün gerile-
mesine ve kendine güvensiz bir hale gelmesine yol açtı. 
1970’lerin ortalarından itibaren solun dünya ve Türkiye 
ölçeğinde kırılma noktası yaşadığı, kendi içinde siyasi ve 
ideolojik bölünmeleri uç noktalara (çatışma gibi) götürdü-
ğü bir olgudur.

Türkiye solu, 12 Eylül öncesi ilk firesini kendi arasın-
da verdi: 49 fraksiyona bölündü, kendi içinde çatışmaya 
başladı. Türkiye’deki çelişkileri doğru tespit edememesi, 
Kürt kökenlilerin hem solculardan hem de kendi araların-
da ayrı örgütler kurmasıyla sonuçlandı.
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12 Eylül solu her bakımdan bastırıp önder kadroları-
nı ya mülteci olmaya ya susmaya ya da hapiste kalmaya 
mecbur ederken; ideolojik önderlikler dağıldı. Sosyalizme 
bakış, sosyalist ülkelerin pratikleri, Marksizm-Leninizm 
şöyle ya da böyle sorgulandı. Sol kesim mensupları, ör-
güt içi hesaplaşmalardan bireysel iç hesaplaşmalarına 
uzanan çizgide dervişan/çileci tefekküre dalarken; aslın-
da dünya çapında yükselen bir akım haline gelen libera-
lizm ve kimlik arayışı içinde bocaladılar. Kimlik arayışı, 
postmodern bir dönemde, kimliksizliğe dönüştü. Veya alt 
kimliklere tutunularak teorik/ideolojik krizlerin atlatıla-
cağı ve geçiştirileceği düşünüldü. Kadın hareketi, Alevi-
lik, Kürtlük vs. gibi sonradan kitlesel nitelik kazanacak 
akımlar, bu zeminde uç verdi. Solcular, ‘demokrasi’ gereği 
bu tür eğilimlere ses çıkarmadılar veya belki burada bir 
‘hikmet ve nimet vardır’ diyerek bazılarını desteklediler, 
kimilerine katıldılar ve kimilerini de ‘ileride bana yaraya-
bilir’ düşüncesiyle teşvik ettiler.

Postmodern dönemdeki kimlik arayışları, bir ba-
kıma yükseldikçe militarist bir karakter kazanan resmi 
ideolojinin teorik tutkalı haline gelen Türk-İslam sente-
zine karşı sanki birer dalgakıran, alternatif görüşlermiş 
gibi sergilendi. En iyi ihtimalle, ‘kimlik’ (etnisite, inanç, 
sosyo-kültürel temelde) tezlerine, liberal tufana karşı, mi-
litarist gazavata karşı bir çeşit ‘güvenli sığınak, tevekkül 
dergahı’ işlevi yüklendi.

Dünya çapında yükselen İslamcılık; toplumsal par-
çalanmışlığı, bireyselliği, altkimliklere bölünmeyi zaten 
teşvik ediyordu. Türkiye’de ‘çok hukuklu toplum’, ‘her ce-
maat kendi töre, inanç ve hukukuyla yönetilsin’ türünden 
tezler başını alıp yürüdü. Bütünsel toplumcu perspektif-
leriyle düzeni değiştirmeyi amaçlayan, deyim yerindeyse 
toplum mühendisliği önermeleriyle alternatif oluşturan 
ilerici modern ulusçuluk ile sosyalizm tıkandı, geriledi, 
kırılganlaştı. Toplumsal ve fikirsel öncülüğün bayrağını 
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cemaatçilik, altkimlik, altkültür, bireycilik vs. ön plana çı-
karan postmodernizme bıraktı.

12 Eylül öncesinde solun halka, topluma ve kendine 
karşı sorumsuz tutumlarıyla haksız davranışları ve hata-
ları büyük bir muhasebeden geçmeyince; geçmişte sol ör-
gütlere bağlı bireyler kendi iç dünyalarına kapanmak ve 
iç muhasebelerini yapmak suretiyle ‘altkimlik’lere daha 
fazla sarıldılar. Kimliğe dönüş, kimlik bunalımı ve kim-
lik krizini beraberinde getirdiyse, yüzyılların hazır ‘şifalı 
otları’ niteliğindeki dermanlar, klasik ve hatta töresel/ge-
leneksel çözümler devreye girdi. Kürt kendi özüne, Alevi 
kendi geleneğine, İslamcı ata babasının inanç dünyasına, 
onun normlarına döndü. Bu ‘sadre şifalı devalar’, kişi is-
ter kabul etsin ister etmesin, aslında sol adına ne varsa 
ondan kopuşu içeriyordu.

Kürtler, “Meğer solu ayakta tutan Kürt gençleriymiş. 
Aldatıldık; onca yiğidimizi boşu boşuna bu uğurda yitir-
dik” gibi gerekçelerle kendi kendilerine döndüler, solu 
(haklı ve haksız) temelde eleştirerek kendilerine yeni bir 
alan bulmaya çalıştılar. Nitekim buldular da. Söylem ve 
programları esas olarak sol kalmaya devam etti. Fakat 
Kürtlerin bu ‘sol projeleri’ eskisinden farklı olarak sınıfsal 
bir perspektifte değil, bütün kitleyi kapsayacak ‘milliyetçi’ 
bir programda ifadesini buldu. Deyim yerindeyse, Kürtler 
adına çıkan hareketlerin ivmesi, manivelası ‘sınıfsal çe-
lişki’ değil, ‘ulusal çelişki’ ekseni üzerine kuruldu.

Aleviler de, “Gerçek solcuların çoğu Alevi kökenlidir. 
Kendimize dönelim. Solcular için onca fedakarlık yap-
tığımız yeter. Solcular bizi fena kullandılar” söylemiyle, 
geleneksel anlayışlarına döndüler. Görece demokratik ve 
hoşgörülü bir toplum olunmasına karşın bazı Aleviler iç 
hesaplaşmalarında veya kimlik arayışlarında sol ve sol-
cuları ‘öcü’ diye gösterdiler. İslami anlayışa yakın bir ge-
leneksel ‘Alevi’ anlayışı geliştirdiler. Sınıfsal çelişki yerine 
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‘mezhep çelişkisi’ni ikame ettiler. ‘Alevi olan her şey gü-
zeldir’ zihniyetiyle davrandılar.

Bu, geçmiş on yıllarda kırsal kesimde yaşayan Ale-
vi köylü kitlelerinin o ‘içine kapanık’ görüşünden farklı 
olarak, daha çok varoşlarda tutunmaya çalışan ‘lümpen, 
yarı şehirleşmiş, ne köylü ne şehirli’ Alevi anlayışının dar 
rekabetçi, yer yer bağnaz ve deyim yerindeyse ‘kent paza-
rında tutunmaya, orada bir rant elde etmeye’ bakan ihti-
raslı bir Alevilik anlayışıydı.

Alevi gençlerinin ideolojik ve örgütsel boşlukta kal-
malarını uygun görmeyen ‘ihtiraslı, tekkeci, dergahçı, 
mezhepçi aydınlar’ birtakım dergiler etrafında, yahut ba-
sın ve medya kanalıyla ‘20 milyonluk Alevi toplumunun 
temsilcileri, sözcüleri ve savunucuları’ sıfatıyla ortaya çı-
kıp, henüz ne olduğu tam anlaşılmayan bir ‘Alevici görüş, 
Alevici anlayış ve perspektif sergilerken; geçmişte Alevi 
sözcüğünü dahi ağzına almayan; tam tersine, Sünni mes-
lektaşlarıyla sömürü mekanizmasının çarkını döndürme-
ye bakan Alevi sermayedar zümresi, birden ‘Alevi’ oldu-
ğunu hatırladı, buradan nasıl bir rant elde edebileceğinin 
hesaplarını yaptı. Dahası, bir zamanlar ülkücüleri finanse 
eden kimi Alevi zenginleri, bu kez bazı Alevi organizas-
yonlarına parasal destek sağladılar.

Zenginler, sol geçmişleriyle bilinen gençleri ken-
di dünya görüşlerine çekebilmek, İslami anlayıştan pek 
farklı olmayan bir Alevicilik anlayışı ikame edebilmek 
için; ne yazık ki toplumun geleneksel önderliğinden 
‘dede’ ve ‘baba’ sıfatını taşıyan bazı inanç önderlerinden 
yararlandılar. Aydınlar ise ‘Alevi olsun da, ne olursa ol-
sun...’ noktasında bu kesimle uzlaşınca, ‘kitlesel Alevilik’ 
denilen akım öne çıktı. ‘İslam’ın ve Türklüğün özü Ale-
viliktir’ söyleminde ifadesini bulan bu sentez, bütün o 
Sünni karşıtı konumlanmaya rağmen, esasında Türk-İs-
lam sentezinin Alevi önderlerince mezhepsel deyimlerle 
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süslenip piyasaya sürülmesinden başka bir şey değildi. 
Ancak Alevi kitleleri siyaset düzleminde henüz bağımsız 
düşünmekten ve kendi yapılarını kurmaktan uzaktılar. 
Ağırlıklı biçimde sosyal demokrat ve Atatürkçü partilere 
oy vermeyi sürdürdüler.

Siyasi düzlemde esaslı kopuş, 2 Temmuz 1993 Sivas 
katliamında yaşandı. Daha önce Avrupa’da uç veren ör-
gütlenmelerde Türkiye’de vakıf adı altında kurumsallaş-
maların başlangıcında sayılan Alevi örgüderi, bu tarih iti-
bariyle kitleselleştiler. Sivas olayına tepki, Alevi insanını 
titreyip kendine getirdi ve özgün bir arayış içine soktu. 
Özellikle Avrupa’daki Alevilerden başlayan ‘manevi, siya-
sal ve parasal dayanışma’ şimdiye kadar görülmemiş bir 
potansiyeli ortaya çıkardı. Enerjiyi sinerjiye dönüştürdü. 
Sivas olayına karışan İslamcıların yargılanma süreçlerin-
de Alevilerin, avukat tutma ve mahkeme masrafları gibi 
harcamalar için bol bol bağış toplamaları; yurtdışında ve 
ülkede Alevilik/Aleviler konusunda bir dizi toplantı, se-
miner, konferans yapılması gibi etkenler, ortada her ba-
kımdan ‘büyük bir kaynak ve büyük bir rant’ olduğunu 
gösterdi.

Politikacılarla siyasi partilerin bile dikkatini çeken 
Alevi kitlesi seçim malzemesi yapıldı. Basın ve medyanın 
ilgisine mazhar olan Alevi kaynaklı görüşler, demeçler, 
olaylar, haber ve bilgiler; İstanbul Gazi olayları nedeniyle 
daha bir medyatik konum kazandı.

Toplumsal enerjinin ve rantın keşfi gecikmedi: O 
zamana kadar Alevilik babından yayınlanan sığ ve gele-
neksel birkaç acemi araştırma dışında ‘fikirsel aydınlan-
ma, düşünsel öncülük, kolektif ve bilimsel faaliyet’ adına 
yapılmış ciddi bir çalışmaya rastlamak mümkün değildi. 
Alevi uyanışıyla birlikte kitap ve yayın dünyasında bir 
patlama oldu. Eline kalem alan, ‘kitap, dergi, makale’ adı 
altında ‘çeviri, derleme, apartma’ karışımı bir dizi yayın 
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yaptı. Derken Aleviler adına dernek, örgüt ve vakıflar ku-
ruldu. Toplantılar yapıldı; siyasi, toplumsal, kültürel pers-
pektifler tartışıldı; tutumlar belirlenmeye çalışıldı.

Fakat ‘aydın’ ölçülerine uyabilen Alevi aydını pek 
yoktu. Olanlar da ‘hasbel kader Sivas katliamından sağ 
kurtulmuş veya Gazi olaylarında bir şekilde hazır bulun-
muş’ kimselerdi. Alevilik, Batınilik, Heteredoksi, İslam ta-
rihi, İslamiyet, genelde din, Ortadoğu tarihi, Anadolu uy-
garlığı, Osmanlı tarihi, mezhepler tarihi, Alevilik ve Şiilik 
tarihi, İran ve Yunan felsefesi gibi konulara hakim veya 
en azından bunlarla ilgilenip araştırabilecek bilgi ve mes-
leki birikime sahip kimse yoktu Alevi aydınları arasında.

Mevcutların çoğu taşradaki yerel gazetelerde köşe 
yazarlığı yapan, edebiyat alanında amatörce birkaç ürün 
veren veya atadan dededen kalma ve ne olduğu tam belli 
olmayan birkaç menkıbe, deyiş, soyağacı kütüğünü ‘belge’ 
diye yayınlayan kişilerden ibaretti. Bilimsellik adına ince-
lemeye değer pek azının dışında, çoğu ‘serbest piyasadaki 
işportacı’ ruhuyla pazara sürülen metalardan veya kişisel 
tatmin aracı yayınlardan ibaretti. Buna rağmen yaklaşık 
300-400 kitap yayınlandı, dergi çıkarıldı ve yayınevi açıldı. 
Rant keşfedilmişti bir kere!

Buna ‘Alevi ders kitabı’ diye Alman yerel yönetim-
lerine kabul ettirilen kitap ile, Türkiye’de Kültür Bakanlı-
ğı’na hatır babına okutturulan birçok kitap dahildir.

Kitlesellik kazanan Alevi hareketi ile büyük bir aciz-
lik ve zavallılık içinde bocalayan aydınların öne sürdük-
leri sözde ‘teoriler’ birbiriyle örtüşmedi. Alevi hareketinin 
kitlesel kolektif karakteri ile aydınların dar çıkarcı, bireyci 
ve ihtiraslı emelleri birbirini tutmadı. Pratik ile teori ça-
kışmayınca, orta yerde ‘yol bir, sürek bindir’ denilebilecek 
kadar Alevi tanımı çıktı. 40-50 kadar farklı Alevilik tanımı 
yapıldı. Büyük boşluk, temiz inançlı Aleviler arasında bü-
yük kafa karışıklığı, bölünme ve yer yer çekişme/çatışma 
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yarattı.

Boşluğu gören resmi ideoloji, Alevileri, ‘İslamcı ve 
Kürtçü’ tehlikeye karşı kullanma politikası güttü. Türk-İs-
lam sentezcileri (milliyetçilerden İslamcılara, Diyanet İş-
leri’nden Ahmet Yesevici yeni Turancılara kadar) devreye 
girip ‘alternatif Alevi- Bektaşi konferansları’ düzenleye-
rek, ‘Alevilik Türklük ve İslamiyet’in özüdür’ sözüyle yeni 
bir asimilasyon yöntemine başvurdular. Her kesimden si-
yasal İslamcılar, kendilerine yakın gördükleri liberal sağ 
görüşlü Alevileri, ‘Biz de Allah- Muhammed-Ali diyoruz. 
Alevilik Hz. Ali ve Ehli Beyti sevmekse eğer, biz de Ale-
viyiz. Yeter ki, Hz. Ali’nin yaptığı gibi namaz kılıp oruç 
tutalım; İslam’ın beş şartını yerine getirelim’ gibi bir de-
magojiyle, Alevilik inancım ‘İslam’ içine yerleştirmeye 
başladılar.

MHP ve Refah Partisi geleneği dahil bütün siyasi 
partiler milyonlarca ‘seçmen’ anlamına gelen Alevileri 
‘ayartma’ya, kendilerine yakın Alevi inanç önderlerini, 
‘dede’leri, ‘babaları ziyaret ederek ya milletvekili olma-
ları, yahut kendilerine oy vermeleri yönünde telkinlerde 
bulunmaya başladılar.

Taşra zihniyedi Alevi aydını, ‘muazzam rantı’ keş-
fedince; daha önce hiç çıkmadığı o kapalı köyünden, ka-
sabasından veya kentinden çıktı; İstanbul, İzmir, Adana 
gibi metropollere davet edildi; Avrupa’ya, Avustralya’ya 
ve Kanada’ya kadar gider oldu. Bir münasebetle yapılan 
toplantılara, konferanslara katıldı; geleneksel görüşlerini 
serdetti. Bu arada yol masrafları bedavaya geldi, cebine 
de birkaç kuruş giriverdi. Allah, bin bereket versin! İyi işti 
doğrusu. Oysa “Alevilik adına yurtiçi ve yurtdışındaki kit-
leye sunduğu, zaten o sıradan insanın atadan dededen 
daha önce duyduklarıydı. Aleviler aydınlanmadı, aydın-
lanmayı yaşamadılar. Aleviler, ‘kendilerinin farklı olduk-
larını’ keşfedip uyandılar; yalnız ‘niçin farklı oldukları’nı 
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bir türlü anlayamadılar. Daha doğrusu, Alevi kitlesine, 
‘Siz, Sünnilerden farklısınız’ denildi; ancak ‘niçin farklı-
sınız’ sorusuna tatminkar cevap verilmedi. Bu uyanış, bi-
linçlenme değildi; Alevilik felsefesini ileri götürmeyi, 21. 
yüzyıla taşımayı içermeyen kof laflarla, menkıbe ve ma-
sallarla başka türlü olması imkansızdı.

Alevilik tanımındaki bolluk ve boşluk, rant kokusu-
nu alanların işine geldi. Ortak bir düşünce, dil, perspektif 
geliştirilemediği gibi habire cemevi açıldı, örgüt ve dernek 
kuruldu. Neredeyse bu cemevleri ve dernekler kişilerin 
mülkleri haline geldi. Ve daha kötüsü, bu tür kuruluşlar 
siyasi hesaplar için sıçrama tahtası işlevi gördü. İnanç ba-
bından cemevleri, ‘minaresiz camilere’ dönüştürüldü. Bir 
bakmışsınız kendini önder, temsilci, sözcü veya ‘dede’ sa-
yan biri, “20 milyonluk Alevi kitlesi adına şu partiyi des-
tekliyorum’’ veya “şu partiden milletvekili olduk ki, Alevi 
haklarını Meclis’te koruyalım” yolunda demeçler vermiş. 
Ertesi gün, bir başka örgüt, “söz konusu zatın Alevilerle 
hiçbir ilgisi yoktur, bezirganlık yapıyor” biçiminde bir bil-
diri yayınlamış. Özetle siyasi, toplumsal ve kültürel rant 
iç içe girince, Alevi yükselişi durdu; Alevi kitlelerinin öz-
lemlerini yerine getirmekten uzak bir mecraya girdi. Alevi 
kitlesi ‘tüketici, seçmen’ gibi görüldü; katılımcı temelde 
ortak faaliyet yürütülmediği gibi, tersi şeyler oldu; tasfi-
yeler başladı. Örgütler, başında şeyh ve emrinde müritleri 
bulunan tekke gibi bir menfaat ocağına döndüler.

Plan ve program alanında yaratıcılık olmayınca, kı-
sır döngü başladı. Alevi kitlesini ortak bir paydada buluş-
turacak somut talepler, yapay biçimde ‘Diyanetten pay 
alma ve temsil edilme’ gibi bir alana sıkıştırılınca, kısır 
döngü çıkmaz sokağa dönüştü.

Kısır döngüyü aşmaya yönelik pratikler, bu kez ör-
güt içi tasfiyeler ve bölünmelerle sonuçlandı.

En kötüsü, devletten yardım alma talebi tam anla-
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mıyla bir ‘rant talebi’ne, hemen ardından bu ‘rantın kim-
ler arasında bölüşüleceği’ yolundaki kavgaya, gizli/açık 
rekabete ve hatta kirli pazarlıklara dönüştü.

Bu durumdan kurtulmak ve durgunlaşan Alevi hare-
ketine yeni bir ivme kazandırmak için yapılan eylemler, 
eski zaman militan eylemci gösterilerine veya Diyanet 
hutbelerindeki vaazlara benzedi.

Derken Aleviler, kendilerini, ‘Sünni İslam karşıtı bir 
konumda’ tartışır buldular. Köklü bir teolojiye, yazılı bel-
gelere, zengin deneyime ve daha önemlisi toplum içinde 
inançsal bir hegemonyaya sahip Sünniler karşısında, ta-
rihi şöyle böyle bilen, Alevilik inancını Hz. Ali ile Osman 
ve Muaviye arasındaki savaşlardan, Hz. Ayşe’nin gerdan-
lık olayından ibaret sanan Alevi aydınları; burada büyük 
bir fikirsel bozgun yaşadılar. Sünni İslamcılarla baş ede-
meyince, bir kısmı onlara ve kuramlarına biat edip tes-
lim oldu; bir kısmı ise ‘İslam Araptır, Alevilik Türklüktür; 
İslam’ın özü Aleviliktir1 türünden cahilane gerekçelerle 
dergahını ‘ayrı’ tutmaya kalktı.

Siyasal düzlemde bölünmeler yaşandı; özellikle zü-
bükvari ve çıkarcı tutumlar kimi Alevi şahsiyetlerini, he-
men bütün

partilerle temasa geçip, ‘ikbal kapısı’ aramaya itti. 
Bu tür zübükler, milletvekili adaylığında destek alama-
dıkları veya alamayacakları öz örgütlerinden güya ‘ideo-
lojik’ nedenlerle istifa ettiler.

1996-99: Durgunluk dönemi
Fikri ve örgütsel tıkanmışlık hali daha fazla devam 

edemezdi. Alevilik adına yapılanlar; ‘Sivas katliamı’. ‘Hacı 
Bektaş Veli’ gibi anma törenlerinden yani yıldönümü mü-
nasebetlerinden ibaret kaldı. Münasebet anmaları, ku-
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rumlaşma gibi görünürse de, aslında rutine girip mono-
tonlaşmanın belirtisidir.

Alevi örgütlerinde monotonlaşma, eski cem muhab-
betlerini andırır oldu. Avrupa’daki Türkiye’dekini ağırlı-
yor, diğeri de bir başkasını misafir edip, dost meclisinde 
hatır gönül almaktan başka bir şey yapmıyordu. Arada bir 
yapılan önemli çıkışlarla, şöyle dişe dokunur bir ciddi ya-
yın, makale ve kitap Alevi dünyasına girmişse de, bunlar 
istisnadır; genel fikri zenginleşmenin belirtileri, kitlenin 
kabul edip sıçrama yapabileceği pratikler değildir.

Bölünme ve kısır döngü, ister istemez ‘tepki’lerle ge-
çiştirilmeye çalışıldı. Artık Alevi toplumu bir politikacının 
Aleviler hakkında söyleyeceği düşmanca bir söze veya bir 
devlet kurumunun Aleviler hakkında vereceği yasaklama 
kararına sadece tepki gösterme noktasında buluştu, top-
lantı veya miting yaptı. Öyle ki, kimileri, acaba Alevileri 
bir araya getirebilmek için ‘daha fazla Sivas, Maraş, Ço-
rum katliamları mı yaşanmalı?’ diye sorabiliyor.

Alevi kuruluşları kısır döngüyü aşabilmek için ken-
di aralarında federasyon ve birlik kurma yolunu seçtiler. 
Anlamlı olması gereken bu adımlar, ne yazık ki sadece 
görünüşte birliği yakaladı; söz ve tutum ortaklığı getirdi, 
ama çerçevesi iyi belirlenmediğinden veya bazı dernek 
ve kesimlerin çıkarcı/bireyci eylemlerinin kurbanı olma-
ya adaylar. Dış görünüşte birlik, kendi içinde acınacak bir 
‘çekişme/rekabet’ kavgasına dönüşmek üzere. Birlik için-
de alınan kararlara uyulmuyor; birlik adına siyaset veya 
toplum önüne çıkanlar, kişisel ya da tekkeci çıkarlarını 
ön plana çıkarıp, birliği parçalamaya matuf her yolu sin-
sice, kurnazca deneyebiliyorlar. Avrupa’dan ziyade Tür-
kiye’deki görünüşün böyle olduğunu ve yakında Alevileri 
parçalanmanın eşiğine getirebileceğini söylemek duru-
mundayım. Bu bir dost uyarısıdır.
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1999-2003: Bölünme dönemi
Alevi aydınlarından bazıları ‘ikbal’ uğruna belli yer-

lere kapağı atarken; zaten varolan fikirsel boşluk, iyice 
kıraçlaştı. Piyasa Aleviler adına yazılan, daha çok da Ale-
vi kökenlilerin yazdığı kitap ve dergilere doydu. Fikirsel 
üretim çoraklık dönemine girdi. Belki böylesi daha hayır-
lıdır; zira kötü üretileceğine hiç üretilmesin daha iyi. Hacı 
Bektaş törenlerinde konuştuğum Alman akademisyenler, 
“Aleviler tarafından yazılmış yüzlerce kitaptan ele alıp 
referans verebileceğimiz toplam on kitap ya var ya yok; 
bazılarını da acaba hangi yerel kaynağı içeriyor merakıyla 
inceliyoruz” dediler.

Merkezi Ankara’da olan Hacı Bektaş Vakfı bünyesin-
de belli toplantı ve kültürel faaliyetler yapıldığı doğrudur. 
Kendilerini aşma çabasının bir ürünü. Ancak yol ve yön-
tem henüz iyi belirlenmemiş gibi geliyor bana. Pir Sultan 
Abdal Derneği’nin ‘Sivas Katliamı’ münasebetiyle düzen-
lediği şiir-öykü yarışması da kitlenin duygularına tercü-
men olmak bakımından olumlu adım sayılırsa da, ödül 
törenine gösterilen onca az ilginin dernek sorumlularınca 
ciddi biçimde değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

1999 sonrası dönemdeki fikirsel yönelim ve araştır-
maları Alevi dergilerinden izlemeye çalıştım. Ne yazık ki 
olumlu izlenim edinemedim. Bir kısmı pusulayı iyice şa-
şırmış; tarihi bakımdan ‘yeniçeri ocağı’nı savunacak ve 
Osmanlı Devleti’nin kuruluş aşamasını Alevi devlet ya-
pısı gibi gösterecek kadar hatalı bir eğilim içine girmiş. 
Yeniçeri Ocağı’nda özellikle Bektaşilik öğretisinin manevi 
öğelerinin, motiflerinin bulunması, acaba Yeniçerilik ku-
rumunun tarihi bakımdan savunulması ve doğrulanması 
anlamına gelebilir mi?

Diğer bazı dergiler ise, eskiden kendi çekirdek kad-
rosunun dışındaki farklı görüşlerden insanların da katkı-
da bulunduğu platformlar niteliğindeydi. Sanırım bunla-
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rın büyük kısmı kendilerini geri çektiler.

Cem Vakfı ve çevresindeki yayınlar, aslında kendini 
‘dede ve insanı-kamil’ mertebesinde gören bir zatı muh-
teremin şahsi mülkü haline dönüşmüş, onun söyleşi ve 
demeçleriyle kaim olmaya başlamıştır.

Ankara Gazi Üniversitesi bünyesinde faaliyet gös-
teren Alevi-Bektaşi Araştırmaları Bölümü, gerçekte hü-
kümetin, daha çok Türk-İslam sentezinin din eksenli bir 
yorumunun Alevilere dayatılmasını öngörüyor; ‘Alevi Şu-
rası’ önermeleri de buradan kaynaklanmaktadır.

Hacıbektaş ilçesinde kurulması düşünülen Alevilik- 
Bektaşilik merkezli bir üniversite, eğer bilimsel kriterle-
re uyarsa belki fikirsel tıkanıklığın önünü açabilir. Tür-
kiye’deki her şeyin dar siyasete ayarlandığı bir ortamda 
böyle bir proje ne kadar başarılı olur, bilinmez.

2000’li yılların Alevi hareketinin şimdi gözle görül-
meyen bir kırılma yaşadığı, bunun ileride bir sıçramayla 
telafi edilip edilemeyeceği, yoksa daha geri konumlara 
sürüklenip sürüklenmeyeceği konusunda fikir belirtmek 
istemiyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz.

Demem o ki, Ali’siz Alevilik kitabını yazarken; Ale-
vilerin fikirsel boşluklarından, çıkmazlarından söz etmiş-
tim. Samimi Alevileri ve aydınları, “Aleviler adına rant 
kapılarında düşkün olabileceklere, kendilerini kirli pa-
zarlıklar yoluyla satabileceklere”  karşı uyarmıştım. Çok 
yazık, dediklerim bir bir ortaya çıkıyor. Oysa bezirganlar, 
“bizim sevgili Hz. Ali’mize saldırıyor, Alevilere düşman-
dır” iftiralarıyla benim gibi dostlarını karalama yolunu 
seçtiler; çünkü bilimsel temelde beni yanıtlayıp, çürü-
temezlerdi. Kısa süre için başarılı oldular. Fakat Aleviler 
şimdi onların ne olduğunu gördü. Eskiden “İran’daki Kürt 
Alevileri araştırdım; Alevilik, Kürtlerin öz inancıdır” diyen 
tüccarlar, şimdi Pişmanlık Yasası gereği tövbe edip secde-
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ye gelerek, “Alevi Kürtlerin aslında öz be öz Türk olduk-
ları” yolunda yazı yazabilecek kadar kaypak bir zeminde 
almış başlarını gidiyorlar. Kimi de, ‘bahçe biziz, gül biz-
dedir’ sloganıyla önce Çiller’in, ardından Mehmet Ağar’ın 
gölgesinde ikbal arıyor; Troçkizm’den derin devletizme 
yelken açmış gidiyor. Biri de Fettullahçılar ile Ülker firma-
sının himayesinde ‘Alternatif Hacı Bektaşi Veli’yi Anma 
Günü’ kutlayarak, inancını senet sepete tahvil ediyor.

On yılı aşan bir deneyim, Alevi kitlesinin saplanıp 
kaldığını, bu kitleye bilimsel bilinç taşınamadığını, talep 
ve özlemlerin karşılanmadığını ve belki daha da önemlisi, 
bu kitlenin toplumdan koparılıp tecrit edildiğini gösteri-
yor.

Namuslular ise, henüz mırıldanma ve serzenişte bu-
lunma aşamasındalar. Bakalım sonu nereye varacak!



Yazından Seçmeler - 299 

TÜRKİYE’DE FELSEFE
NEDEN GELİŞEMİYOR? *

 
Çetin Veysal

Türkiye’de felsefe anlayışının ana hatlarıyla ele alın-
ması - yazının kısalığı nedeniyle- belki ayrıntıları ve böy-
lelikle de özü kaçırmaya yol açabilir. Ama burada, temel 
olan düşüncelerin bazıları ele alınabilir. Türkiye’de fel-
sefe, içinde bulunulan toplumsal, ekonomik, kültürel ve 
politik gelişmelerden ayrı ele alınmamalıdır. Çünkü yaşa-
mın tüm alanları birbiriyle yalandan ilişkilidir. Bu sorunu 
ayrıntılandırmadan felsefenin ne yapmaya çabaladığına 
bakmalıdır ki, Türkiye’de felsefenin gelişim/ememes/inin 
kaynakları bulunabilsin. Ancak haksızlık da yapılmama-
lıdır. Cumhuriyet döneminin evrensel ölçekli - akademik 
olan ve olmayan- düşünürleri, filozofça olmasa da azım-
sanmayacak denli çoktur. Burada adlarını vermeye, neler 
yaptıklarına girişilmeyecektir. Ancak yapılan işlerin nite-
likleri, genel olarak öğrenme ve öğretme içeriklidir.

Birey ve toplum yaşamının kurucu ve en önemli 
öğelerinden biri olan felsefi etkinliğin önem ve anlamı-
nın unutulup gittiği, yalnızca boş, değersiz ve anlamsız 
söz oyununa indirgendiği bugünlerde, insan düşünce ve 
eylemleri de içinde olmak üzere her şey maddi ya da ma-
nevi çıkar öğelerine bağlanarak değerlendirilmektedir. İn-
san eylemleri ve düşünceleri de dışında kalmamak üzere 
her şey maddi ya da manevi çıkarların bir aracına dönüş-
türülmüştür. İnsan ve insanlığın gerçekliğinin kendisi, 
ama aynı zamanda felsefi araştırmanın özü olan hakikat, 

* - Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Ekim 2003, Sayı: 103.
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doğru, güzel ve iyinin söz konusu bile edilmediği, her şe-
yin birbirine karıştırıldığı bugün, felsefe ve felsefenin in-
sansal amaçlarının gerçekleşmesinin olanakları giderek 
azalmaktadır.

Felsefe nedir? Felsefe yapmanın zorunlu/gerekli ko-
şulları nelerdir? Bu soruya birçok filozofun yanıtı farklı 
olmuştur. Ancak tümünün düşüncelerinde görülebilen 
ortak belirlenimler söz konusudur. Felsefe yapmak her 
yerde ortaya çıkmadığına, kendiliğinden başlamadığına 
ve zorunlu olarak bazı koşulları olmazsa olmaz şekilde 
gerektirdiğine göre, felsefenin, felsefe yapmanın ve felse-
fenin ortaya çıkmasının kimi nitelikleri dile getirilebilir.

Felsefe, bilgiyi sevmek olduğuna göre, öncelikle fel-
sefenin olması için bilgi ve sevginin olması, böylelikle de 
bilginin sevilmesi gerekmektedir. Bilgi ve sevgi nedir?

Bilgi ve sevginin ortaya çıkması ya da varlıkları için 
neler gereklidir? Bu soruların yanıtlarının yanında; bilgi 
ve sevginin bireyde olması için, bilgi ve ilginin elde edile-
bileceği koşullarda, bireyin bunları elde etmeye bir yöne-
limi ya da bilgiye ve sevgiye ilginin ne olduğunun yanıt-
lanması gerekmektedir.

Bilgi ve sevgiye ilgi için, bilgi ve sevgiye ilginin önko-
şullarının ve bu önkoşulları yaratacak temellerin varlığı 
ve anlamının ne olduğunun betimlenmesi söz konusudur. 
Ama aynı zamanda, bu sorularla hesaplaşabilmek için de 
belli ölçüde de olsa harekete geçirici felsefi etkinlik ve bu 
etkinliğin olanaklarının varlığı zorunlu görünmektedir.

İlkin, bilgiye ve sevgiye ilgi ve bu ilginin olanakla-
rı, önkoşulları ve bu olanak ve önkoşulların temelleri, 
dayanakları; öncelikle önyargı, dogma ve inançlardan 
sıyrılmayı ve bunları gerçeklik ve hakikat bağlamında sı-
namaya yönelme ve bu etkinliği gerçekleştirmeyi gerek-
tirmektedir. Bunun için ise, özgür bir birey ya da özgür 
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bireyin etkinlikle buluşmuş bilinci gerekmektedir. Ama 
özgür bir bireyin etkinlikle buluşmuş bilincine dayanan 
bilgiye ilginin önkoşulları, ekonomik, sosyal, kültürel ve 
politik olanakların birey ya da yurttaşın kendini gerçek-
leştirmesini geliştirmeye elverişli tüm koşulların varlığını 
gerektirmektedir. Bu koşulların tümü bir araya geldiğin-
de, felsefi etkinliğin gerçekleşmesinin olanaklarını yarat-
maktadır. Böylelikle, felsefe yapma ya da felsefi etkinlik 
belli bir arka planı ve temelleri gerektirmektedir.

Düşünmenin nesnel dünya üzerinde temellendiril-
mesi onun doğası gereğidir. Duyum ve algılarla harekete 
geçen düşünme, varlığın toplumsal niteliklerine yaban-
cılaşmasına yol veren spekülatif usavurma ve sorulara, 
içinde bulunduğu somut koşuUardan hareketle yanıtlar 
bulabüir. Felsefe, nesnel olguların açıklanması, toplumsal 
ilişki ve çelişkilerin pratik anlamda aydınlatılarak çözüm-
lenmesi ve insanın öngörü ufkunun genişletilmesini ha-
reket noktası olarak aldığında, insan başarılarının etkin 
yönlendiricisi olabilir.

Felsefe, insanın iç ve dış dünyasını akılcı bir biçemle 
değiştirmenin temel araçlarından biridir. İnsan şimdide, 
geçmiş ve gelecek zamanla bağlantılı olarak düşünür ve 
eyler. Felsefe, geçmiş-şimdi ve gelecek ile oluş-bozuluş, 
olan-bozulan hakkında, çok önemli iki değişik bakış açı-
sına olanak tanır.

Birincisi; “Minerva’nm baykuşu alacakaranlıkta ka-
natlarını açar kavrayışının altını çizdiği Hegel’e ait olan 
bakış. Bu sözle anlatılmak istenen şudur: tarih içerisinde 
yaşananların, güncelde olup bitenlerin değerlendirilmesi 
ancak olayların akışının tamamlanmasından sonra ola-
naklıdır. Hegel sistemini de bu tür bir anlayış üzerinde 
temellendirmiş, gelişmeleri bütünsellik içinde ele almıştı.

İkincisi; “Filozoflar dünyayı yalnızca farklı (biçimler-
de) yorumladılar, artık onu değiştirmek gerekir” anlayışı-
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dır ve Marx’a aittir. Burada vurgulanmak istenen şudur: 
insan olarak filozofun da dışında kalamadığı yaşam’a et-
kide bulunması ama dünyayı değiştirici etkilerde bulun-
ması gerektiğidir. Birbirlerini tamamen dışlar, karşıtlıklar 
oluşturur gibi görünen bu iki özlü felsefi bakış aslında bir-
birini tamamlamaktadır. Hegel ve Marx’ın savlarına, ya 
o-ya o, ya da ne o-ne o şeklinde bakarak, değişik bakış 
açılarının olmadığı sonucuna varılmamalıdır. Üçüncü bir 
olanak vardır ve bu; hem o-hem o’dur. Hem o- hem o’dur, 
çünkü hem tarihteki gelişmenin olup bitmiş olması, insa-
nın olup biten hakkında yargıya varmasında önemli bir 
yer tutar; hem de insanın etkin bir varlık olarak kendisini 
belirlemesi, dünyayı yorumlamakla yetinmeyip onu de-
ğiştirmeye girişmesine de bağlıdır.

İşte bu iki karşıtmış gibi görünen düşüncenin ya da 
Hegel’in tarihsel ve bütünsel kavrayışı ile Marx’m kılgısal 
kavrayışı arasında çelişki değil, tam bir upuygun (adequ-
at) ilişki söz konusudur.

Kısaca; felsefe, önemli iki değişik bakış açısıyla so-
runlara yönelir.

Birincisi; olaylar olup bittikten sonra, olan biten hak-
kında çözümlemelere girişmek.

İkincisi; oluş-bozuluş sürecinde olan bitene doğru-
dan etkide bulunma tavrıdır. Felsefe kılgısal/düşünsel bir 
etkinliktir. Kılgısal/düşünsel felsefî etkinlik bu iki bakış 
açısını bir arada ele alarak düşünce ve evreni irdelemeye 
yönelir. Başka bir deyişle, yukarıdakilere anlatılmak iste-
nen şu şekilde açık seçik açımlanabilir: felsefe bir insan 
etkinliği olarak hem yaşamın içinde hem de hiçbir do-
laysız/dolaylı etkide bulunmadan yaşamın1 dışında kala-
1 - Buradaki yaşam sözcüğüyle vurgulanmak istenen, biyolo-
jik-organik toplumsal yaşam değil; etkileşim, iletişim, elbirliği 
ve üretmeye, tarihsel-liğe dayanan toplumsal yaşamdır.
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maz. Felsefe bir yanıyla düşünsel, yazınsal etkinlikleriyle 
yaşamı insanal olmaya yönlendirmeyi hedeflemeli, öte 
yandan olan bitene etkide bulunmaya çabalamalıdır.

Kaldı ki tarih, filozofların benzer etkinlikleriyle dolu-
dur. Örneğin Herakleitos’un, Efes Tiran’ını tiranlığı bırak-
maya ikna etmeye çalışması; Sokrates’in bildiği gerçek-
lerden geri durmayarak kent yurttaşlarım aydınlatmaya 
çabalaması ve sonunda baldıran zehirini içmeye mah-
kum edilmesi; Platon’un Siraküz’e giderek Atina’da ger-
çekleştiremediği yönetim biçimini kurmaya kalkışması; 
Zenon’un kenti yöneten tiranı yönetimden uzaklaştırma-
ya çabalaması ve yakalanarak yaptığının suç olduğunu 
kabul etmeye zorlanması, bunu söylemesi istendiğinde, 
kendi dilini ısırmak suretiyle koparıp Tiran’ın yüzüne tü-
kürmesi, sonra da Tiran’ın emriyle bir fıçı altında öldü-
rülerek cezalandırılması1 filozofların toplumsal yaşama 
düşünsel/kılgısal bakışlarının nasıl olduğu konusunda 
önemli bilgilerdir. Örnekler daha da çoğaltılarak, ayrıntı-
lı olarak üzerinde durulup konu işlenmeye çabalanabilir. 
Felsefi etkinliği ne şekilde sürdürürseniz sürdürün, eğer 
çabalarınız eleştirel bir bilinç içeriyorsa, doğrudan olmasa 
da yaşamın akışım belirleme, ona etkide bulunma istenci 
taşıyacaktır.

“Felsefeci politikacı değil ki, eylemliliklere, örgütlü-
lüklere katılsın” şeklindeki bir düşünüş ve bu düşünüşün 
yaşayışa, etkinliklere yansıtılmış olması, bilinç yanılsa-
masından, eleştirel bilincin bulanıklaşmış olmasından 
1 - Bu olayın daha değişik bir aktarışı da şöyledir: Zenon, ti-
ranının diktatörlüğüne son verme girişimi ortaya çıktığında 
yakalanarak tiranın karşısına çıkarıldığında, tiranın kulağına bir 
şey söyleyeceğini belirterek tiranın kulağına eğilip, tiranın en 
yakın dostlarını kötülemek suretiyle onu dostlarıyla bozuştur-
maya çabalamış ve sonra da tiranın kulağını ısırıp koparıp, ti-
ranın aşırı sinirlenmesini sağlayarak, kendisinin işkence edil-
erek öldürülmesini önlemiştir.
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kaynaklanır. Siz, yaşama doğrudan, etkili, yönlendirici bir 
biçimde katılmazsanız, sizi zaten içinde taşıyan yaşam, 
sizi -edilgen bir- özne olarak bile varsaymadan, akışının 
içerisinde herhangi bir obje olarak, kendi gereksinmesine 
uygun biçimde kullanacak, daha sonra sizi hiç yokmuş ve 
‘iş’ görmemiş varlık gibi bir kenara atacaktır.

Bir uyarı: İnsan olarak, hiçbir felsefeci, politik açıdan 
bir ceset değildir. Bu açıklamalardan, ‘düşünsel, yazınsal 
felsefi etkinlik hiçbir şey, politik eylem her şey  sonucuna 
da varılmamalıdır. Çıkarılması gereken sonuç; etkin bir 
özne olmanın, yaşamın kendiliğinden akışının etkisinden 
ya da başkalarının belirlediği kurallarla yaşamadan uzak-
laşma demek olmasıdır. Toplumsal yaşamın kendiliğin-
denci akışına kapılmak, başkalarının istençlerine boyun 
eğmek, gönüllü bir biçimde özbilincini köleliğe itmekten 
başka bir anlama da gelmez. Her ne kadar Hegel, genel 
istencin ortaya koyduğu yasalar karşısında bireysel öz-
gürlükten vazgeçilmesi yolunda düşünce bildiriyorsa da,1 

egemen istencin genel istenç ile örtüşmediği, özde değil, 
görünüşte bir genel istencin egemenliğinde, birey özgür-
lüklerinden vazgeçilmesi yerine, tam karşıtı bir tutum ta-
kınarak, birey özgürlük ve istençlerinin öne çıkartılarak 
toplumsal bilinç oluşumu hedeflenmelidir. Böylesi bir 
çaba, formel açıdan individuel (bireyci) yaklaşım olarak, 
öz açısından ise genel bilincin bir parçası olarak bireyi 
öne çıkarma anlamında, toplum bilincinin işlenmesini 
sağlayabilecek temelleri belirginleştirecektir.

Böylelikle Türkiye’de neden filozof (sistematik ve 
Batı ölçeğinde) olmadığı da (felsefece düşünme kesitleri, 
problemlere felsefeci olarak bakma etkinliği vardır; ama 
bunlar, diğer dünya düşünürlerini sürükleyici olmaması 
ve bütünsel bir kavrayış geliştirmemesi nedeniyle felsefe-
1 - Öz’de ancak genel istencin yasalarının egemenliğinin geçerli 
olduğu yerlerde birey özgürlüklerinden vazgeçilmesinin man-
tığı belki de (!) anlaşılabilir.
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lerimiz ve felsefecimiz- filozofumuz evrensel olamamak-
tadır) anlaşılır olmaktadır.

Günümüz Türkiyesinde bile henüz dogmalar, ön-
yargılar, geleneksel düşünmeler, dedikodu ve yalanlar bi-
limsel düşünme adına ortalıkta cirit atmaktadır (Bu anti 
demokratik yönetim biçimlerine en güzel örnekler; Tür-
kiye’de başbakanı bile kabzımal ve bakkal seçebilirken, 
bölüm başkanını, dekanı ve rektörü seçemeyen araştırma 
görevlisi, öğretim görevlisi, Yrd. Dç., Doç., Prof.u olan YÖK 
yasası vardır; özerk etkinliğe dayanmayan belediyeler ya-
sası, her şeye kadir merkezi otoritenin egemenliğinin öl-
çüsü, ordunun iktidarı vb. ilişkiler söz konusudur. Çözü-
mü çok basit ama izne tabi olan daha neler neler...)

Felsefeyi, ciddi olmayan, boş uğraş, kavramlarla oy-
nama ya da gelişi güzel her şeyle oynamak olarak gören-
ler; filozofların sosyal yaşam, kavramlar ve bilimsel bulgu-
lar üzerine düşünme yaratılarıyla tanıştıklarında, felsefi 
çalışmanın ne denli akılcı, önemli ve yaşam etkinliğini 
yönlendirici olduğunu görebilirler. Felsefe, yaşam içinde 
karşılaşılan karmaşık teorik ve pratik soru ve sorunların 
çözümlenmesi çabasındadır. Bu nedenle de denebilir ki, 
gerçek felsefeci ya da filozof, bir bilmeceden çözüm çı-
karabilendir. Felsefe, bilimlere yaptığı katkının yanı sıra, 
toplumsal yaşamda karşılaşılan ve insan için çok önemli 
kavramlardan; değer, özgürlük, eşitlik, gerçeklik, hakikat, 
insan, toplum, politika vb. gibi yaşamı anlamlandıran ko-
numlar üzerinde açıklamalar yapmaya girişerek, bu kav-
ram ve olguların toplumsal yaşamdaki etkilerini belirle-
meye, aydınlatmaya çabalamaktadır. 
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DÖRDÜNCÜ DÖNEM

YAZIN

2004 yılı başlarında, 104. sayıda derginin Avru-
pa-Türkiye dönemi sona erdi. Bunun başta gelen nede-
ni, ekonomik zorluklardı. Türkiye’den artık yayın parası 
toplanamıyordu. Bu eskiden de sorundu, ama artık iyice 
ağırlaşmıştı. Ya da şöyle demek daha doğru olur: Topla-
yacağınız yayın parası için harcanacak zamana ve paraya 
değemezdi. Yayın parası toplamak için neredeyse topla-
yacağınız kadarını harcamanız gerekiyordu. Telefon ede-
ceksiniz, mektup yazacaksınız, tekrar telefon edeceksiniz 
ve yine de satılan dergilerin parasını alabileceğiniz garan-
ti değil...

Tek çözüm, 1991 öncesine, Avrupa ile, özellikle Al-
manya ile sınırlı yayına dönmekti. Öyle yaptık.

105. sayıda derginin içinde bulunduğu ciddi ekono-
mik sıkıntı nedeniyle yayına son vermenin eşiğine geldik. 
Okurlarımız ve bazı sürekli yazarlarımız müdahale etti-
ler; derginin yayınının sürmesini istediler. Bazı okurları-
mız ekonomik olarak destek oldu ve dergi yayın hayatına 
devam edebildi.

Şu satırlar yazıldığı sırada derginin 115. sayısı yayın-
lanmak üzere, kitap elinize geçtiğinde 116. sayı yayınlan-
mış olacak.
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Dergi, bu döneminde üç ayda bir yayınlanmaya baş-
ladı.

2007’de 25. yılımızı doldurduk ve bundan sonra ya-
zarlarımız ve okurlarımızın da katkısıyla gidebildiğimiz 
kadar gideceğiz.

Derginin bu döneminden beş yazı ve bir şiir seçtik. 
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ŞÜKRAN AĞABEY’İN ARDINDAN *

Mehmet Emin Sert

1978’de çalışmaya başladığım, 12 Eylül döneminde 
yayınevleri üzerindeki baskılar nedeniyle değişik yayın 
arayışlarına girip, Özal döneminin yıkım politikası sonu-
cu 1983 sonunda kapanan Gözlem Yayınları’nda birçok 
yazarla tanışmıştım. Bunlar içinde benim için en ilginç 
olanlar, tanımaktan memnun olduklarım, 1940’11 yılların 
edebiyat kuşağının önde gelen isimleriydi. ‘Acılı kuşak’ 
diye de tanımlanan bu dönemin aydınları, aynı zaman-
da Aydınlanma Hareketi’nin de öncüleriydiler. A. Kadir, 
Abidin Nesimi, Şükran Kurdakul bu dönemde tanıdığım, 
kuşağın önde gelen isimlerindendiler.

12 Eylül’den çıkış da diyebileceğimiz, toplumsal mü-
cadelenin yeniden yükselişe geçtiği 1987-90 yılları arasın-
da da, bu mücadele içinde Zihni Anadol, Arif Damar, Ra-
sih Nuri İleri gibi farklı isimleri tanımak, birçok etkinlikte 
birlikte olmak şansını elde etmiştim.

Şairlerimizin seslerini, şiirlerini yorumlayışlarını 
belgeselleştirmek ve tarihe bırakmak amacıyla, 1987’te 
Can Yücel’le başlattığımız ‘Şairlerimiz ve Kendi Seslerin-
den Şiirleri’ kasetleri serisinde hem tanışlarımız hem de 
dosduklarımız arttı.

İşte geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz Şükran Kur-
dakul da bunlardan biriydi.

* - Yazın, Ocak-Mart 2005, Sayı: 106.
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***

Yazmaya başlamadan önce sanki kendisiyle çok za-
man geçirmiş, anlatacağım çok olay var gibi bir hisse kapıl-
dım. Ama yazdıkça bunların çok da fazla olmadığını şaşkın-
lıkla gördüm. Belki de bende bu duyguyu yaratan, onun her 
zaman içten, samimi davranışları, sıcaklığı ve içten ‘gülen 
gözleri’ymiş.

Önce bir genelleme yapmalıyım: Bu kuşağın yalnızca 
aydınlarında değil, işçi önderleri de dahil tüm insanlarında 
geleceğe ilişkin derin bir umut gördüm, içinde hiçbir şüp-
he olmayan, ‘güneşin her sabah doğacağına’ olan inançtan 
kaynaklanan bir umut sözünü ettiğim... Ve dokulara işlemiş 
bir inanç... Bu öylesine bir inanç ki, zorluklar altında perçin-
leşmiş, ‘inat’a dönüşmüş bir inanç...

İsmini saydıklarım ve daha bir çoğu ülkemizin çok 
parçalı sosyalist hareketinde ‘fraksiyon’ insanı değillerdi. 
Belli ölçülerde ‘gruplar üstü’ sayılabilirlerdi. Ama hepsi de 
kelimenin gerçek anlamıyla ‘politik’lerdi, politikadan kop-
mamış, koparılamamışlardı. Sanırım o kuşakla bizim kuşak 
arasındaki temel fark buradadır. Üzerinde uzun uzun konu-
şulabilecek, nedenleri araştırılarak sosyo-politik çözümle-
melere temel olabilecek bir konudur bu diye düşünüyorum.

Şükran ağabey de böyleydi. Toplumsal mücadeleye 
girdiği 1940’lı yıllardan, TİP’in sosyalist birikimi ortaya çı-
kardığı 1960’lı yıllara kadar örgütlü mücadeleyi savunmuş 
ve uygulamıştı. TİP’te GYK, MYK üyeliği yanında Balıkesir 
İl Başkanlığı da yapmış, taban örgütleriyle iç içe olmuştu. 
Daha sonraki ‘bölünme’ ve ‘grup çatışmaları’ birçok aydın 
gibi onun da fiili örgütlenmeden uzaklaşmasını getirse de, 
sahip olduğu sağlam temel, ayakları üzerinde durabilen ve 
bulunduğu alandan mücadeleye katkı yapabilenlerden ol-
masını sağlamıştı.

12 Eylül öncesinde Türkiye Yazarlar Sendikası, 12 Ey-
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lül sonrasında ise PEN Yazarlar Derneği’nde aktif olarak ça-
lıştı, başkanlığını yaptı. Alanındaki en önemli kaynak olan 
Şairler ve Yazarlar Sözlüğü ile birlikte yeni şiir kitaplarını 
yayınlarken; özgürlük, emek, demokrasi ve barış hareketi-
nin de hep içinde oldu.

Ve yine bu kuşağın ortak özellikleri arasında sayılabi-
lecek sadelik ve mütevazilik karakterinin belirleyici yönüy-
dü. Anlaşılan zor ve çileli yaşam bu insanları olgunlaştırıp 
daha hoşgörülü kılmıştı. Her zaman heyecanlıydı, sıcak ve 
içtendi. Şiirlerini okurken de öyleydi, onları hissediyor ve 
hissettiriyordu.

***

Ben bu kuşağın önde gelen şairlerinin şiir kasetleri-
ni yayınlamakla çok doğru ve iyi bir iş yaptığımı her geçen 
gün daha iyi anlıyorum. Aslında yurtdışında edebiyatçıların 
eserlerinden söz edilirken, çıkardıkları kasetler ve plaklar 
da sıralanmasına rağmen; Türkiye’de şiir albümleri -bizim 
de yaptığımız çalışmaları ve bunun değerini yeterince anla-
tamamızdan olsa gerek- pek yayından sayılmıyor. Ama her 
ihtiyaç duyulduğunda, özellikle şairler teker teker aramız-
dan ayrıldıklarında bu kasetlere başvurulması, herhalde za-
manla bunların değerini daha iyi ortaya çıkaracaktır.

Hepsinin ayrı ayrı tatları ve keyfi olduğuna inanıyo-
rum. Şükran ağabeyinkinin belirgin özelliği, bence o heye-
canı, o coşkuyu hissettirmesidir. Şiir kasetinin çıkmasını 
eşiyle birlikte Sultanahmet’te Yeşil Ev’de bir yemekte kutla-
mıştık. O yemeğimizden aklımda kalan, belki her yeni ese-
ri gibi onda yarattığı sevinçtir. Sırf o sevinci paylaşabilmek 
için bile bu kaseti yapmaya değer diye hissettirmiştir.

PEN döneminde de, daha sonra da zaman zaman kısa 
buluşmalarımız, sohbetlerimiz oldu. Benim için hep ‘umut’, 
‘neşe’, ‘sevinç’ yayan bir insandı, onu hep böyle hatırlaya-
cağım.
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ORHAN MÜS:
FAKİRLER BİR DOSTUNU YİTİRDİ *

Emin Karaca

1946 kuşağı sosyalistlerinden Orhan Müstecaplıoğlu 
19 Kasım 2004 günü hayatını kaybetti. Tanıdık, bildik ve 
alışılagelmiş ülkemiz sosyalist devrimcilerinin hiçbirisine 
benzemeyen, bu nev-i şahsına münhasır kişinin, 20 Ka-
sım 2004 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan ölüm 
haberi pek çok yanlışlığı içeriyordu.

Orhan Müstecaplıoğlu 80 yıllık ömrünün 60’ını Tür-
kiye halkının, işçilerinin özgür ve adil bir yaşama kavuş-
ması için feda etti. Hatta onlar için, 1969’da ‘Biri Yer Biri 
Bakar, Kıyamet Bundan Kopar’ üst başlıklı ve ‘Sömürücü 
Zengine Karşı, Sömürülen Fakirden Yana’ lejandlı ‘Fakirin 
Dostu’ gazetesini çıkarmıştı.

İki yıl önce, 2002 Ekim’inin başında bir gece meşum 
bir telefon aldım. Neredeyse 40 yıldır tanıdığım Orhan 
Usta’nın başına geleni haber veriyordu telefondaki ses. 
Ertesi gün ben telefonla kendisine ulaştığımda, felaketin 
daha da büyük olduğunu anlıyordum. Önce, atölyesine 
indirilmeye çalışılan iki ton ağırlığındaki bir merdane yu-
varlanıp çarpıyor, vücudu bereleniyor, bütün iç organları 
sarsılıyordu. Daha bunun yara- bere ve hasarını atlata-
madan, evinde, giydiği hafif nemli fanilayı, ateşe gösterip, 
üzerinde kurutmaya çalışırken tutuşuyor ve bütün gövde-
si yanıyordu.

* - Yazın, Ocak-Mart 2005, Sayı: 106.
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Daha dört yıl önce tamir görmüş yüreğim, o halini 
görüp kaldıracak durumda değildi, fırlayıp gidemedim. 
Hafta sonundaydık. Gündelik yaşamında yapayalnız ol-
duğundan, çevresindeki eş-dost yardımıyla Pazartesi 
günü Yedikule Ermeni Hastanesine yatırılacaktı.

Biz de, dünyaya gönül gözüyle bakan Eşber Yağmur-
dereli kardeşimle Pazartesi sabahından yollara düştük, 
Yedikule Ermeni Hastanesine ulaşmak için. Uzun süreli 
‘peygamber makamı’ konukluğundan 1990’ların başın-
da dönüp geldiğinde Eşber’i, o zamanlar Şirinevler’deki 
atölyesine götürüp Orhan Müstecaplıoğlu’yla tanıştır-
mıştım. Ermeni Hastanesinin ortopedi kliniğindeki oda-
sına girdiğimizde, ak örtülerin altında çıplak kafası, sarı 
renkli yüzü, uzamış kırçıl sakalıyla yatıyordu. Dönülmez 
bir yola çıktığı görülüyordu. Ancak yıllarca spor, yüzme, 
derin nefes alma idmanlarıyla da baktığı sağlam naturası 
onu ancak iki yıl ayakta tutabildi.

19 Kasım Cuma günü bir araştırma için bulunduğum 
Taksim’deki Atatürk Kitaplığı’nda, akşama doğru, istedi-
ğim ikinci parti gazete ciltlerinin depodan gelmesini bek-
lerken; Nazım’ların, Orhan Ustaların zamanında meşum 
haberleri ‘gece gelen telgraflar getirirdi, bu kez cep telefo-
nu ulaştırdı:’ ’Orhan abi vefat etti!

Vefatı erken haber alanlardan, ülkemizde mebzul 
miktarda bulunan kariyeristlerden birisi, ölüm haberini 
ve defin ilanını kendi adına gazetelere vermek için he-
men ortaya atılıyordu. Erken davranan kariyerist, hem 
ilanda sekter ifadeler kullanıyor hem de Cumhuriyet ve 
Birgün’de yazılmasına önayak olduğu haberlerde Orhan 
Müstecaplıoğlu’nun biyografisiyle ilgili pek çok yanlışa 
neden oluyordu.

Bütün bu nedenlerden Orhan Müstecaplıoğlu’nun 
biyografisini en doğru biçimde sizlere sunmak istiyorum.
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Biyografisinin doğrusu
1924’te Balıkesir’de dünyaya geldi. Küçük yaşta kay-

bettiği babasından sonra, ihtiyaç halindeki annesine ve 
kardeşlerine bakabilmek için İstanbul Erkek Lisesi’ndeki 
öğrenimini onuncu sınıfta bırakmak zorunda kaldı. Res-
me olan yeteneğini kısa sürede geliştirerek, önce bazı ba-
sın kurum ve kuruluşlarında çalıştı, daha sonra da ken-
disi Babıali’de bir atölye açarak resim işleriyle hayatını 
kazanmaya ve ailesini geçindirmeye başladı.

16 Mayıs 1946’da kurulan Türkiye Sosyalist Parti-
si’nin başkanı Esat Adil Müstecaplıoğlu’nun yeğeniydi. 
Amca-yeğen ilişkisi içinde sosyalizm ve sosyalist müca-
dele ile genç yaşında tanıştı. 1946 ilkbaharında askerden 
döndüğünde kendisini Türkiye Sosyalist Partisi’nin hazır-
lıkları içinde buldu.

Parti kurulduğunda da, hem örgütlenmede hem de 
yayın organları ‘Gün’ dergisi ve ‘Gerçek’ gazetesinde gö-
rev alıp çalıştı. İşçiler arasında sendikal ve politik müca-
deleye yoğun şekilde katıldı.

16 Aralık 1946’da legal sosyalist partilere, sendika-
lara ve yayın organlarına vurulan darbe sırasında; gerek 
amcasının gerekse parti politik bürosunun öteki iki üyesi 
Sarı Mustafa (Börklüce) ile Hüsamettin Özdoğu’nun (Hü-
sam Usta) ifadeleriyle, TSP ile ilgili tutuklama ve yargıla-
manın dışında kaldı.

O tarihten sonra da bir yandan atölyesinde ressam-
lık ve resim işleriyle hayatını kazanırken, diğer yandan da 
devrimci mücadelesini sürdürerek, işçi sınıfı saflarında, 
halk kitleleri arasında gerek sendikal gerekse politik ça-
lışma yürütmekten geri durmadı.

Ancak dönem ‘Soğuk Savaş’ın en pimpirikti ülkele-
rinden biri haline gelen Türkiye’de anti-komünizmin do-
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ruğuna çıktığı bir dönemdi. Bu nedenden artık devletçe 
mimlenmiş, sicillenmiş ‘Müstecaplıoğlu’ soyadının geçim 
dünyasının önünü kesmemesi için ‘Orhan Müs.’  kısalt-
masını kullanmaya başladı.

16 Aralık 1946 tutuklaması ve yargılanmasından 
beraatle çıkan Türkiye Sosyalist Partisi’nin 1950 Tem-
muz’unda yeniden kurulup örgütlenmesinde görev aldı. 
Öncesinde, 1950 başından itibaren ilkin haftalık, parti 
kurulduktan sonra da onun yayın organı olarak günlük 
yayımlanan ‘Gerçek’in logosunun çiziminden sayfa düze-
nine, satışından abonesine kadar her türlü işi içinde ol-
mak üzere çalıştı. Bir yandan da ‘Emekçinin Diliyle’ sütun 
başlığı altında ‘O. İnsancı’ takma adıyla kronikler yazdı. 
Amcasıyla düştüğü politik anlaşmazlık üzerine bu hare-
ketten ayrıldı. 1952 Haziran’ında Türkiye Sosyalist Parti-
si’nin tekrar kovuşturmaya uğratılarak yapılan tutuklama 
ve yargılanmasına bir provokasyon sonucu sokulmak is-
tendiyse de, oyun, yargı önünde sökmeyince kurtuldu.

Doktor Hikmet Kıvılcımlı ile birlikte...
1938’de ‘Donanma Davası’nda. çarptırıldığı 15 yıllık 

cezayı çekmek için içeride yatmakta olan, Türkiye Komü-
nist Hareketi’nin seçkin kuram ve eylem adamlarından 
Dr. Hikmet Kıvılcımlı ile 15 Temmuz 1950 affiyla hapisten 
çıktığında tanıştı. 1946’dan beri yürütegelmekte olduğu 
insan ve örgüt ilişkilerini, bir parti hareketine dönüştü-
rebilmesi için Kıvılcımlı’ya aktardı. Bu şekilde Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı’nın 1954’te ‘Vatan Partisi’ adıyla somutlaşan 
hareketinin oluşturulmasında etkin rol aldı. Daha kuru-
luşu sırasında gördüğü bazı önemli yanlışlıklar üzerine, 
kısa süre sonra Vatan Partisi hareketinden ayrıldı.

Devrimci mücadelesini yine kitle bazında yürütme-
ye devam etti...
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Aşağı yukarı 1950’li yılların ortasından itibaren, eski 
bir tanıdığının sözleriyle, “Kendisini boylu boyunca pro-
letarya ve halk denizinin içine bırakıvermişti”. Doğaldır 
ki; bir etiket, bir moda, bir gösteriş değil de bir ‘yaşama 
biçimi’ şeklinde algıladığı sosyalistliği olduğu gibi yaşa-
maya başladı. Başka ‘sosyalistlerin’ evi barkı olurdu, bu-
nun yoktu. Başka ‘sosyalistlerin eşleri, sıcak aile yuvaları 
olurdu, bu evlenmemişti de. Bazen atölyesinde bir san-
dalyenin üzerinde kıvrılıp yatar, bazı zamanlarda işyerine 
yakın, orta kırattaki otellerde barınırdı. Hep iradi yaşardı.

TİP’in kurucu Merkez Komitesi’nde
27 Mayıs 1960’ın arifesinde, Demokrat Parti’nin par-

lamenter kılıflı diktatörlüğüne karşı öğrenci gençliğin ve 
halkın yürüttüğü mücadelenin içinde yer aldı. 27 Mayıs 
nispi ilerici hareketinin hemen ardından yürüttüğü ça-
lışmalar meyvesini vermeye başladı. Sendikalar Birliği 
bünyesindeki nispeten bilinçli sendikacıları, bir işçi parti-
si oluşturulması doğrultusunda yönlendirdi. Türkiye İşçi 
Partisi’nin ilk kurucu Merkez Komitesi’nde, sendikacı ve 
işçi olmayan, tek ‘sosyalist aydın’ kişi olarak yer aldı. Bu 
çabası, günümüze kadar hem resmi makamların indinde 
hem de solcuların ‘resmi tarih’lerinde, görmezden geline-
rek, ‘Türkiye işçi Partisi 12 sendikacı tarafından kuruldu’ 
şeklinde yazılıp söylenegeldi.

Partiyi kuran ‘12 sendikacının’ kendi ayakları üze-
rinde duramayışları ve devletin bazı gizli güçlerinin oyun-
ları, tuzakları karşısında TlP’in dışında kalmak zorunda 
bırakıldı. Şaşkınlaşan ‘12 TİP kurucusu’nun ‘popüler ay-
dın başkan’ arayışlarında ehveni şer olarak Mehmet Ali 
Aybar’ı bulmalarına yardımcı oldu.

1954’te kurulan ‘Vatan Partisi’ döneminde Dr. Hik-
met Kıvılcımlı ile devrimci parti ve kadro konusunda 
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düştükleri anlaşmazlık, 1965 yılı dolaylarında çözüldü. 
Kıvılcımlı ile yeniden başlattıkları iş ve güçbirliği doğrul-
tusunda giriştiği mücadelesi, sendikal açıdan ‘Yapı İşçile-
ri Sendikası’ (YIS), siyasal platformda da ‘Sosyalist’ gaze-
tesi olarak somutlaştı.

1967’de bir yandan Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın baş-
yazarı olduğu, ancak 7 sayı çıkabilen ‘Sosyalist’ gazetesi-
ni yayımlarken, bir yandan da kitle arasındaki devrimci 
mücadelesini sürdürdü. Bu dönemde kitleleri harekete 
geçirmek için kullandığı iki motivasyon -yani ‘işsizlik ve 
pahalılık’- gittikçe somutlaşarak, kitleler arasında maddi 
bir güç haline gelmeye başladı ve 1968’de İşsizlik ve Paha-
lılıkla Savaş Derneği (İPSD) olarak somutlaştı.

İlle de ‘Genel Direniş’...
Kıvılcımlı’nın da yönetiminde ve içinde olduğu bu 

kitle derneğinin faaliyeti sırasında adeta eylemsiz bir 
gün geçmedi. O sırada Laleli’deki bir apartmanın beşin-
ci katındaki atölyesine çıkagelen, kaporasını alıp, henüz 
teslim edemediği işlerin sahiplerini ikna ettikten sonra, 
onlar asansörde iken o merdivenlerden çoktan eylem ma-
halline yönelmiş olurdu. Yıllardır kitle içinde sürdürdüğü 
mücadelesinden edindiği deneyimlerden süzüp getirdiği 
sentezi, ‘Genel Direniş’; başta işçi sınıfı olmak üzere bü-
tün halk kitlelerinde ulaşılması gereken bir eylem biçimi 
haline dönüştü.

İkinci Kongresi’nden sonra Genel Sekreteri olduğu 
İşsizlik ve Pahalılıkla Savaş Derneği’nin faaliyetleri cüm-
lesinden olarak, birbiri peşi sıra kitle hareketleri örgütle-
meye hız verdi. 15- 16 Haziran işçi eylemlerinden bir ay 
önce, en son İPSD aracılığıyla başlattığı ‘İşsizlik ve Pahalı-
lığa Karşı Direniş Haftası’ kampanyası, işçi sınıfı arasında 
iyice yankı buldu. Bu hareketin, başta DİSK olmak üze-
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re tüm mesleki ve kitle örgütlerini de kapsayan genel bir 
hale dönüşmesi için gösterdiği çaba, 15- 16 Haziran dire-
nişlerinde kendisini gösterdi.

Yıllardır hazırladığı bu motivasyonun ağır basması, 
direnişi bastıran devlet güçlerinin aşırı tepkisini çekti. 16 
Haziran 1970 akşamı ilan edilen sıkıyönetim tarafından 
gözaltına alındı. Gerek DİSK yöneticisi sendikacılar gerek-
se işyeri temsilcilerinin dışında Harbiye Ordu Evi’nde re-
hin tutularak MİT tarafından sorguya çekildi. DİSK yöne-
ticilerinin, o sırada nispeten nötr durumda olan ordunun 
gözetiminde Davutpaşa Kışlası’nda fazla hırpalanmadan 
gözaltı ve tutuklama işlemleri yürütülürken o, MİT tara-
fından Habriye Ordu Evi’nde üç gün üç gece rehin tutulu-
yordu.

Tutuklandıktan sonra İstanbul Sıkıyönetim Komu-
tanlığı Askeri Savcılığı’nın 13 Ağustos 1970 tarihinde açtı-
ğı 25 sanıklı davada; sendikacı, işçi, işyeri temsilcisi ya da 
Dev-Gençli bir öğrenci olmadığı halde, DİSK üst yönetici-
leri Kemal Türkler, Kemal Sülker, Yaşar Önsen, Cavit Şar-
man, Şinasi Kaya ve Hilmi Güner’den sonra 7’inci sırada 
sanık olarak yer aldı. Kartal-Maltepe Askeri Ceza ve Tu-
tukevi’nde tutuklu bulunduğu süre zarfında; gerek işyeri 
temsilcisi işçiler gerek sendikacılar gerekse öğrenciler ta-
rafından bilimselliği, tarihsel mücadele birikimi ve tutar-
lılığıyla yerli yerine oturtularak, önerisi üzerine kurulan 
komünal hayata uyuldu, eğitim çalışmaları yapıldı, derin 
nefes alma idmanları uygulandı.

Tahliyesinden sonra Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın sa-
hip ve başyazarı olduğu ‘Sosyalist’ gazetesinin ikinci çı-
kışının başına geçti. Artık 8 Aralık 1970 günü ikinci yayın 
yaşamına başlayan haftalık ‘Sosyalist’ gazetesinde ‘Genel 
Direniş’i tüm boyutlarıyla; nedir, ne değildir, niçin yapıl-
malıdır, nasıl yapılır ve nasıl bir sonuç alınır sorularının 
cevaplarını da vererek va’z edecekti.
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12 Mart Darbesi’ni hazırlamakta olan gizli-açık güç-
lerce bu çalışması da sabote edilince, Türkiye devrimcileri 
o bilinen akıbete uğradı. 1974’te afla 12 Mart zindanından 
çıkıp gelen genç bir arkadaşının (yani bu satırların yazarı-
nın) sahipliğinde, 1975 Mart’ına kadar sadece üç sayı ‘Ger-
çeğin Sesi’ gazetesini çıkarabildi.

Ondan sonra hayat ve devrimci mücadele yılları akıp 
gitti. Ta ki, 19 Kasım 2004 sabahına kadar... O gün bir kalp 
durdu. Türkiye’nin fakir fukarası en candan bir dostunu 
daha yitirmişti... 
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GREVE İLE ALMANYA’DA
TÜRKÇE MÜZİK ÜZERİNE... *

 
Yıldız Köremezli-Erkiner

Marburg’da 12 Mart 2005 tarihinde düzenlenen bir 
sempozyumda konuklar, kırk yılı aşkın göç hikayesine ta-
nımadıkları bir açıdan bakma olanağı buldular. Bu hika-
yenin anlatıcısı Martin Greve, Türk-Alman Psikiyatri Der-
neği’nin kuruluşunun onuncu yılı nedeniyle düzenlenen 
sempozyuma davetliydi ve psikiyatri ve sosyal psikiyatri 
çalışanlarının sempozyumlarda dinlemeye alışık olma-
dıkları bir meslek grubuna dahildi. Bildirisine başladığı ilk 
dakikalardan itibaren belki yüzlerce değişik şekilde oku-
duğum göç öyküsünün bambaşka bir renk almaya baş-
ladığını gördüm. Klasik entegrasyon tartışmaları değildi 
aktarılan, ya da göçün insan psikolojisinde yarattığı yı-
kıcı etkiler... Uzun havaları memlekette kalmış, başkası-
nın yari olmuş sevdalının ardından yakılan... Düğünlerdi, 
hemşehri derneklerinin geceleri, halaylar, horonlardı... 
Sadece ‘Almanya acı vatan’ yoktu anlatıda, ‘Mein Freund 
der Deutsche’, ‘ich brannte für Monica, ich starb für Mo-
nica’ da vardı. Türküler, şarkılar ve onlardan okunan bir 
tarih vardı. Hemen herkesin yüzüne yayılan gülümseme, 
çalınan her yeni parçayla biraz daha büyüyordu.

Greve, müzikoloji, etno-müzikoloji ve Sinoloji eğiti-
mi almış. Berlin Teknik Üniversitesi’nde ve Berlin Yaban-
cılar Dairesi’nde çalışmış. Halen Basel Üniversitesi’nde 
ders veriyor. Basel’da ve Berlin’de Türkiyelilerin yoğun 
olarak yaşadığı Kreuzberg semtinde yaşıyor. 1990 yılından 
bu yana yaptığı araştırmalar ve yazdıkları Türkiye’de mü-

* - Yazın, Ekim-Aralık 2005, Sayı: 108.



320 - Yazından Seçmeler

zik ve Almanya’da Türkçe müzik üzerine odaklanıyor. Ol-
dukça düzgün bir Türkçe’si var. Geçen yıl Almanya’da ya-
yınlanan kitabı Hayallerdeki Türkiye Müziği: Türkiye’den 
Göç Bağlantısında Almanya’da Müzik ve Müzik Yaşamı 
(Die Musik der imaginâren Türkei: Musik und Musikleben 
im Kontext der Migration aus der Türkei in Deutschland) 
yakında Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan Türkçe çıkmak 
üzere hazırlanıyor. Kitaba ek olarak hazırlanan CD’de ki-
tapta adı geçen bazı parçaları dinlemek de mümkün ola-
cak. Türkiye’de ortalama her beş kişiden birinin Alman-
ya’da bir yakını olduğu düşünülürse, çok sayıda insanın 
Yüksel Özkasap ya da Köln Bülbülü’nü dinlerken kendi 
tarihinden bir şeyler bulacağı da kuşku götürmez.

Neşat Ertaş’ın ‘Gönül Yarası’ türküsünü ilk dinledi-
ğinde ağlayan, Alevi deyişlerinden ‘bizim türküler’ diye 
bahseden ve sazına sıcacık bir dost yakınlığı duyan Gre-
ve’yle söyleştik.

“Kitabın oldukça uzun bir çalışmanın ürünü. Türk 
müziğine ilgin nasıl başladı, nasıl bir gelişme gösterdi?”

“Araştırmamın çıkış noktasını yaklaşık yüz altmış 
bin Türkiyeli’nin yaşadığı Berlin oluşturdu. Sonradan ala-
nı biraz genişlettim ve Almanya’daki başka bazı şehir-
ler ile Basel kentini de araştırma alanıma kattım. Çalış-
ma tekniğimi ve Türkiyeli müzisyenlere karşı duruşumu 
araştırmam boyunca birçok kez değiştirdim.

Başlangıçta Osmanlı son dönem müziği ile ilgiliy-
dim. Gündelik yaşamda karşılaştığım, örneğin komşuları-
mın dinlediği ezgiler ilgimi çekmiyordu, ayrıca bana göre 
müzikal olarak değerli de değillerdi.

1995’te serbest gazeteci olarak çalışmaya başladım. 
Bu dönemde, gazetelerde haber olmak isteyen Türkiyeli 
birçok profesyonel sanatçıdan gelen basın açıklamaları 
ve kasetlerle birlikte konser davetleri de almaya başla-
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dım. Bunlar benim görüş alanımı genişletti.

Ardından Berlin Yabancılar Dairesi’nden gelen bir 
öneriyle, Berlin’de yaşayan Türkiyelilerin müzikleri hak-
kında yazılı malzemeyi toplamaya ve değerlendirmeye 
başladım. Ayrıca bu konudaki sorunları tespit etmek üze-
re birçok dernek temsilcisi ile görüştüm.

Bu dönemin sonunda Türkiyelilerle geçirdiğim saat-
ler öylesine yoğunlaşmıştı ki, kendimi onlardan biri gibi 
hissetmeye, hatta sevdiğim ve sevmediğim insanlar ile 
grupları seçmeye, kişisel sürtüşmeler yaşamaya bile baş-
lamıştım. Biraz da şaşırarak fark ediyordum ki, artık kon-
serlere bilimsel bir merakla değil, arkadaşlarla eğlenmek 
için gidiyordum. İçine girdiğim bu topluluğun ‘çok gizli’ 
dedikodularını öğreniyor, her gruba aynı yakınlıkta olma 
özelliğimi yitiriyor ve hatta belli bir gruba dahil oluyor-
dum. Aynı zamanda bir kimlik bunalımına da düşmüş-
tüm. Neredeyse Türkiyeli hiç tanıdığı olmayan Alman ar-
kadaşlarım, anlattıklarımı şaşırarak dinliyor, hatta benim 
için kaygılanıyorlardı. Ama şimdi biliyorum ki bunlar, be-
nim o dönemdeki kaygılarımın yansımalarıydı, bunu yıl-
lar içinde kendimi çok daha rahat hissetmeye başlayın-
ca anladım. Benim için Berlinli Türkler, yabancı bir halk 
olmaktan sıyrılmışlar ve ben de onlar için dışarıdan biri 
olarak algılanmaktan çıkmıştım. O dönemde ciddiye alı-
nır birçok Berlinli sanatçıyla tanışmış ve kendim de Sıd-
dık Doğan’dan bağlama dersi almaya başlamıştım. Alevi 
kültürünün ve müziğinin bir öğrencisi olarak, kendimi ve 
müziği yeniden ve başka bir bakış açısıyla keşfettim. Eği-
timimin ileri safhalarında onlarla konserlere bile çıktım, 
hatta TRT-Int’te bir programa da katıldık.

1997de yeni bir iş teklifiyle, Türkiyeli müzik hayatını 
tanımak amacıyla Almanyadaki diğer şehirleri dolaşma-
ya başladım. 1998 de Volkswagen Vakfi’nın maddi des-
teğiyle, o döneme kadar edindiğim bilgileri sistematize 
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etme ve yazma olanağına kavuştum. Bu dönemde tüm 
Almanya ve Baselda 200’ün üzerinde söyleşi yaptım, 1996 
ile 2000 yılları arasında bulabildiğim bütün Türkçe kaset 
ve CD’leri topladım, video kayıtları yaptım. Yani ciddi bir 
de koleksiyon oluşturdum.

İşte kitabım, tüm bu sürecin ürünüdür”.

“Bu dönem boyunca Türkiye ziyaretlerin de oldu 
mu, Türkiye ile ilişkin nasıl?”

“Yaklaşık yirmi yıldır her yıl gidiyorum Türkiye’ye. 
İstanbul’un farklı semtlerinde zaman geçirdim; benim 
için bu kent duygularla yoğrulmuş adeta. Hayatımın yarı-
sı Türk kültürü ile iç içe geçti. Ama sanma ki ilk gittiğim 
şehir İstanbul; bambaşka bir köşe: Kars. Bu garip bir hi-
kayedir: Öğrencilik yıllarımda Berlin Schöneberg’de otu-
rurken bir Türk aile ile komşuyduk. Büyükleri Almanca 
bilmedikleri için onlarla iletişim kuramıyordum, ama ço-
cuklarla ara sıra sohbet ediyordum. İki kardeşe bir blok 
flüt hediye etmiştim, onlardan da bana Emel Sayın ve 
Küçük Emrah’ın kasetleri gelmişti. Sonra bu aile Gölcük’e 
kesin dönüş yaptı ve beni oraya davet ettiler. 1984’te ba-
bam beni St. Petersburg’a çağırınca çocukça bir hevesle, 
uzaklığı hesaplamadan, oradan trenle Türkiye’ye gitmeyi 
planladım. Moskova, Bakü, Tiflis üzerinden Kars’a var-
dım. O zamanlar Kars şimdiki gibi değil; yol yok, araba 
yok... Trenle Ankara’ya doğru ilerlerken Almanya’da ya-
şayan bir Türk’le tanıştım. Akşama Kayseri’de onun dü-
ğünündeydim. Giyecek bir şeyim bile yoktu, pazardan bir 
beyaz gömlek aldım ve baş misafir koltuğunda oturdum. 
Çok eğlenmiştim.

Sonra yine Almanya’dan aynı düğüne gelmiş bir ar-
kadaşa takılıp, Marmaris’e gittim ve bir kültür şoku ya-
şadım. Kars’ın ve Kayseri’nin ardından gördüğüm farklı-
lık beni çok şaşırtmış, aynı zamanda da ilgimi çekmişti. 
Önemli bir fark da müzikteydi. Ben etno-müzikoloji öğ-
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rendim. Arap müziğine giriş ve klasik Türk müziği başlığı 
altında Hafız Burhan ve onun döneminden müzisyenlerle 
ilgili bilgim vardı. Benim için Kayseri’deki yaşamla Mar-
maris’teki yaşam ne kadar farklıysa, Türk sanat müziği 
adı altında sunulan Emel Sayın ile yetmiş yıl önceki Hafız 
Burhan da o kadar farklıydı. Bunu çözmem gerekiyordu”.

“Sempozyumda çalışmanı çok iyi bir Türkiye tarihi 
bilgisi üzerine kurduğunu gördüm. Türkiye’nin müzik ta-
rihinin, aynı zamanda siyasi tarihinin yansıması olduğu-
nu etkileyici bir sunumla anlattın”.

“Tabii, çünkü ben müziği bir kültür antropologu gö-
züyle okuyorum. 1920’den sonra Türk sanat müziğinin 
ortadan neden kaybolduğunu, sonra nasıl ve ne şekilde 
yeniden ortaya çıktığını anlayabilmek için askeri darbele-
rin etkilerini çözmek durumundayım.

Ayrıca ben müzik aracılığıyla insanların içine baka-
bildiğimi düşünüyorum. Çünkü müzik, duyguyla yapılan 
bir şey. Aynı zamanda bir mantığı da var tabii; makamı 
var, usulü var, ideolojisi var. Milliyetçiliği, Türk-Kürt ça-
tışmasını, Aleviliğin yaralarını okuyabilirsiniz türkülerde. 
Bir arka kapıdan gizlice ideolojilerin dünyasına girebilir, 
bu yolla onlara yargısız bakma şansınızı da artırabilirsi-
niz.

Hem müzik teorisi artık Türkiye’de de ciddi bir şe-
kilde çalışılmaya başladı. Örneğin, son yıllarda seksen yıl 
öncesinin halk müziği kayıtları ortaya çıkarıldı, gerçi ben 
buna halk kökenli sanat müziği diyorum ama...

Benim özellikle başlangıçtaki tarafsızlığım bütün 
bunları anlamamda çok yardımcı oldu.

Türkiyeli araştırmacılar belirli bir ilişkiler ağının içi-
ne çok çabuk dalıyorlar. Mesela hemşehrilik çok önemli 
ya da Alevilik, Kürtlük... Bu işe başladıktan sonra, uzun 
bir dönem boyunca herkese aynı mesafeden bakabildim. 
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Sonra özellikle Alevilerle ve Batmanlı Kürtlerle yakınlaş-
tım. Zamanla Türkiyeli diğer gruplar da, beni bahsettiğim 
gruplara dahil görmeye başladılar. Almanların, Türkiyeli-
leri homojen bir grup olarak görmesinin ne kadar yanlış 
olduğunu da zamanla anladım.

Örneğin, Almanların ‘Küçük İstanbul’ dedikleri 
Kreuzberg, aslında ‘Küçük Dersim’. Bu ölçeğin içinde bile 
birçok küçük grup var, siyasi olduğu kadar ailevi neden-
lere de dayalı çatışmalar var. Burada lezbiyen Türkler de 
yaşıyor, hip-hop yapan gençler de... Aşırı milliyetçiler de, 
koyu solcular da... Hepsinin dünyası da, müziği de ayrı.

Aynı şekilde Türkiyeliler de Almanları benzer kalıp-
lar içinde görüyorlar”.

“Almanların Türk müziğini de Türkiyelileri gördük-
leri gibi bir kalıp içinde gördüğünü kitabında genişçe ele 
alıyor ve eleştiriyorsun”.

“Aslında sadece Türk müziğine değil, tüm Doğu mü-
ziğine sanki tek bir türmüş gibi davranıyorlar, Fas’tan 
İran’a kadar hep aynı tür müzik varmış gibi düşünüyorlar. 
Batı’da çok güçlü bir ‘Orient Klişesi’ var ve Batılılar ora-
dan gelen her şeyde bir otantiklik arıyorlar. Yani onlara 
göre seksen yıl öncesinin müziği otantik ve ilginç; deği-
şen, gelişen müzik ise yadırganıyor. Onların Doğu kavra-
mıyla bağdaştırdıkları, aşırı duygusallık, bununla gelen 
bir erotiklik ve tehditkarlık. Kendilerini ise kontrol sahibi, 
kültürlü ve akıllı buluyorlar. Bence medyada PKK’nin ve 
İslamcı örgütlerin bu kadar yer alması da bununla ilgili, 
yani bunların bu ‘oriental’ kalıp yargılara uymasıyla il-
gili... Doğu müziğinin ağlayan, yakman tarzını dinledik-
lerinde otantik buluyorlar ve hoşlanıyorlar, kontrollü ve 
akıllı bir müzik ise, uyarlanmış olarak görülüyor”.

“Kitabını yakında yayımlayacak olan İstanbul Bilgi 
Üniversitesine bağlı Göç Araştırmaları Merkezi ile ortak 
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çalışmaların var mı?”

“O bölümde çalışan Ayhan Kaya ile Almanya’da 
yaptığı araştırma döneminde gelişen bir arkadaşlığımız 
ve birlikte çalışmışlığımız var. Kitabım ilgilerini çekti, 
çünkü hem göçle hem de müzikle ilgili bir kitap. İki çevir-
men çeviriyor kitabımı, biri müzikolog. Birçok müzik teri-
mi Türkçede henüz kullanılmadığından zor bir işleri var, 
kültür antropolojisiyle, müzikle, sosyolojiyle ilgili birçok 
terim kullanılıyor.

Kitaba bir de CD ekledik. Son çalışmalar Nisan ayı 
içinde bitti. Dilerim ilgi çeker”.
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ŞAİR *

Canan Akdaş
 

camından bakıyor koca bir şehrin 

renklerinden kurtarıcı dost elleri 

göğsüne dayanmış acıtırken bedenini 

hiçleyen yanık yaprakların kokusu 

toplanmanın eşiğinde sonbaharın 

kuşlarım getiriyor bırakıyor ellerine 

elleri bomboş.

Korkuyu yazıyor sarayından 

Çanakların ürkmüş parmakları

* - Yazın, Haziran-Ağustos 2006, Sayı: 110.



Yazından Seçmeler - 327 

‘TOPLUMSAL SORUNLARI ENİNE BOYUNA İRDELEYEN
-NE YAZIK Kİ ÇOĞUNLUKLA SIĞ-

ESERLER AŞIRI DERECEDE ÇEVRİLDİ’ *

Beatrix Caner

Türkiye, 2008 Frankfurt Kitap Fuarı’nda ne yapabilir? 
Türkiye standında kitap mı, yoksa baklava, börek, dolma, 
dansöz ve turizm mi ön planda olacak? Bu yıl Fuar’daki 
durum hiç iç açıcı değildi. 2008’de aynı durum tekrarlanır 
mı, yoksa daha iyi bir katılım sağlanabilir mi?

Literaturca Yayınevi’nden Beatrix Caner ile konuş-
tuk...

“Türkiye 2008 yılı Kitap Fuarı’nda konuk ülke oluyor. 
Türk edebiyatının Almanya’da dahi iyi tanınması ama-
cıyla çok sayıda edebiyat yapıtının Almanca’ya çevrilme-
si planlanıyor. Hangi yapıtların çevrilmesinin planlandığı 
konusunda bilginiz var mı? Hangi yazarları seçecekler?”

“Almanca’ya kaç eserin çevrileceği belli değil. Bu sayı 
bir yandan TEDA başvurularına bağlı, bir yandan da bazı 
yayınevleri kendi olanaklarıyla kitaplar yayınlayacaklar. 
TEDA projesi dışında bazı yayınevleri şimdiden planlarını 
yapıyorlar. Yazar seçimi yayınevlerine bağlıdır. Yayıne-
vinin büyüklüğü - ne yazık ki- edebi düzeyi düşürüyor, 
çünkü büyük yayınevleri satabilirliği göz önünde tutuyor. 
Gerçekte ise buradaki satış sayısı Türkiye’deki satışla ilgi-
li değildir. Orada çok satan bir kitap Almanya’da hiç ilgi 
çekmeyebilir. Almanya’da ilgi çeken kitaplar daha çok 
Türkiye’yi eleştiren eserlerdir. Şu sıralar Türkiye karşıtı 

* - Yazın, Aralık 2006 - Şubat 2007, Sayı: 111.
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tutum yoğunlaşmış durumda ve ne yazık ki edebiyat da 
bunun kurbanı durumundadır”.

“Bazı Türk gazetelerinde çıkan köşe yazılarında Al-
manya’daki Türk imajının bu sayede nihayet değişeceği 
söyleniyor. Almanlar Türk edebiyatından değişik örnek-
leri okuyacaklar Türkler hakkındaki fikirleri değişecek! Bu 
düşünce size gerçekçi geliyor mu?”

“Bu düşünce kısmen gerçekçi olabilir, ancak gerçek-
leşmesi için farklı girişimlere ve değişik bir bakış açısına 
ihtiyaç var. Belli başlı şemaları bırakıp, yepyeni bir düzen-
lemeyle okurların karşısına çıkılırsa, birçok önyargıyı kır-
mak mümkün olabilir.

‘Son yıllarda konuk ülke olanlardan hangisi belle-
ğinizde kaldı’ sorusuyla devam edersek, olağanüstü üç 
örnek hatırlanabilir: İrlanda, Portekiz ve Macaristan. Bu 
ülkeler zaten daha önce de tanınan edebiyatlarına öylesi-
ne vurgu yaptılar ki, adeta okuma hırsı uyandırdılar. Yine 
de İrlanda ve Portekiz edebiyatında özel keşiflerde bulun-
mak mümkün oldu. Macaristan edebiyatı ise Almanya’da 
çok satanlar listesinden eksik olmuyor ve Macar yazar-
larla temas kitap fuarı dışında da yoğun olarak var. Hatta 
birkaç Macar yazar Almanya’da yaşıyor.

İrlanda, Portekiz ve Macaristan’ın elde ettiği başarı-
yı Türkiye’den de bekleyebilir miyiz? Bu sorunun cevabı, 
doğru hesaplanması gereken faktörlere bağlı. Daha önce-
ki yıllarda edinilen tecrübeler gösterdi ki, maddi olanak-
ların genişliği ya da modern, nicel ve pahalı bir sunum 
yeterli olmuyor.

İrlanda, Portekiz ve Macaristan edebiyatlarının zen-
ginliğini ön plana çıkarmışlardı, diğer ülkeler bunu yap-
madı.

Genelde Türkçe’den Almanca’ya çok az çeviri yapıl-
dığı öne sürülüyor. Bu doğru değil. Hatta neyin çevrildiği 
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sorusuna bile artık kısmen olumlu yanıt verebiliriz. Bazı 
‘olayların zorlaması’ nedeniyle ‘Pazar’ hareketlendi. 2008 
yılına kadar birçok şeyin olacağına inanıyoruz. Bu, ilginin 
istenildiği ölçüde Türk edebiyatına yönelmesini sağlaya-
cak mı? Umarız öyle olur”.

“Bir ülkenin ve halkın değerlendirilmesinde o ülke-
nin edebiyatı başlıca ölçü müdür? Ya da önem derecesi 
sizce ne kadardır?”

“Bence evet, edebiyat kesinlikle önemli bir ölçüttür. 
Benim tecrübeme göre ülkeler arasındaki hiyerarşi kültür 
düzeyiyle ilişkilidir. Başta edebiyat -iyi edebiyat- ülkesi-
nin en iyi elçisidir”.

“Bir ülkedeki edebiyat yapıtlarının başka bir dile 
çevrilmesi onların yoğun olarak okunacağı anlamına mı 
gelir? Almanca’ya çevrilmiş yabancı edebiyatçılar için ül-
keye göre değişen okuma kıstasları yok mu?”

“Böyle bir çeviri devamlı olursa ve özellikle de edebi 
kalite göz önünde tutulursa, ilginin artması er ya da geç 
gerçekleşir. Bunu kendi tecrübemden biliyorum. Başta ilgi 
çekmekte zorlandık, şimdi ise ilgi yoğunlaştı”.

“Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk’un kitapları Alman-
ca’ya çevrildi. Dahası, bu yazarlar Frankfurt Kitap Fua-
rı’nda verilen Alman Yazarlar Birliği ödüllerini de aldılar; 
yani çağdaş Türk edebiyatı Almanya ’da hiç tanınmıyor 
değil...”

“Bu tam öyle değil. Her iki yazar da edebi kaliteleri 
ya da çok okunmaları nedeniyle bu ödülü almamışlardı. 
Bu ödül politik ağırlıklı bir ödüldür. Innsbruck’ta bulunan 
bir arşiv Orhan Pamuk hakkında Almanca çıkan tüm ya-
zıları biriktirmiş. Bu listeye bakıldığında Pamuk’un eser-
leri hakkında çıkan yazılar yüzde 10 bile değildir, ağırlık 
açık olarak politik demeçlerdedir. Ayrıca kitapları da Al-
manya’da çok fazla satmıyor.
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Tekrar ediyorum: Türkçe’den Almanca’ya çok sayı-
da eser çevrildi. Ancak bir Bilge Karasu’yu ilk biz Litera-
turca Yayınevi çıkarttık. Bu, Ahmet Hamdi Tanpınar için 
de geçerli, Tomris Uyar ve daha birçok üstün yetenekli 
Türk yazarı için de... Bana kalırsa, Almanya’da Türk ede-
biyatı edebi değerlerden farklı kriterlere göre seçildiğin-
den yeterince tanınmıyor. Türk edebiyatındaki arayışlar 
hakkında, örneğin, söz söyleyebilecek çok az uzman var 
(bir veya iki kişi). Toplumsal sorunları enine boyuna irde-
leyen -ne yazık ki çoğunlukla sığ- eserler aşırı derecede 
çevrildi. Ve bir gerçek daha: Burada hiç kimse Türk ede-
biyatının edebi kalitesini tartışmıyor, edebiyatın kurgu 
(Fiktion) olduğu hiç dikkate alınmıyor, sürekli bir ‘gerçe-
ğin’ yansıtılması, belli koordinatlar içinde belli konuların 
işlenmesi bekleniyor. Son derece yüzeysel bir beklentiyle 
karşı karşıyayız”.

“Türk edebiyatının Almanya’da daha fazla tanın-
masının ardından sizce Alman edebiyat okurunun Tür-
kiye’ye yönelik ilgisinde ve değerlendirmesinde değişme 
oldu mu?”

“Onu bilemem ve benim konum da değil. Ben sadece 
ve sadece edebiyatla uğraşıyorum. Bunu uzmanlara sor-
manız gerekecek”.

“Almanya’da Türk edebiyatı okurundan çok daha 
fazlası Türkiye’ye turist olarak gidip geliyor. Aziz Nesin’in 
“yabancılar bizi tanıyorlar, ama bizim istediğimiz gibi ta-
nımıyorlar’ sözü sizce ne oranda gerçeği ifade ediyor?”

“Evet, doğru, ama onun düşündüğünü tahmin et-
tiğim şekilde değil. Herkesin kendi bilgi seviyesine veya 
yapısına göre ‘algılama filtreleri’ vardır, dünyayı kendi 
‘gözlüğünden’ seyreder. Türkçe’de bir söz vardır: ‘Güzel-
leri güzel görmek güzeldir’. Buna birçok örnek verebiliriz. 
Benim tanıdığım ve yaşadığım Türkiye, Türk insanları to-
leranslı, yabancılara karşı açık ve cömert, yardımsever, 
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dost ve sıcak insanlardır. Ancak ona kötü davranıldığı za-
man dostça bir yaklaşım beklemek de biraz fazla. Ayrıca 
Türk toplumunun endüstriyel toplumların algılamadığı 
bir dizi değerleri var, bunları da göz ardı etmemek gerekir. 
Bu değerleri iki haftalık bir otel tatili sırasında tanımak 
mümkün değil. Ayrıca esas soru bence şu: Neyi ne ile ölç-
meye kalkıyoruz?”

“Önümüzdeki dönemde yayıneviniz hangi Türk ya-
zarlarının hangi yapıtlarını Almancaya kazandırmayı dü-
şünüyor?’’

“Önümüzdeki iki senede Murat Gülsoy, ‘Bu Kitabı 
Çalın’ öykü kitabıyla, Cemil Kavukçu bir öykü antolojisi 
ve ‘Gamba’ romanı ile, Ayla Kutlu ‘Sen de Gitme Triyan-
dafilis’ öykü kitabıyla başta gelen yazarlarımız. Ayrıca de-
neme ve edebiyat bilgisi türü kitaplar da yer alacak.

Birkaç projemiz daha var, ama onlardan şimdilik söz 
etmek istemiyorum. Şu kadarını söyleyebilirim ki, çok de-
ğişik bir programla 2008’e hazırlanıyoruz”.
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SÜRGÜN: ARAF YA DA ÖTEKİ *

Adil Okay

Paris. Her sokağında bir anımın olduğu, sürgün ha-
yatımın büyük bölümünü geçirdiğim ve on sekiz yıl sonra 
zorla terk edebildiğim kent. Yılda bir kez ziyaret etmeden 
yaşayamadığım zararlı bir alışkanlık. Ama nedense bu 
kez, adı ‘Paris’ olan hasta bir yakınımı ziyarete gelmiş gibi 
hissediyorum kendimi. Hani ninelerimizin saçlarına ak 
düşer, yüzleri kırıştıkça nurlanır, gözleri hoşgörü, seve-
cenlik ve iyimserlikle aydınlanır ya; yaşlı ve hasta Paris’te 
bu saydığım güzellikleri göremiyorum. Tersine riyakarlık 
ve zalimlik kol geziyor sokaklarında. Dilenciler çoğalmış; 
legal ve illegal fahişeler her köşede karşımızda. Türk get-
tosu diye bilinen 10. Paris’te, Strassbourg St. Deniş metro 
çıkışında yüzlerine aşina olduğum Uzakdoğulu fahişe- 
lerle karşılaşıyorum yine. Yüz çizgileri biraz daha derin-
leşmiş. Umutları iyice solmuş. Bu kez daha bir buruk gü-
lümsüyorlar. Aklıma Beyrut geliyor. Ayda dört gün izinli 
olduğumuzda, Güney Lübnan’dan Beyrut’a inerdik. Başka 
gruplardan sürgünlerle karşılaşır, sohbet eder, savaşın 
ulaşmadığı El Hamra adlı semt kahve-pastanelerinde za-
man geçirirdik. Beyrut’ta en çok Filipinli fahişeler vardı. 
Yerlerinden yurtlarından büyük umutlarla kopup gelmiş, 
bir anlamda mülteci sayılan genç kadınlar. Bir gün kahve-
de müşteri bekleyen Filipinli bir genç kız izin istemeden 
yanıma oturup kollarını boynuma doladı.

* - Yazın, Aralık 2006 - Şubat 2007, Sayı: 111.
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Aynı anda arkadaşı fotoğrafımızı çekti. Şaşırdık. Ar-
kadaşlarla yorum yaptık. Demiştim ki, en yakışıklı ben ol-
duğum için beni seçti. Ve ailesine bu fotoğrafı postalaya-
cak. İyi olduğunu, garsonluk yaptığını ve benimle nişanlı 
olduğunu söyleyecek. Senaryomun doğruluğuna bugün 
de inanıyorum. Hüzünlü bir Filipinli mülteci öyküsü işte. 
Yaşanmış bir anı.

***

Beyrut, “Bu şehir adeta her daim savaş yılgını bir ka-
dın. Ellerinden sarkan çocuklarını hayatta tutabilmek için 
çırpınan, göğüslerini açmış emzirmekten yorgun, yara 
bere içinde, tükenmişliğinin içinde başkalarına verdiği 
canla dirilmiş bir kadın. Zor Beyrut olmak.

Şuşan Dedeyan, Beyrutlu, Araflı bir genç kadın, sa-
vaşa dair yaptığı filmde ne güzel anlatmış, gitmeyi, kimin 
gittiğini, kalmayı ve nasıl kalındığını. Yıkıntılar arasında 
bir kadın, sevgilisiyle yaptığı konuşmayı hayal eder. Hepi-
mizin yaptığı türden; kendisiyle, aynayla yaptığı konuş-
malar; sevgilisi Kerim’e günlük şeyler anlatır hayallerin-
de. Yıkıntılar arasındadır o, sevgilisiyle Hamra’da, Prag 
Kafe’de. Beyrut’un hiç yıkılmayan bir yerinde, alışveriş 
merkezlerinin, kafelerinin olduğu Hamra Caddesi’nde... 
Hamra’da yaşayan Kerim gitmek peşindedir, ona aşık ka-
dınsa yıkıntılar arasında kalmak...

Nedir gitmek? Başka denizlere mi açılmak, başka in-
sanların hayatlarına mı yelken açmak, kendinden mi kaç-
mak, kendine mi yüzmek? Her gitme hem kaçmayı hem 
varmayı barındırmaz mı içinde? Her gitmede bir kısmını 
bırakmaz mı insan arkasında? Ve her varma kendinde 
yeni bir liman değil midir? Yaşadıkları şehirleri bırakan 
insanlar, neyi götürürler beraberlerinde ya da yanlarında 
götürdükleriyle şehirden ne eksilir? Şehirden eksilen çıp-
lak gözle görülmese de insanlar fark eder, bir taze nefesin 
eksikliğini; apartmanların balkon kıvrımları fark eder bir 
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çift gözün eksik baktığını kendilerine ve ağaçlar fark eder, 
güzelliklerinin daha az fark edildiğini...

Gitmek zorunda kalanlarsa arkalarında kendi ya-
şanmışlıklarından ve yaşanamayanlardan bir bohça bıra-
kır, öylece havada asılı kalan, sahipleri bir gün geri gel-
medikçe, kimsenin hiçbir zaman açmayacağı bir çeyiz 
bohçası...” (Talin Suciyan: Gideyazmanın Tevekkülünde 
Beyrut, Bia Haber Merkezi, 7.10.2006).

***

Paris’te sürgünler artık konuşmuyor. Konuşmadan 
anlaşıyor. Buruk gülümsemeler konuyor yüzlerine. Yıllar 
sonra karşılarında beni görenler daha dün yanlarınday-
mışım gibi davranıyor. Zorunlu nezakete bile tahammül 
yok. Sorular aynı. ‘Nasılsın? Ne zaman geldin? Kalacak 
yerin var mı?’ O kadar. Kök salmışlar yaşadıkları ülkele-
re sürgünler. Yirmi yıl sonra zaman aşımından yararla-
nıp ülkelerinde yasallaşacaklarını biliyorlar. Ama dönme 
düşleri karabasanlara yenilmiş. İlk yıllar komşusunun 
çocuğunun sağlığını bile telefonla soran mülteciler, bu-
gün yorgun. Onları sürgüne yollayan devletler amacına 
ulaşmış büyük ölçüde. Onlar bugün, değil komşunun ço-
cuğunun, kendi anne babalarının bile sağlık haberlerini 
korkarak alıyorlar. Her gün yeni bir ölüm haberi duyabi-
leceklerinin tedirginliğiyle ayda yılda bir telefon ediyorlar 
memlekete. Çünkü geride bıraktıkları yakınlarının büyük 
çoğunluğu hayatını kaybetti bu süreçte ve onlar cenaze 
törenlerine bile gidemediler. Erken dönenleri oldu elbette. 
Onları da biz aramızda para toplayarak ceviz tabutlarda 
uğurladık memlekete. Kalanların da yüreklerine bir çen-
tik, bin çentik daha atıldı. Yüz hatları biraz daha sertleşti. 
Kırıştı. Kavruldu. Suskunlukları katmerleşti. Sizinle konu-
şurlardı belki. Konuşurlardı evet evet. Yeni bir yüz. Yani 
ihtiyaçları olan. Beni kendilerinden sayıyor, sormuyor, 
susuyorlar. Heyecan duyguları, şaşırma yetileri yitmiş 



Yazından Seçmeler - 335 

sanki. İşte böyle. Sürgünlerin ötekiliği. Ülkeye dönenler 
kendilerini öteki olarak görürler, dönmeyenler de sürgün; 
bu ruh hali gelip yerleşti mi ömür boyu gitmez. Siz onları 
bilmezsiniz desem sanırım size ayıp olmaz. Onların gülü-
şü gülüşünüze benzemez. Suskunlukları da suskunluğu-
nuza. Artık öteki olmaya mahkum olduklarının bilincine 
vardıkları an sürgün sayılırlar. On beş-yirmi yıl sonra ül-
keye dönüş hakkı elde etmeleri de bu gerçeği değiştirmez. 
Siz yadırgarsınız davranışlarını ülkede. Yaban ellerde de 
yadırganır ve dışlanırlar.

***

Sizin hiç eviniz yandı mı; anılarınız, çeyiz bohça-
larınız, koleksiyonlarınız, kitaplarınız, fotoğraflarınız. 
Mahpus yatanlar, koğuş baskınlarından bilir bu duyguyu. 
Özellikle politik tutsakların koğuşu, arama bahanesiyle 
tarumar edilir, mektuplar, fotoğraflar yırtılır, zulalardaki 
kurutulmuş çiçekler parçalanır. Bir insanı hayata bağla-
yan anılar, umutlar postallar altında ezilir. Sıra dayağın-
dan çok, bu talan yaralar mahpusları. Sürgünler de anı-
larını, anılarını canlı tutan her şeyi arkada bırakıp yola 
çıkmışlardır, günün birinde geri dönüp bulabileceklerini 
düşleyerek. Ve öyle bir an gelir ki, nereye giderlerse git-
sinler, yanlış zamanda, yanlış adreste olduklarını, bun-
dan sonra evsiz, vatansız, köksüz, istenmeyen bir konuk 
gibi yaşamaya mahkum olduklarını anlarlar. Yani dönü-
şün olmadığını. Sessiz bir çığlık gibi boğazlarına düğüm-
lenen bu gerçekle yüzleştikleri an sürgünlerin gözlerine, 
o, fark edenleri dehşete düşüren hüzün yerleşir ve ömür 
boyu gitmez.

Siz hiç bilmediğiniz ülkelere-kentlere yolculuğa ce-
binizde para olmadan çıktınız mı? Ve pasaportsuz, kim-
liksiz, ricat yollarında kuşatmaları yarıp geçtiniz mi? 
Vardığınız ülkelerde dilleri dilinize, gülüşleri gülüşünüze 
benzemeyen insanlar arasında öteki olduğunuzu hisset-
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tiniz mi? Yeniden yeniden ve sıfırdan başlayarak kurmak 
zorunda kaldınız mı hayatınızı? Mesleğinizin, kahra-
manlığınızın, komutanlığınızın para etmediği dünyalar-
da çırılçıplak hissettiniz mi kendinizi? Günün birinde, 
rüyalarınızın değil, karabasanlarınızın gerçek olduğunu 
dehşetle fark ettiniz mi? Anadilinizde gülmenin, seviş-
menin, ağlamanın hemen hemen olanaksız olduğu bir ül-
kede yaşamak zorunda kaldınız mı?

Sürgünlerle politik tutsaklar arasındaki ortak yan 
nedir diye sorsalar, hemen ‘özlem’ derim, ‘memleket 
hasreti’ ve ‘dost sohbetleri’. Ama özgürce seçilecek dost 
sohbetleri. Sürgünler yaban ellere ayak bastıkları an-
dan itibaren o aradıkları dostlukların tarih olduğunu ve 
ömürlerinin aramakla geçeceğini anlarlar. Yıllar sonra 
eski bir dostu görmek her zaman sevindirmeyecektir on-
ları. Genellikle hayal kırıklığı ve öfke olacaktır yaşadıkla-
rı. Ne dostlar aynı yerde kalacaktır, ne de alışkanlıklar. 
Mahpusta ya da sürgünde, sadece ortak dili konuşma 
özlemiyle kurulan kırılgan arkadaşlıklar, aranılan dost-
ların, dostlukların yerini tutmayacaktır. Zira Araf’ta seç-
me lüksü yoktur. Dayanışma amacıyla kurulan ilişkiler, 
aranılan, özlenen dostluklar değildir; ne de sevgili geri-
de bırakılan sevgili. Bir yanlan eksik yaşamaya mahkum 
olur sürgünler. Onulmaz bir yara hep açık kalacaktır. Elde 
edilen başarılar, hayatların yeniden kurulması, sığınılan 
ülkede alınan diplomalar ya da kazanılan paralar bu açığı 
kapatamayacaktır. Tenleri, tinleri, evleriyle birlikte yan-
mıştır onların. Yeni kurulan evler de hep geçici olacaktır. 
Geçicilik duygusu, gitme özlemiyle atbaşı olacaktır. Yıl-
larca gitme fiilini çekip gidememe sancısı yaşayacaklar, 
ola ki günün birinde gitseler de, aradıklarını bulamaya-
caklardır. Arkada bıraktıkları evler enkaza dönmüş, yaş-
lanmış ve değişmiştir. Özlemini duydukları kentlerde ak 
düşmemiştir saçlarına.



Yazından Seçmeler - 337 

Gidenler Kavafis’in,

‘Bu kent arkandan gelecektir,

Aynı sokaklarda ak düşecek saçlarına’

diye başlayan şiirini ters çevirip yeniden yazacaklar-
dır:

‘Bu kent özlenir mi Kavafis

Şimdi sokaklarını

Bir öğürtü nöbetiyle arşınladığım

Kendi çocuklarım yiyen bu kent özlenir mi...’

***

Bir sürgün mektubu var önümde. Sanki bir monolog. 
Suya yazılmış mısralar gibi:

“Dışarda fırtına var. Yağmur ve rüzgar. Konuk kaldı-
ğım evin mutfağında şarap içiyor ve fırtınayı dinliyorum. 
Pencereden görünen, adını bilmediğim ağaca sığınan kuş-
lar şarkı söylüyor. Hayır hayır şarkı değil bu. Ağıt. Sanki 
biten bir aşka ya da giden yaza ağıt. Güz geldi. Bu kaçıncı 
güz senden uzakta geçirdiğim. Kışın habercisi. Ah sensiz 
ne kadar hüzünlü evren. Bütün şarkılar ayrılık ve özlem 
temalı. Kuşlar, yazın bitmesiyle sürgün şiirleri okumaya 
başladılar. Yağmuru sevmiyorum. Kışı sevmiyorum. Şö-
mine kenarında sevişme düşleri kuramıyorum. Yalnızım. 
Giderek daha da yalnız. İşte bu kahrolası anlarda sırtım-
daki valiz taşınmaz hale geliyor. Taşıyamıyorum kendi-
mi. Sürgün hastalığı diyor buna terapistim. Yirmi yıl son-
ra hâlâ yakamı bırakmayan sürgün hastalığı...”

Paris’te bir kahvede, Le Nouvel Observateur adlı bir 
dergi okuyorum. Bir haber çarpıyor beni: Getu Magos Ma-
riame adlı yirmi dört yaşındaki Güney Afrikalı genç, iki 
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polis nezaretinde zorla ülkesine yollanmak istenirken, 
polislerin zor kullanması sonucu uçakta hayatını kaybet-
miş. Getu’nun Fransa’da politik mülteci statüsü kazan-
mak için yaptığı başvuru reddedilmiş ve sınır dışı edilme 
kararı alınmış. Yıllar önce Almanya’da politik sığınma ta-
lebi reddedilen ve Türkiye’ye teslim edilmek üzere tutuk-
lanınca kendini emniyetin 6. katından atan Kemal Altun 
geliyor aklıma. Ve diğerleri. Sahi 12 Eylül kaç insanı sür-
günde yaşamaya zorlamıştı?

Yan masada oturan bir siyah derili, gazetedeki ha-
bere uzunca süre daldığımı anlamış olmalı ki, izin isteyip 
konuşmaya başlıyor:

“Biliyor musunuz bayım, hepimiz sürgünüz. Dünya 
sürgünler gezegenine dönüşüyor. Marx’ın insanın ürettiği 
ürüne yabancılaşması teorisini bilirsiniz. Neo-liberalizm 
çılgınlığında, küreselleşme adı verilen soysuzlar yöneti-
minde insanlar birbirine, doğaya, hayvanlara yabancılaş-
tı. Hepimiz yabancıyız, hepimiz sürgünüz. Evet, dünya 
sürgünler gezegeni!”
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25 YIL HA?..

NE DE ÇABUK GEÇMİŞ! *

Şanar Yurdatapan

Nedir ‘Zaman’la sürdürdüğümüz bu bitmez tüken-
mez yarış?

Ömrümüz geçip gidiyor, farkına bile varamıyoruz 
onunla yarışmaktan.

Gülüncüz, hayır, acıklıyız aslında.

Bu yarışı kazanmanın olanağı var mı?

Onun ne başı var, ne sonu olacak.

Ezelden ebede, öylesine akıp gidiyor, bizi de içinde 
sürükleyerek.

Bizden önce de vardı o, dünyaya geldiğimizde kendi-
mizi onun içinde bulduk.

Kapıldık seline, sürüklenmeye başladık.

Zaman zaman isyana kapıldık, sonra kendi uyarsız-
lığımızın suçunu ona yükleyip içimizi rahatlattık. Ve kal-
dığımız yerden devam ettik onunla yarışımıza.

Çok yoğunuz.

İsterdik çok, ama zamanımız yok.

25 saatin 25’inde doluyuz, dopdoluyuz, yopyoğunuz.

* - Yazın, Ekim-Aralık 2007, Sayı: 113.
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Başımız kaşınıyor, paramız yetiyorsa kaşıtacak biri-
ni tutuyoruz, yoksa kaşınıp duruyor kendi başına, onunla 
uğraşamıyoruz.

Nereye?

Yaşlı bir Çinli çoban, sürüsünü otlatırken harıl harıl 
çalışan insanlar görmüş.

Bir oraya bir buraya koşuşup ağır kalaslar, uzun de-
mir çubuklar taşıyorlarmış. Dev çekiçlerle bir şeyler çakı-
yor, bir şeyler vidalıyorlarmış kan ter içinde.

Yaklaşmış ama gene de bir şey anlayamamış.

Merakla sormuş ne yapıldığını.

işçilerden biri:

- Demiryolu düşüyoruz, demiş.

- O da ne kil

- İşte bu demirler uç uca gelince demirden bir yol 
olacak. Üstünden tren geçecek.

- Tren mil O da ne kil

- At gibi bir şey, ama demirden. Çok hızlı gidiyor ve 
hiç yorulmuyor.

- Vay canına! Peki bize ne bundan?

- Dayı, içine insanlar biniyor, bir yerden bir yere hem 
yorulmadan hem de çok çabuk gidiyorlar.

- Çok çabuk!

- Bak şimdi, Şanghay’dan Pekin’e at sırtında ne ka-
dar zamanda gidilir?

- Ne bileyim, herhalde bir ay sürer.



Yazından Seçmeler - 341 

- Hah, işte bu trene binince bir aylık yolu üç günde 
gideceksin.

Köylünün aklı bu işe bir türlü yatmamış.

- İyi de, geri kalan 27 günü ne yapacağım?

İlk anda cahil köylünün saflığına gülecek oluyorsu-
nuz, ama gülümsemeniz dudağınızda donup kalıyor, as-
lında kime gülünmesi gerektiğini akıl edince.

İstanbul’da şehiriçi trafik hiçbir zaman 50 kilometre 
hızla akmadı, akamadı, akamazdı da.

Çünkü minibüsçülerin acelesi vardı, bir fazla sefer 
yapabilmek için delicesine sürdüler zigzaglardan oluşan 
yollarını.

Özel araba sahiplerinin acelesi olmasa neden araba 
alsınlar ki zaten?

Eh, otobüs şoförlerinin de acelesi olacak tabii, çay 
ve sigara molasını uzatabilmek için meşru bir gerekçeleri 
olunca...

Sonuç? Bol trafik kazası, yarışı yarışa terk eden ölü-
ler, sakatlar...

Eğer bir sürücü kaza eseri kurala uyup 50 ile gitme-
ye kalksa, ardında biriken trafikten ciyak ciyak -bazen de 
ana avrat- payını alıyor:

- Yürüsene be kaplumbağa, neden aldın o arabayı 
madem?

25 yıl olmuş YAZIN yazın yaşamına atılalı.

Ufacık bebekken genç ve yakışıklı bir adam olmuş. 

Zaman kendi bildiğince akıp gidiyor.
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Bizden önce de akıyordu, bizden sonra da akacak, 
umurunda bile değil bizim seline kapılışımız, sonra nefe-
simizin tükendiği yerde onu terk edişimiz.

Kendi yarışımızı çekilmez hale getiren ise o değil, bi-
ziz. Biz, kendimiz.

Çinli çobana şu yanıtı verebilsek ne güzel olurdu:

- İyi ya dede, 27 gün de bize kalacak, gönlümüzce 
yaşamak için!

Nice yıllara YAZIN, gözlerinden öperim. 
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