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Yazın Dergisi’nin 28. Yılı Ardından 
Yazın’dan Seçmeler

Yazın’dan Seçmelerin üçüncüsünde yer alan yazılardan 
özellikle iki tanesi aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bugün 
için önemlidir.

Bunlardan ilki Gülten Kaya’nın “Türkiyeli Kürt Ahmet 
Kaya” yazısıdır. Bu yazıda ölümünden sonra solun her kesimi 
tarafından benimsenen, Paris’teki mezarı sürekli ziyaret edilen 
Ahmet Kaya’nın sağlığında sol tarafından nasıl dışlandığı an-
latılmaktadır. Sol, Ahmet Kaya’nın değerini ölümünden sonra 
anlayabilmiştir. 

Sağlığında Ahmet Kaya sol örgütlerin gecelerinde izleyici 
toplayacak ekonomik bir faktör olarak görülmüş, geçimini mü-
zikten sağladığı unutularak ücretinin ödenmemesi için her yol 
denenmiştir. Benzer durumu başka sanatçıların da yaşadığını 
biliyorum. Geceden sağlanacak kazanç önemli ise, o sanatçının 
katılımı sayesinde geceye gelenlerden bu zaten sağlanmaktadır. 

Yakın yıllarda ise bunun tersi örnek gelişti: en az yirmi 
yıldır hiçbir şey yapmamış, bazısı solcu görünmekten bile ka-
çınmış insanlar ölümlerinden sonra övgülerle anılır oldular. An-
latılan devrimcilikleri genellikle 1980 öncesine aittir ve sonra ne 
olmuştur, suskunluk vardır.  

İnsan hayatı bütündür, iyi ve kötü yanları vardır. Bir bö-
lümünü alıp genelleştirmek doğru değildir. Bence böyle yapan-
lar da yaptıklarına inanmıyorlar çünkü farklı göstermeye çalı-
şılsa bile gerçek bilinmektedir. 

İnsanların değerlerini sağlıklarında bilmek önemlidir. 
Gülten Kaya’nın anlattıkları acıdır ve aradan geçen yıllarda du-
rumun biraz iyileştiği söylenebilse bile “kullanma” anlayışının 
ortadan kalktığı söylenemez.
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Diğer yazı ise Göçmen partisi: Yeniden başlangıç mı? baş-
lığını taşıyor. 

Türkiye, Almanya’da kendine bağlı partiler kurarak bu 
ülkeyi içerden de etkilemeye çalıştı. Bu partiler başarılı olama-
dılar. Bırakın genel olarak göçmenleri bir araya toplamayı, Tür-
kiyelileri bile birleştirmekte başarılı olamadılar. Yine de aynı 
yöndeki çabalar durmadı. 

Türkiye sağı Almanya’daki örgütlenmesinde son yıllarda 
iyice güçlendi ve daha görünür oldu. O kadar ki IG Metal gibi 
büyük bir sendikaya karşı alternatif sendika kurmaya bile yö-
neldiler. 

İlgili yazı konunun başlangıcını anlatmaktadır.

Bu konudaki son durum Almanya’da Erdoğan hayranlı-
ğının nedenlerini inceleyen videoda ve sağın sendikal örgütlen-
medeki gelişme düzeyini anlatan sonrakinde incelenmektedir. 

Youtube’a TDAS Platform diye yazarsanız karşınıza çı-
kan –şimdilik 46 tane- video arasında bunları bulabilirsiniz.

Yazın’dan Seçmeler 3’ün dizgisinde yine büyük yardımı 
dokunan dergi yazarlarından Tamer Çağlayan’a teşekkür ede-
riz. 
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Günümüzde Aydınlanmanın Anlamı Nedir?

Engin ERKİNER 

Aydınlanma, esas olarak Voltaire’in 300. doğum yıldönü-
mü nedeniyle ilgilenmemiz gereken bir kavram değil. Tarihte 
karanlık bir zaman dilimine girdik. Wallerstein’a göre, 1989’da 
başlayan bu karanlık en az 20-25 yıl sürecektir. Bu karanlık 
yalnızca sosyalizmin yenilgisiyle ilgili değildir. Öyle olsaydı 
eğer, 1871’de Paris Komünü’nün yıkılmasından Rusya’daki 
1905 devrimine kadar geçen sürede olduğu gibi, kapitalizmin 
az-çok barışçı ve çeşitli yönlerden geliştiği bir dönem olarak 
görebilirdik günümüzü. Tersine bugün dünyanın her yanında 
kan dökülüyor. Dinsel fanatizm ve faşizmi de içeren her çeşit 
gericilik hızla gelişiyor. Zamana yayılmış küçük gibi görünen 
bölgesel savaşlar oluyor ve bu “küçükler” toplandığında, I. Ve 
II. savaşları geride bırakan bir tablo çıkıyor ortaya.

Her önemli kavram, değişik tarihsel dönemlerde değişik 
içerikler kazanır. Bugün Aydınlanma, bu karanlıkta ışık 
yakmaktır. Bu nedenle olsa gerek, Aydınlanma ile ilgili her 
yeni kitabı okuduğumda, içimdeki o eksiklik duygusunu yeni-
den hissederim: Güzel, gerekli, ama asıl yapılması gereken bu 
değil!

Server Tanilli’nin “Voltaire ve Aydınlanma”sını bu 
duygularla okudum. Geniş bilgi veren “aydınlatıcı” bir kitap. 
Aydınlanma ve 18. yüzyıldaki amacı; dinsel bağnazlığa başkal-
dırmak, insan aklına güvenmek ve yeryüzündeki geçmiş, bu-
günkü ve gelecek her şeyi insana bağlamak Voltaire’de nasıl şe-
killenmiş; bunun kolay okunan öyküsünü izliyoruz. Tanilli’nin 
kitabında “Aydınlanmanın bugünü”nü anlatmak, tartışmak 
amacı bulunmuyor. O eksiklik duygusu insanı kuşatıyor yine: 
Güzel, gerekli, ama asıl yapmamız gereken duruyor daha!

18. yüsyıl Aydınlanmacılığının günümüz karanlığına, ye-
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tersiz de olsa bir ışık vereceğini kabul etmek gerek. Bu ışığı bile 
söndürmek isteyenler var ve biz korumalıyız onu; yapmamız 
gereken asıl iş bu olmasa da.

Ne yaptı Aydınlanma? Bunu en iyi karşıtlarından öğrene-
biliriz. Şunları yazıyor Ali Bulaç:

“Demek oluyor ki felsefe, hak ve batıl, helal ve haram gibi 
insani ve toplumsal hayatı doğrudan ilgilendiren bütün alanlara 
ilişkin hükümlerin tespit işini münzel şeriatlerin elinden almak 
istiyor, insanın kendi aklının gereği olarak ve bir peygamberin 
yol göstericiliğine ihtiyaç duymadan mutluluğun kazanılabi-
leceğini varsayıyor. Kadim Yunan politeizmine karşı çıkan ve 
insanı tanrılara karşı ayaklandırarak doğan ‘din-dışı’ Yunan 
felsefesi, Ortaçağ sonlarına doğru Rönesans, aydınlanma çağı 
ve pozitivizmde ifadesini bulan yeni bir ‘dine karşı isyan’ hare-
ketine dönüşmüş oldu.” (1)

Etkisi 19. ve 20. yüzyılın önemli bir bölümünü de kapla-
yan 18. yüzyıl Aydınlanmasına karşı dinlerin cevabı budur ve 
seçenek; “Bu bağlamda İslam’ın modern dünyaya cevabı, sekü-
ler kültürden kopup İlahi Hikmet’e yönelmenin sahici yollarını 
göstermekte yatmaktadır.” (2) Burada İslam yerine başka bir 
din de yazılabilir!

Aydınlanmaya yönelik eleştirinin bir yönü budur ve buna 
karşı 18. yüzyıl Aydınlanmasının başarılarını tekrar ve tekrar 
belirtmek gerekir; asıl eleştiriyi gözden kaçırmamak şartıyla…

Aydınlanma’ya (başka adıyla modernizme) karşı asıl 
eleştiri dinden gelmemektedir. Burada bir konuda açık olmak 
gereklidir: Aydınlanmanın eleştirisi mutlaka Ortaçağa dönüş 
ya da dinlerin yeniden egemen olmasını istemek anlamına gel-
mez. Aydınlanma eleştirisinin, Marksizme yönelik eleştiriye gi-
riş amacıyla yapılması da şart değildir. Şöyle bir soru sormak, 
Aydınlanmadan ve ona yönelik eleştiriden fazla bir şey anlama-
mış olmayı içerir:

“ ‘Aydınlanma’ akımına karşı saldırının güncel gerekçele-
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ri nedir ve bunlar neden sonuçta, Marksizme karşı savaş cep-
haneliğine aktarılabiliyor?” (3)

Aydınlanmaya yönelik her köklü eleştiri, istesin veya is-
temesin, Marksizme de yönelmek zorundadır. Sadece burjuva 
düşüncesi değil, Marksizm de Aydınlanmadan çok şey almıştır 
ve aldıklarına da burjuvaziden daha fazla sahip çıkmıştır. Ta-
rihi asıl yapanlar gökten yere indirilmemiş olsaydı, Marksizm 
de olmazdı.

Aydınlanmaya yönelen asıl eleştiri postmodernizmden ve 
onunla ilgili ama onun dışındaki düşüncelerden gelir: Aklın ege-
menliğinin sonuçları ortadadır. 20. yüzyıl insanlığın yaşadığı en 
kanlı zaman dilimi olmuştur. İnsan ve toplum düşüncesindeki 
bütünsellik artık kaybolmuştur. Tarihsel gelişmeler tarihselcilik 
ve ilerleme anlayışının doğru olmadığını göstermiştir.

Bu eleştirilerde sosyalizmin yenilgisi kadar, çağdaş kapi-
talist toplumun insanı giderek insan olmaktan uzaklaştırması-
nın da büyük etkisi vardır. Gelişmiş sanayi toplumunun, buna 
uygun bir kültürü değil, üretici güçlerin düzeyinden oldukça 
geri bir kültürü yarattığı ortadadır. Sosyalizmin de yeni bir in-
san tipi yaratmakta başarılı olduğu söylenemez. (Burada R. Mi-
libbad’ın ölümünden önce New Left Review’daki son yazısında, 
insanla ilgili temel görüşlerini tartışması geliyor akla.)

Aydınlanmaya bu kanattan yöneltilen eleştirilerin hepsi 
doğru değildir ama ortada aydınlatılması gereken ciddi sorunlar 
olduğu açıktır. Yaşanılan bunca şeyden sonra, Horkheimer’in, 
“Aklı savunmak için akıl yeterli değildir” sözünü yeniden dü-
şünmek gerektiğini hissediyor insan.

Bugünkü Aydınlanmanın anlamı; yaşadığımız karanlığa 
cesaretle bakabilmek ve onu aydınlatmaya çalışmaktır. Gerçek 
Aydınlanmacılar genellikle sosyalistler olmuştur; çünkü yalnız 
onlar, burjuvazinin aksine, Aydınlanma düşüncesinin çeşitli 
yönlerine sonuna kadar sahip çıkmışlardır. Bu anlamda Aydın-
lanmanın yeniden kuruluşuyla sosyalist teorinin yeniden kuru-
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luşu arasında kopmaz bir bağ vardır.

Şunu unutmamak gerekir: Yaşadığımız karanlığa karşı 
18. yüzyıl Aydınlanmacılığını savunmakla yetinmek, o karanlı-
ğa karşı az-çok bütünsel bir düşünceyle karşı çıkmak anlamına 
gelmez. Karanlığın elemanlarını –dinsel bağnazlık gibi- belirli 
yönlerden eleştirmek anlamına gelir. Bu ise başarı yolunu daha 
baştan kapatmaktadır. 

Bizim yalnızca eleştirel olarak güçlü düşüncelere ihtiya-
cımız yoktur. Asıl gücü eleştirdiğini yıkmakla sınırlı olmayan, 
yeniyi kurarken de başarılı olan görüşlere ihtiyacımız vardır.

“Toplumsal düşüncenin bu uzun gecesine dayanmak ge-
rekir.” (4)

Dayanmak, Aydınlatmakla mümkündür.

1. Bilgi ve Hikmet, İslam’ın Modern Dünyaya Cevabı Nedir?, 1993/1, 
s: 8.

2. a.g.y. s: 23.

3. Aydın Çubukçu, “Voltaire ve Biz”, Evrensel Kültür, Aralık 1994, 
s: 6.

4. Alain Touraine, Modernliğin Eleştirisi, s: 121.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 64, Ocak 1995
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Abidin Dino’nun Ardından…

Tamer ÇAĞLAYAN

Sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin
işin kolayına kaçmadan ama
gül yanaklı bebesini emziren melek yüzlü anneciğin resmini
değil
ne de ak örtüde elmaların
ne de akvaryumda su kabarcıklarının arasında dolanan kırmızı balığınkini
sen mutluluğun resmini yapabilir misin Abidin

Saman Sarısı, Nazım Hikmet

 

Türkiye, değerlerini henüz keşfedemediği, ya da kendileri-
ni keşfetmeye bir türlü meraklı olmak istemediği, değerli sanat-
çı ve aydınlarından birisi olan Abidin Dino’yu kaybetti. Böyle 
acı bir haberi duyduğum günün akşamı, TRT-INT haberlerinde 
Dino’yla ilgili haberi dinlemek için televizyon karşısına geçtim. 
Fildişi sahillerinde elli yıl Cumhurbaşkanlığı yapan birisinin 
ölüm haberini veren TRT-INT TV’si, Paris’te, Türkiye özlemiyle 
yaşama veda eden Abidin Dino’yu haber konusu bile yapma 
cesaretini gösteremedi.

Abidin Dino’nun ismini sanırım, ilk kez Nazım Hikmet’in 
“Saman Sarısı” şiirinde okumuş olmalıyım. Yaşar Kemal’in de-
nemelerinin bulunduğu kitaplardan da ilk bilgileri öğrenmiş ol-
mam mümkün. Yine ilk çizgilerini, bugün dahi hayran olduğum 
o nefis Nazım portresini ise, 80’li yılların başlarında gördüğü-
mü hatırlıyorum.

Abidin Bey, kalbinden rahatsız olarak hastane odasındaki 
yatağında yatarken, bu yolun artık bir daha dönüşü olmadığını 
acaba hiç düşündü mü? Belki de geçmişe dönmeyi hiç sevmediği 
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için anılarını yazamadan “güzelim dünya elveda ve merhaba 
kainat” diyerek sonsuzluğa gitti.

Abidin Dino 1913 yılında İstanbul’da doğdu. Babası Di-
van-ı Muhasebat yapmış olan Rasih Dino’dur. Çocukluğu İsviç-
re ve Fransa’da geçti. 1925’te ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. 
Çocukluğunun bundan sonraki bölümü Beyoğlu’nun ötesinde, 
Tatavla’da (şimdiki Kurtuluş) Rum çocuklarıyla birlikte geçti. 
Resme karşı ilgisi nedeniyle ve İngilizce öğrenmesi için Robert 
Kolej’e yollandı. Babasının ölümü üzerine Robert Kolej’deki orta 
öğrenimini yarıda bırakarak, yalnızca resim ve karikatürle uğ-
raşmayı seçti. Aynı yıllarda başladığı edebiyat çalışmalarını 
bütün sanat yaşamı boyunca sürdürdü.

1930’da Yarın gazetesinde ilk karikatür ve desenleri çıktı. 
Nazım Hikmet’le tanıştı. İlk yazıları ise, 1931’de Fikret Adil’le 
birlikte çıkardıkları Artist dergisinde yayımlandı. Bu arada 
Nazım Hikmet’in Sesini Kaybeden Şehir (1931) ve Bir Ölü Evi 
(1932) adlı kitaplarının kapak ve iç resimlerini yaptı. Bu dönem 
yapıtlarında geleneksel halk sanatlarından ve hat sanatından 
yola çıkarak çağdaş bir yorum getirdi.

1933 yılında birçok kaynakta Türk resim sanatı içindeki 
yeri fazla önemsenen D Grubu Cemal Tollu, Nurullah Berk, Zeki 
Faik İzer, Elif Naci, Abidin Dino ve Zühtü Müritoğlu tarafından 
kuruldu. Grup Türk resim sanatı tarihindeki dördüncü kuruluş 
olduğu için, adını alfabenin dördüncü harfinden -ç’yi atlayarak- 
almıştır. İlk sergisini Beyoğlu’ndaki Narmanlı Yurdu’nda Mi-
moza adlı bir şapkacı dükkanında açmıştır.

Bu sergiler 1947 yılına kadar düzenli olarak 15 defa tek-
rarlanmıştır. Grubun sözcülüğünü Nurullah Berk ve eleştirmen 
Fikret Adil yapmış; sergileri sırasında resim ve heykel sanatını 
tanıtan, çağdaş sanatın gelişmelerini açıklayan konuşmalara 
yer verilmiştir. D Grubu’nun olumlu ya da olumsuz yanlarıyla, 
resim kültürünün yaygınlaştırılmasında katkısı büyüktür. Öte 
yandan, üyelerinin bir kısmı Akademi’deki hocalıkları nedeniyle 
pek çok öğrenci yetiştirmiş ve 1950’lerden itibaren ülke sanatı 
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üzerinde etkin söz sahibi olmuşlardır. Bu konumlarından ötü-
rü de sanat anlayışlarını çeşitli çevrelere rahatça benimsetmek 
olanağına kavuşmuşlardır.

1934’te Mustafa Kemal’in isteği üzerine sinema öğreni-
mi yapmak üzere Leningrad’a (bugünkü Petersburg) gönderildi. 
Len-film stüdyolarında Cumhuriyet’in 10. Yılında Türkiye’nin 
Kalbi Ankara filmini gerçekleştiren yönetmen Sergey Yutkeviç’le 
çalıştı. 1937’ye değin Leningrad, Moskova, Kiel ve Odesa’da 
Madenciler adlı  bir filmin çekimini gerçekleştirdi. Sinemayla 
ilgisini daha sonra da sürdürecek ve 1966’da Dünya Kupası’nı 
anlatan Goal (Altın Goller) adlı filmi çekecektir.

1937’de Londra ve Paris’e gitti. Paris’te Gertrude Stein, 
Tristian Tzara ve Pablo Picasso gibi ünlü sanatçılarla tanıştı, 
dostluklar kurdu. 1938’de Türkiye’ye döndükten sonra İstan-
bul’da liman işçilerinin resimlerini çizdi ve 1939’da Avni Arbaş, 
Selim Turan, Nuri İyem gibi daha sonraları Yeniler adıyla anı-
lacak bir grup ressamla birlikte Liman sergisini düzenledi. Ses, 
Yeni Ses, Yeni Edebiyat, Serveti Fünün, Uyanış ve Yeni Adam 
dergilerinde çıkan yazı ve çizimleriyle yeni bir gerçekçilik kavra-
mı üstünde durdu. Gene aynı yıl, New York Dünya Fuarı’ndaki 
Türk Pavyonu’nun dekorasyonunu yaptı.

1940-41’de kardeşi şair ve ressam Arif Dino’yla birlikte 
estetikle siyasetin, soyutla somutun çelişki ve bağlarını araştı-
rarak II. Dünya Savaşı’ndan esinlenen büyük boyutlu desenler 
gerçekleştirdiler. Dino 1941’de İstanbul Sıkıyönetim Komutan-
lığınca önce Mecitözü’ne sonra da Adana’ya sürgüne gönderil-
di. 1945’e değin bir yandan Adana’daki Türk Sözü gazetesin-
de çalışırken, bir yandan da yöre insanlarının yaşamını, acı ve 
sevinçlerini yalın, şiirsel bir anlatım ve toplumsal gercekçi bir 
eğilimle yansıttı. Güzin Dikel ile evlendi. İlk heykel çalışmaları-
na da Adana’da başladı. Kel (1944) adlı oyunu yayımlandıktan 
hemen sonra Bakanlar Kurulu kararıyla toplatıldı. Askerliğini 
Kayseri’de yaptı ve daha sonra Ankara’ya geldi.

1950 seçimleri yaklaşırken Nazım Hikmet hapiste açlık 
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grevine başladı. Açlık grevi sırasında Melih Cevdet Anday, Or-
han Veli, Oktay Rıfat ve Abidin Dino Nazım’ı desteklemek ama-
cıyla bir komite kurdular.

1951’de kökü eski Anadolu uygarlıklarına dayanan ge-
leneksel anlayıştan esinlenerek seramik çalışmaları yaptı. Se-
ramikleriyle ilgili açtığı bir sergide, dönemin emniyet yetkilileri 
Abidin Dino’nun imzasında suç unsuru bularak, seramikleri 
topladılar. İmzadaki suç unsuru d ve n harflerinin görevliler 
tarafından orak çekice benzetilmesi olmuştur. Güzin Dino’nun 
Gel Zaman Git Zaman adlı anı kitabında bu olay ayrıntılarıyla 
anlatılır.

Türkiye’deki siyasal yaşamın ağırlaşması üzerine, 
1951’de “çok yakın bir gelecekte dönmek üzere” Türkiye’den ay-
rılıp Roma‘ya gitti. Paris’e geçerek oraya yerleşti. Ayrılık, hasret 
onlarca yıl sürdü. Bu konuda şunları söylüyor:

“Türkiye‘den çıkışım yapay bir çıkıştı. Türkiye’den ay-
rılmam için, ilgimi kesmem gerekirdi. Oysa kafam ve yüreğim 
Türkiye‘de. Fransa’da Türkiye’yi yaşıyoruz. İnsanın ülkesi ka-
fasının içindedir. Onun için Türkiye’den başka hiç bir konu, hiç 
bir düş girmedi resmime…”

Abidin Dino’ya bu düşüncesinden dolayı saygı duyuyo-
rum.    

Bir süre Picasso ile çalıştı. Daha birçok değerli sanatçıyla 
ilişki kurdu. 1954 yılında başlayarak 8 yıl boyunca Paris’teki 
Salon de Mai (Mayıs Salonu) sergilerine katıldı. 1955’te “İşken-
celer” ve “Atom, Korkusu” konulu destansı resimlerini sergiledi. 
Bu dönemde “acı çeken insan” teması dışında “eller”e yöneldi. 
Daha sonraları gerçekleştirdiği “arkaik” anlayıştaki iri gözlü, 
cepheden betimlenmiş, ayrıntılardan arınmış figür heykelcikle-
ri, el desenlerinin soyutlanmış kütlelere dönüştürülmesi gibidir.

Dino, Paris’teki yaşamı boyunca ülkesinin kültürüyle olan 
bağlantısını hiç bir zaman koparmadan ve Avrupa’daki gün-
cel sanat gelişmelerini, yeni eğilimleri izleyerek özgün bir çizgi 
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oluşturdu. İtalya, Fransa, Amerika, Çekoslavakya (Bugünkü 
Çek Cumhuriyeti ve Slovakya), İsviçre, İngiltere ve Rusya’da 
sergiler açtı.

Ses dergisi için 1940’lı yıllarda gerçekleştirdiği çini mü-
rekkepli çizimlerindeki anlatıcı çizgi ustalığı, sonraları Pertev 
Naili Boratav’ın Türk Masalları (1953), Nazım Hikmet’in Ku-
vayı  Milliye Destanı (1968) ve Bulgaristan’da basılan şiir ki-
taplarını, Yaşar Kemal’in Deniz Küstü (1979) isimli kitaplarının 
resimlerinde ilustratif bir niteliğe büründü.

Nazım Hikmet, 1961 yılında “Saman Sarısı” şiirini yazar. 
Nazım bu şiirinde ressam arkadaşına, “Sen mutluluğun resmi-
ni yapabilir misin Abidin?” diye sorar. Abidin Dino bu şiir hak-
kında şunları söylüyor:

“Biliyorsunuz bazı sorular vardır ki cevapları peşinen bili-
nir. Yani o soruyu sorması, Nazım’ın benim mutluluğu çizeme-
yeceğimi bildiği için sorulmuş bir sorudur. Aslında bakarsanız, 
Nazım da mutluluğun şiirini yazmadı. Bir takım sevinçlerin 
şiirlerini zaman zaman yazmış olabilir. Ben de zaman zaman 
çok sevinçli resimler çizmişimdir. Ama mutlulukla sevinç aynı 
şeyler değil. Mutluluk derinlemesine sürekli bir olaydır. Sevinç 
ise bir an gelip geçen bir şeydi. Mutluluk çağına daha ayak bas-
madık, ama muhakkak basacağız.”

Gazeteci Zeynep Oral’a bu konuda şunları söylüyor:

“Mutluluk, süreklilik getiren bir olay. Resim tarihinde pek 
yapabilen olmadı. Korkunun, çirkinliğin, sefaletin, mutsuzlu-
ğun yapıldı da mutluluğun hayır… Bir ömür boyu Güzin’le ya-
şamak, mutluluğun eşiğinde yaşamak demek…”

1964 yılında Paris, Brüksel, Berlin, Viyana ve Roma’da 
açılan “Bugünün Türk Sanatı” sergisine katıldı.

1969’da Türkiye’deki ilk kişisel sergisini açtı. Yaşar Ke-
mal bu sergi üzerine şunları yazdı:
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“Adana’daki sıcağın altında, ortalık sıcaktan çatır çatır 
ederken, onu bir de böylesine Adana’nın sarı sıcağı tutmuştu… 
Sergisini gördüm sonra… Sergisi tepeden tırnağa İstanbul’du. 
Düş içinde İstanbul. İstanbul’dan daha İstanbuldu. Bir büyük 
sanatçının özlemi vurursa böyle vururmuş demek. Kimbilir 
görmediğimiz Anadolu özlem resimleri ne kadar güzeldi… Pa-
ris’e götürdüklerinden daha gerçek, daha güzeliyle geriye geldi 
Dino.”

Sonraki yıllarda kişisel sergi açmayı sürdürdüğü gibi kar-
ma sergilere de katıldı. Bu arada Fikret Mualla (1980, Ara Güler 
ile birlikte), kardeşi Arif Dino’nun resim ve desenlerini içeren 
Yüz (1985, Rasih Nuri İleri ile birlikte) ve şiirlerini içeren Çok 
Yaşasın Ölüler (1985, Rasih Nuri İleri ile birlikte), yine kendi 
desenlerini içeren Bu Dünya (1986, Ferid Edgü ile birlikte) ve Çi-
çekleme (1990, Yaşar Kemal ile birlikte) adlı yapıtları hazırladı.

Çiçekleme adlı çalışması üzerine Cumhuriyet Kitap dergi-
sinde bir yazı çıkmıştı. Bu yazı üzerinde çalışırken, o dergiden 
de yararlanmak istedim. Kütüphanemde bulamadım. Abidin 
Dino’nun çiçeklerinden birisi Yaşar Kemal’in Kanın Sesi kita-
bının kapağında yer alıyor. Çiçeklerle ilgili başka bir çalışması 
üzerinde Yaşar Kemal’in yazdığı yazıdan kısa bir alıntı yapıyo-
rum:

“Şimdi şu anda belki de doğayı, belki de Abidin Dino res-
mini anlatıyorum size. Belleğimde karışmış gitmiş. Belki de 
mavi bir damla düşmüştür, çok ipiltili, bu sarının üstüne… Bu 
bir renk büyüsüdür. Belki de bu büyü Abidin Dino resmidir. 
Uzak, çok uzak gökleri vardır Çukurova’nın, çok uzak yıldız-
ları… Çok uzak, çepeçevre mavi, uçuk mavi, mor, uçuk, bakır 
rengi dağları vardır Çukurova’nın, dumana batmış. Ortasında 
bir çiçek, görkemli… Belki bu Çukurova’dır, belki de bir Abidin 
Dino resmidir.”  

Resimleri dünyanın birçok ülkesindeki resmi ve özel ko-
leksiyonlarda ve müzelerde bulunan Dino 1979’da Fransa’da-
ki Görsel Sanatlar Ulusal Birliği’nin (UNAP) onur başkanlığına 
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seçildi.

Abidin Dino öldü, seksen yıla sığdırılan bir yaşam durdu.

Eski tüfek arkadaşları ve kalabalık bir topluluk tarafın-
dan Enternasyonal marşı söylenerek, Tevfik Fikret’in yattığı 
Aşiyan Mezarlığında toprağa verildi.

Onun ölümüyle bir dönem kapandı. Türkiye bir sanatçı-
sından daha yoksun kaldı.

Boğaziçi ve Seine nehri bundan böyle Abidin Bey’in hüz-
nüyle delicesine akacak.

Haliç gün batımında sise bürünüp bir kez daha mahzun-
laşacak.

Yaşar Kemal, Menekşe koyundaki balıkçılara bunca yıllık 
kadim dostu Abidin Dino’yu anlatacak. 21. yüzyıla basmamıza 
az zaman kalırken Yaşar Kemal, yazacağı on beş romanının 
konularını, o uzun yürüyüşlerinde kafasında kuracak. Bunlar 
arasında belki de Abidin Dino’nun romanı da olacak.

İlhan Selçuk, Abidin Dino’nun ardından şunları yazdı: 
“Yeryüzünde bir çatı katı… Çatı katında bir asma kat. Asma 
kata aydınlığı boca eden bir çatı penceresi. Göğün yedi katından 
süzülen güneş ışınları kocaman pencereden girerek, asma katın 
üzerindeki tuvale yansıyor. Tuvalin başında, uzun saçlı, solgun 
yüzlü, derin bakışlı bir adam… Abidin.”

Abidin Bey! Merhaba…
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Kaynaklar

Ana Britannica, cilt: 7, Abidin Dino maddesi,

Pars Tuğlacı, Çağdaş Türkiye, cilt 2, Abidin Dino maddesi,

Yaşar Kemal, Bir Bulut Kaynıyor,

Yaşar Kemal, Ağacın Çürüğü,

Güzin Dino, Gel Zaman Git Zaman,

Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, cilt: 6,

Dergi Dergisi, 1987, sayı: 7,

Milliyet Sanat Dergisi, 15 Aralık 1993.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 64, Ocak 1995

(Bu yazı Abidin Dino’nun ölümünün ardından Aralık 
1993 – Ocak 1994 arasında yazıldı.)

Okuyucuya 2021 yılı notu ve bir özür:

Tevfik Fikret’in mezarının Aşiyan Mezarlığında olduğunu 
yazmışım. Fikret’in mezarı Aşiyan Mezarlığında değil, Fikret’in 
Aşiyan’daki evinin bahçesindedir. Özürlerimle… 

Tamer Çağlayan  
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Osmanlı’ya Bakmak

Server TANİLLİ

Osmanlı Devleti’nin 700. yılı bu yıl. Namık Kemal “Cihan-
girâne bir devlet çıkardık bir aşiretten” deyip övünür ya, işte o 
aşiretin devlete dönüşümü anılıyor. Kuskuşuz, Namık Kemal’in-
ki gibi bir övgü edebiyatının başköşeyi tutmasından korkarız. 
O kuruluşun, arkasından da hızla gerçekten “cihangirâne” bir 
niteliğe bürünmesinin, sonra da duraklayıp çöküşünün altında 
yatan tarihsel nedenler üzerinde -sanırız- pek az durulacaktır. 
Tarih, bir “hamaset” vesilesi yarattığından “buğulu” ve “be-
lirsiz”den de hoşlandığımızdan, konunun neresinde kalmışsak 
yine o noktasında bahsi kapayıp düşlere dalacağız belki de.

   Örneğin, şu konular gözden kaçırılacaktır…

*  *  *

Şoven milliyetçilik, tarihi kendisiyle başlatır. Biz, Türkler 
için de tarihimiz 1071’de başlar: Anadolu’ya dalgalar halinde 
girmiş, vuruşa çarpışa, yene yenile işin başını tutmuşuz. O ta-
rihten sonra, hele hele Osmanlılarla ne ki olmuş bizim eserimiz-
dir; üstündeki damgada sadece bizim adımız yazılıdır.

Böylesine kestirmeden bir bakışla, Osmanlı’nın tarihsel 
gelişmesini, hele hele uygarlığını açıklayamazsınız. Siyasal ku-
rumlarından toprak düzenine, edebiyatından sanatına, zanaa-
tından mutfağına kadar, geçmişin ona bıraktığı bir miras var. 
Osmanlı, eserini işte bu mirasın, Anadolu’nun büyük birikimi-
nin üzerinde kurdu.
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Ortada bir sentez varsa, bu birikime dayalı.

Böyle bakarsanız, övünmeye hakkınız olur: Evet, Osmanlı 
bir sentez yaratmıştır!

Bu sentezde, din bile gelişmelere ayak uydurmuştur: Ana-
dolu’da Sünnilik, Vahabi katılığı ve yobazlığını taşımaz; Şiilik, 
İran’dakinden bütünüyle farklı bir Alevi-Bektaşi hümanizma-
sıdır.

Bu sentezde hoşgörünün, halklara tanınan görece özerk-
liğin payını da gözden uzak tutamayız. İmparatorluk nereye 
kadar yayılmışssa, halkların inancından örfüne ve dilinden kül-
türüne kadar, kendine özgü olanları saklı tutup serbestçe ge-
liştirme özgürlüğünü de tanımıştır. Anadolu’da, Balkanlar’da, 
Arap illerinde, kimi zaman “mozaik” dediğimiz renkliliğin yüz-
lerce yıllık bir sürekliliği ve geleneği sürdürmesinde bu “libera-
lizm”in büyük payı vardır.

Ne o, aklınıza şu dizeler geliyor değil mi?

Eğeri kaltak Osmanlı
Şalvarı şaltak Osmanlı
Ekende yok, biçende yok
Yiyende ortak Osmanlı

Evet, Avrupa’daki feodal düzenden daha adil olsa da, Os-
manlı’nın -kendine özgü- feodalitesi de, bir “sömürü”ye daya-
nıyordu.

*  *  *

İmparatorluk duraklar ve gerilerken, bu sömürü de, eski 
mantığını yitirdiğinden daha da katmerleşir, çekilmez olur. 19. 
Yüzyılın milliyetçilik akımları, yığınla halkı içine alan bir hari-
tayı delik deşik etmeye başlarken, bu sömürüyü de öne süre-
cektir.
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Ne mi gelip çatmıştır? Kapitalizm!

Yanlış yapmamak için eklemiş olalım: O kapitalizmin 
ayak sesleri çok önceden başlamıştır. Unutulmasın: Fatih Sul-
tan Mehmet 1453’te İstanbul’u zaptettikten bir kırk yıl kadar 
sonra 1492’de Kristof Kolomb Amerika’ya ayak basmıştır ve 
1497’de de Vasco da Gama, Hindistan’a doğru Afrika’nın güne-
yini, Umut Burnu’nu dönecektir…

O kapitalizmin palazlana palazlana 18. yüzyılda  Sanayi 
Devrimi’ni yaptıktan sonra, daha da güçlü biçimde İmparator-
luğun kapılarını çalacak; 1838’den başlayarak ticaret sözleş-
melerini dayatacak, içerde dikensiz gül bahçesi yaratmak için 
reformları zorlayacak; yüzyılın sonlarına doğru da devletin if-
lasını isteyecektir.

Kapılar, emperyalizme açıktır artık!

Gelişmelere dur diyecek olanlar, “sivil-asker aydın züm-
re”dir. İmparatorluğu yönetenlerin isabetle üzerinde durdukları 
eğitim kurumlarında, aynı zamanda devleti içine düştüğü badi-
reden kurtaracak olan kuşaklar yetişir. İmparatorluğun, Birinci 
Dünya Savaşı’nda yenilip çökünce, elde kalan son yurt parça-
sını emperyalizmin yağmasından çekip alacak olanlar, işte o 
eğitim kurumlarının yetiştirdiği son, ama en radikal kuşaktır; 
ve artık bambaşka bir dünya görüşü açısından bakmaktadır 
çağına ve geleceğe.

Neyi mi söylemek istiyoruz?

Şunu: Osmanlı yöneticileri, “sömürgeleşme” olayını gör-
meden, görseler de anlamadan, bir “tatlısu alafrangalığı”nın 
gözüyle bakmışlardı olanbitene; yeni devleti kuracak olanlar 
ise, bir “antiemperyalist”tiler, “Anadolu İhtilali”ni böylesi bir 
zemin üzerine oturtup, devleti de “uluslaşarak çağdaşlaştır-
mak” isteyeceklerdir. O devletin temel harcında ise, “laiklik” 
baş rolü oynayacaktır.   

Bunu, şunun için hatırlatmak istiyoruz: Daha şimdiden 
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kimi sesler ve kalemler, Türkiye Cumhuriyeti’ni “Osmanlı’nın 
bir devamı” olarak gösterme hevesi içine girmişlerdir. Bundan 
daha yanlış başka bir şey olamaz! Şöyle söylersek doğruyu dile 
getirmiş oluruz: Osmanlı’nın yükseliş yıllarında gerçekleştirdiği 
sentez bir tarihsel anıdır sadece. Cumhuriyet ise, yepyeni bir 
sentez üzerine oturtulmuştur, bu sentez, Osmanlı’nın devamı 
değil zıttıdır.

   Sorun, onu, çağın siyasal ve sosyal verileriyle yeniden 
donatıp güçlendirmektir. Osmanlı sentezinde uzak geçmişimiz, 
Cumhuriyet sentezinde ise yakın geçmişimizin yanı sıra gelece-
ğimiz var… 

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 86, Mayıs 1999
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700+75= 775

Doğan ÖZGÜDEN

“Kosova Savaşı, 20 Haziran 1389’da I. Murat ile Sırp 
despotu Lazar’ın başını çektiği ittifak arasında yapıldı. I. Mu-
rat’ın yaklaşık 60 bin kişiden oluşan ordusunun karşısındaki 
100 bin kişilik hıristiyan ordusu Sırp, Bosna, Hırvat, Ulah, Ma-
car, Bulgar, Arnavut kuvvetlerinden oluşuyordu. Savaşta Türk-
ler kesin bir zafer elde ettiler. Ancak I. Murat, savaş alanını 
gezerken yaralı bir Sırp tarafından hançerlenerek öldürüldü. Bu 
savaş sonunda direnme gücü kırılan Sırplar yeni padişah Ba-
yezıt’ın vasalı olmayı kabul etmek zorunda kaldılar…” (Büyük 
Laorusse, Cilt 14, s. 7008)

Bu, 610 yıl önceki bir olayın, bir Türk ansiklopedisi tara-
fından oldukça ölçülü bir dille özetlenişidir.

Osmanlı’nın 700. yılı dolayısıyla istenen yazıyı, Türki-
ye’den binlerce kilometre uzaktan yazıyorum. Maalesef çocuk-
luğumuzda, gençliğimizde beyinlerimizi resmi tarih anlayışıyla 
yıkayan okul tarih kitaplarım elimin altında değil. Ama, olayın 
o kitaplarda nasıl hamasi bir dille anlatıldığını, tarih öğretmen-
lerimizin bu savaşın çeşitli safhalarını radyoda naklen maç ve-
ren tarafgir bir spikerin coşkusuyla nasıl kendilerinden geçerek 
anlattıklarını hiç unutabilir miyiz?

Kaldı ki, bu tek yanlı anlatım, sadece Kosova için değil, 
“bin atlı” akıncıların, sipahilerin, Yeniçeri alaylarının kendin-
den kat kat güçlü “küffar” ordularını İslam adına, Türklük 
adına kahrederek toprak üstüne toprak gaspettiği tüm tarihsel 
olaylar için de geçerli.

Fetih tabudur. Haklılığı tartışılmaz.

Orta Asya’dan başlayıp yüzyıllar süren bir yayılmayla 
Viyana kapılarına kadar uzanan Türk-Osmanlı fütuhatı, resmi 
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tarih eğitimine göre “übermensch” bir ulusa İslamiyeti dünyaya 
yaymak için allahın tevdi ettiği kutsal bir misyondur.

Basılan, yakılan kentler, köyler, kılıçtan geçirilen insan-
lar, ırzlarına geçilen kadınlar, kızlar, yağma edilen zenginlikler 
yoktur bu anlatımda. Girdikleri ülkelere adalet, uygarlık götü-
ren padişahlar, bağdan koparttıkları her üzüm salkımının ye-
rine bir kese altın asacak kadar alicenap Yeniçeriler vardır bu 
destanlarda.

Sadece okullardaki tarih eğitiminde değil, tüm büyük 
medyanın tarih olaylarına bakışında egemen olan çizgidir bu. 
Bitip tükenmez yıldönümlerinde beyinler aynı masallarla bir 
daha, bir daha yıkanır, askerinden işçisine, memurundan çiftçi-
sine tüm bir ulus bu deformasyonlarla koşullandırılır.

Fütühatın yarattığı dramın üç kıtada Osmanlı’ya karşı ne 
denli bir kin ve intikam duygusu yaratmış olabileceği, halkların 
kolektif belleğindeki bu acı anıların asla silinmeyip yüzyıllarca 
sonra Osmanlı’nın varisi olmakla gururlanan herkese de düş-
manca bakılmasına neden olabileceği akla getirilmez bile…

Bir an için varsayalım ki, Kosova’nın merkezi olduğu böl-
ge, Türklerin anayurdu sayılan Orta Asya’dır. Ve de günlerden 
bir gün Balkanlardan kalkıp binlerce kilometre kateden Sırplar, 
Hırvatlar, Ulahlar, Macarlar ve de o tarihlerde Hıristiyan kili-
sesine bağlı bulunan Bosnalılar ve Arnavutlar Türk yurduna 
dayanmış, kendilerine direnen tüm Türk erkeklerini kılıçtan ge-
çirip, Türk kadınlarının ve kızlarının ırzına geçmiş, ayakta ka-
labilenleri de Hıristiyanlık adına 500 yıl sürecek bir tahakküm 
altına almıştır.

Böylesi bir fütühat günümüz Türk-İslam dünyasında rah-
metle mi, lanetle mi anılırdı?Bu soruyu, bırakın kurt soylu ırk-
çılarımızı, fetihçi islamistlerimizi, batıcı sosyal demokratlarımı-
zı, “aydınlanmacı” Atatürkçülerimiz dahi bir nebze kendilerine 
sormak zahmetine katlanmazlar.

Kosova, bugün neredeyse bütün dünyayı belirsiz vahim 
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bir savaşa sürükleyebilecek çakışmaların odak noktasındadır. 
Kuşkusuz, bugünkü trajik durumun temelinde Miloseviç tay-
fasının eski Yugoslavya’daki Sırp olmayan halklara, özellikle 
de Müslüman Bosnalı ve Arnavutlara karşı uyguladığı etnik 
temizlik kampanyası yatmaktadır. Ancak, sosyalist rejimlerin 
çökmesinden sonra Balkanlar’ın yeniden barut fıçısı haline gel-
mesinden sadece Miloseviçler mi sorumludur?

Bugünkü etnik ve dinsel çatışmaların tohumları, daha so-
ğuk savaş yıllarında, bir yandan CIA’nın tüm Doğu Avrupa’ya 
yönelttiği sübversif radyo yayınlarıyla, öte yandan Türk diplo-
matik misyonlarının ve istihbarat servislerinin sadece Yugos-
lavya‘daki Müslüman halklar arasında değil, Bulgaristan Türk-
leri arasında da sürekli provokasyonlarıyla atılmamış mıdır?

Buna 70’li yıllarda Aramco güdümlü Suudi Arabistan’ın, 
80’li yıllarda “devrim ihracı”na soyunan İran’ın İslamiyet adına 
bu ülkelerde yürüttükleri yıkıcı propagandayı, yine ABD destek-
li Afganistan “mücahitleri”nin Müslüman azınlıkları radikal İs-
lam adına sübversif örgütleme faaliyetlerini de eklemek gerekir.

Daha sosyalist sistem çökmeden önce Bulgaristan’da Jiv-
kov yönetiminin Türk azınlığa karşı yüz kızartıcı uygulamaları 
da Balkanlar’da halklar arası kardeşçe ilişkilerin gelişmesine 
ağır darbe vurmuştur.

Gerçi Bulgaristan’da Jivkov yönetimin devrilmesi ve bas-
kıcı uygulamaların hafifletilmesinden sonra toplumlar arası 
ilişkiler oldukça normale girmişse de, Yugoslavya’da Milose-
viç’in faşizan uygulamaları bir barut fıçısı haline getirmiştir. 

Balkanlar’ı, hattâ tüm Avrupa’yı yeni bir savaş felaketin-
den kurtarmanın tek yolu, NATO’nun başlattığı bombardıman 
mıdır? Yeni Dünya Düzeni’ndeki otoritesini tartışılmaz kılmak 
üzere ABD’nin başlattığı bu bombardımanın, Miloseviç yöneti-
mini sarsmak şöyle dursun, Sırp halkının barışçı ve demokrat 
unsurlarını dahi “ulusal çıkarlar” adına Miloseviç’in çevresinde 
kenetlemek, buna karşın yüzbinlerce Kosovalıyı yerinden yur-
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dundan etmekten başka bir şeye yaramadığı ortadadır.

Kaldı ki, yine aynı coğrafyada üstelik NATO üyesi başka 
bir ülkede Kürt halkının en temel hak ve özgürlükleri yıllardır 
ayaklar altına alınırken, binlerce köy yakılıp yıkılıp milyonlar-
ca insan evinden yurdundan kovulurken, bunu yapan devletin 
NATO adına başka bir halkın hak ve özgürlüklerini savunmak 
iddiasıyla Kosova’ya asker göndermesi kolay yenilir yutulur şey 
değildir.

Balkan krizinde hasıraltı edilemeyecek bir başka gerçek, 
özellikle Sovyet sisteminin çökmesinden sonra Adriyatik’ten 
Çin Seddi’ne kadar büyük Türk dünyasının liderliğine oynayan 
Ankara militaristlerinin tüm beyanlarıyla, tüm davranışlarıyla 
yangına körükle gitmiş olmalarıdır.

Bombardımanların başladığı günlerde dünya televizyon-
larının Türkiye‘de Sırp diplomatik temsilcilikleri önünde yapı-
lan gösterilerden naklettikleri imajlar bu konuda yeterince ibret 
vericidir.

21. yüzyılın başında, başka bir devletin konsolosluk ya 
da elçiliği önünde yeniçeri kılıklı kişilerin intikamcı sloganlar 
atmasının yeri nedir? Miloseviç ve benzerlerini etnik temizleme 
operasyonunda en azından kendi Sırp halkı nezdinde haklı çı-
karmak için mi?

Kosova Meydan Savaşı’nın 600. yıldönümü olan 20 Ha-
ziran 1989’da, Miloseviç’in başını çektiği Sırp milliyetçileri, 
yüzbinleri Kosova savaş meydanında toplayıp, “Kosova bizim 
Kudüsümüz… Kosova halkımızın beşiği… Krallarımız orada 
yatıyor…” diye haykırarak Osmanlı’nın gaspedip müslüman-
laştırdığı bu toprakları geri almaya and içirtmişlerdir.

Unutmayalım ki, Osmanlı orduları Kosova‘yı işgal ettik-
lerinde yöre halkları, Bosnalılar ve Arnavutlar da dahil olmak 
üzere Hıristiyandır. Ancak bunların büyük kısmı daha sonra 
Osmanlı tarafından Müslümanlaştırılmıştır.
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Osmanlı, işgal ettiği halkların gözünde sadece kan dökü-
cü, gaddar değil, aynı zamanda asimilasyoncudur.

Belçika’ya ilk geldiğimde tanıştığım bir Sırp bilimadamı, 
Türk olduğumu öğrenince, kendi ülkesinde Osmanlının hâlâ 
dehşetle anıldığını, çünkü Osmanlı işgal döneminde doğan er-
kek çocukların, sırf Yeniçeri ordusuna devşirilmelerini engelle-
yebilmek için, bizzat kendi aileleri tarafından başparmaklarının 
kesildiğini anlatmıştı.

Aslında Osmanlı işgali altında kalmış hangi ülkeye gider-
seniz, Osmanlı mezalimi halkların kolektif benliğinde hâlâ bü-
tün canlılığıyla yaşamaktadır.

Gerçek buyken, bu halkların karşısına Yeniçeri imajıyla 
çıkmak inanılmaz bir gaflet ve provokasyondur.

Kemalist demagoglar, Mustafa Kemal’in “devrimciliğini 
ve çağdaşlığını” öne çıkarmak gerektiğinde, onun köhnemiş Os-
manlı düzenini yıktığını ileri sürerek reddi mirasta bulunurlar.

Osmanlı döneminde gayrimüslüm halklara yapılan zu-
lüm, örneğin bir Ermeni kırımı, Asuri kırımı gündeme geldiğin-
de, önce tarihi gerçekleri inkara kalkışırlar, inkar edilemeye-
cek belgeler ortaya konulduğunda da olup bitenlerden Türkiye 
Cumhuriyeti’nin asla sorumlu tutulamayacağını, yeni devletin 
Osmanlı’yla herhangi bir ilgisi olmadığını, Mustafa Kemal’in 
Osmanlı saltanatına karşı mücadele vererek bu çağdışı devleti 
ortadan kaldırdığını ileri sürerler.

Ama tarih kitaplarında, resmi söylemde yine de Osmanlı, 
Türk ulusunun tarih boyunca kurduğu 16 devletten en büyüğü 
ve en kudretlisidir. Osmanlı’nın bütün fetihleri, kırımları cum-
huriyet okullarında, cumhuriyet medyasında büyük kahraman-
lık destanları olarak ye alır.

Cumhuriyet’in 75. yıldönümü kutlamalarının hemen ar-
dından, bu sene de Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun 700. yıl-
dönümü kutlamalarının başlatılması, bu ikiyüzlülüğün ve 500 
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yıl Osmanlı esareti altında yaşamış halklara saygısızlığın son 
somut kanıtıdır. Atatürkçü askerlerimiz ve sivillerimiz, Osman-
lı zulmünün, Osmanlı kan dökücülüğünün asla tartışılmadığı 
bu kutlamalara büyük bir coşkuyla katılmaktadır.

Öyleyse nerede kaldı Mustafa Kemal’in “mazlum halkla-
rın” kurtuluşuna öncülük ettiği iddiası?

Aslında, Kemalistlerin “mazlum halktan” anladığı başka 
bir şeydir. Ulusların kendi yazgılarını kendi belirleme hakkının 
savunulmasıyla uzaktan yakından ilgileri yoktur. Onlar için 
belki Anadolu’nun Türk kökenli halkı, belki Kafkasya’nın, Orta 
Asya’nın Türkçe konuşan halkları “mazlum halklar”dır. Ama 
yüzyıllarca Osmanlı esareti altında yaşamış olan Kürtler, Er-
meniler, Grekler, Asuriler, Bulgarlar, Sırplar, Hırvatlar, Arap-
lar “mazlum halklar” değildir. Onlar, tarihsel olarak kendilerine 
ait olan topraklar üzerinde esaret zincirini kırıp özgürlüklerine 
kavuşma mücadelesine girdikleri için, Kemalistlerin gözünde 
Türk düşmanıdırlar, emperyalistlerin “maşası”dırlar.

Beş yüz yıllık Osmanlı esaretinden sonra bağımsızlığı-
na yeni kavuşmuş Bulgaristan’da ateşemiliter olarak bulunan 
Mustafa Kemal’in bir kıyafet balosuna giderken seçtiği kıyafet, 
bu halk için kıyım ve zulüm timsali olan Yeniçeri kıyafetidir.

Bu jesti, biyografi yazarlarımız, Mustafa Kemal’in Türk 
düşmanı Bulgarlara verdiği dahiyane bir tarih dersi olarak gök-
lere çıkarırlar.

Olaya yine bir başka açıdan, başkalarının gözüyle baka-
lım.

Yeni bağımsızlığına kavuşmuş bir Afrika devletinde bir 
İngiliz askeri ateşesi bir resepsiyona 19. yüzyıl kolonyal reisle-
rinin kıyafetiyle katılmış olsa, olaya kim takdirle ve anlayışla 
bakabilir? Bu, kelimenin tam anlamıyla bir skandaldır. 

Ankara’daki bir resepsiyona örneğin Fransız askeri ateşe-
si, İstanbul’daki Fransız işgal kuvvetlerinin kıyafetiyle katılsa, 
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kim hazmedebilir?

Aslında, Mustafa Kemal’in bu jestinde, büyük ulus şo-
venizminin, Osmanlı’nın fütuhatçı geçmişine hayranlığın tüm 
göstergeleri vardır.

Ama bizim çağdaş uygarlıkçılarımız, işin içine Türk ve 
İslam girince bütün nezaket ve protokol kurallarının ayaklar 
altına alınmasında hiçbir beis görmezler.

Bugün Osmanlı’nın 700. kuruluş yıldönümü kutlamala-
rında egemen olan anlayış da aynı zihniyettir. Osmanlı esare-
tinden geçmiş halkların  temsilcilerinin haklı tepkisi sonucu, 
700. yıl kutlamalarından UNESCO’nun çekilmek zorunda kal-
mış olması da, bunların aklına başına getiremez. 

Kosova’daki Türk askerinin varlığına ek olarak Osman-
lı’nın 700. yıldönümü kutlamaları, özellikle de son seçimlerde 
aşırı milliyetçi MHP’nin ikinci parti durumuna yükselmesiyle, 
eski Osmanlı eyaletlerinde ve Osmanlı kurbanı halklarda Türki-
ye‘ye karşı tepkileri daha da ileri boyutlara ulaştıracaktır.

Osmanlı konusundaki ikili tavır, Türkiye‘de insan hakla-
rını sistematik şekilde ayaklar altına alanların bir başka ikiyüz-
lülüğün de göstergesidir.

Bu konuda gerek Türkiye ve gerekse Avrupa demokratik 
çevrelerinden gelen eleştirilere karşı savunma artık klasikleş-
miştir. “İnsan haklarına biz başkaları istediği için değil, kendi-
miz istediğimiz için saygı göstereceğiz. Ne yaparsın ki, Avrupa 
ülkelerine göre Türkiye Cumhuriyeti daha 75 yıllık genç bir dev-
lettir. İnsan hakları uygulanmasına zamanla sıra gelecektir…”

Bu alçakça bir yalandır. Çünkü aynı iş tarihle şişinmeye 
gelince, “Türkler tarih boyunca 16 devlet kurmuş bir ulustur. 
Osmanlı 700 yıl boyunca üç kıtaya düzen, huzur ve adalet ge-
tirmiştir. Avrupa’da ilk hukuk düzenini kuran Kanuni Sultan 
Süleyman’dır…”
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Dünyada kaç halkın, kaç ulusun bu kadar uzun devlet 
deneyimi vardır? Osmanlı tahakkümünden, Batı emperyaliz-
minin pençesinden daha dün kurtulmuş ülkeler, halklar çoktan 
demokratik rejimlere geçmişken, böylesi uzun bir devlet deneyi-
mi olan bir ulusun insan hakları konusunda deneyimsizlik ba-
hanesi arkasına sığınması kelimenin tek anlamıyla skandaldır.

Sadece Bozkurtlar adına, islamistler adına değil, “devletin 
âli menfaatleri”ni savunmak için militaristlerin direktifiyle Av-
rupa kurumları kulislerinde sık sık boy gösterip aynı savların 
arkasına sığınan sosyal demokratlarımız için de, Atatürkçüleri-
miz için de utanç vericidir.

Kendilerinin, sadece tarih dersine değil, aynı zamanda ba-
sit bir matematik dersine de ihtiyaçları vardır:

700+75= 775.

Eğer Osmanlı tarihine sahip çıkıyorlarsa, bu formülü de 
bir kerrat cetveli gibi ezberlemek zorundadırlar.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 86, Mayıs 1999
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Modern Türk Sanatının Osmanlı Kültürüne Bakışı

Necmi SÖNMEZ

Cumhuriyet dönemi’nde gelenek-modern, “kendi-
leştirme” sorunu üzerine

18. yüzyılın ortasından itibaren Osmanlı İmparatorlu-
ğu’nda kendini belirgin kılmaya başlayan yağlıboya resim, sa-
dece insan figürünün sanatçılar tarafından akademik bir tarz-
da ele alınmasına değil, perspektif, anatomi başta olmak üzere 
Avrupa resminde görülen birçok özelliğin Osmanlı ressamları 
tarafından da yorumlanmasına olanak vermiştir. Avrupa sa-
natına karşı olan bu yönelim, Osman Hamdi tarafından 1883’te 
kurulan Sanayi Nefise Mektebi’nin etkinlikleri sayesinde etkisi-
ni daha da arttırarak, 1923’te Cumhuriyet’in ilan edilişine dek 
geçen süreç içinde Osmanlı kültürünün farklı bir “sanatçı kuşa-
ğını” oluşturmasına da olanak vermiştir. Genellikle akademik, 
izlenimci eğilimlere sahip olan bu kuşak, İstanbul Devlet Gü-
zel Sanatlar Akademisi’nde üstlendiği “eğitimci” karakteriyle, 
Cumhuriyet dönemi sanatını oluşturan, farklı bir kuşağın form-
lanmasında etkin bir yere sahip olmuştur. Cumhuriyet dönemi 
sanatçıları, duruşları itibariyle bir tür “tabula rasa” yapmayı 
denemiş, ne pahasına olursa olsun resim ve heykel alanlarında 
sancılı bir “modernleşme” sürecinin kapılarını aralamışlardır. 
Genelde Fransız eğilimli Kübizm ve Alman kökenli Dışavurum-
culuk arasında kuramsal araştırmalara girmeden, sadece “bi-
çim bozmaya” (deformation) dayalı arayışların hakim olduğu 
1930-1945 dönemi içinde barındırdığı karşıtlıklara rağmen, en 
azından “gelenek-modern” arasındaki zıtlaşmayı güçlendirmiş, 
bir kopuşu sağlamasa da, özellikle “geçmişin sanatının” nasıl 
yorumlanabileceği hakkında ilginç bir tartışmayı başlatmıştır.

“Geçmişin sanatına” bakış, bu kökten beslenme ya da onu 
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“kendinleştirme” başta olmak üzere “gelenek-modern” arasın-
daki diyalog, 1930-45 sürecinde sanatçılar, eleştirmenler tara-
fından farklı farklı algılanmış, ancak düşünce/dil arasındaki 
ilişkilere fazla önem verilmeden, “Osmanlı sanatına” özgü de-
ğerler sadece reçetelere bağımlı olarak ele alınmıştır. 1940’lara 
dek Türk sanatçıları (Nurullah Berk, Bedri Rahmi, Sabri Berkel 
başta olmak üzere) sadece Kübist tarzda çalışırlarsa “modern” 
olacaklarına inanıyorlardı. Ancak 1920’lerde çoktan eskiyen bir 
eğilim olan Kübizm’in aşılması gerektiği, Arif Dino, Fikret Mu-
alla, Abidin Dino başta olmak üzere bir grup tarafından sürekli 
olarak savunuluyordu. Özellikle İsmail Hakkı Baltacıoğlu, Fik-
ret Adil ve Abidin Dino yazılarında, modern sanatın Türkiye’de 
özgün bir yoruma varması için “geleneklerin” ele alınması ge-
rektiğini savunmaktaydılar. (1) Bu çerçevede bir grup sanatçı 
Kübist tarzda Anadolu kadını boyamayı, kilim, halı motiflerin-
den yola çıkarak özgün bir Türk sanatı oluşturmayı denediler-
se de bu çabalar birey duyarlılığından yoksun sırada eğilim-
ler olarak belli bir çizgiyi aşamadılar. Birçoğu 20. yy. başında 
doğduğu için Osmanlıca okuyup yazabilen bu kuşak sanatçılar, 
kendilerini sadece Batılı etkilere açtıkları ve kimliklerini bu çer-
çevede tanımlamaya çalıştıkları için duruşlarını özgünleştire-
rek “gelenek olgusunu” dönüştüremediler. 1930-45 döneminde 
Hale Asaf, Muhittin Sebati, Arif Dino, Fahr-El-Nissa Zeid, Abi-
din Dino başta olmak üzere sadece bir grup “sorunsal sanat-
çısı”, Batı’nın öykünme kutuplarında takılıp kalmadan “kendi 
resmini” özgün bir potansiyel üzerine oturtabilmiştir.

Doğumu 1920‘den sonra olan ve Batılı akademi geleneği 
içinde gelişen üçüncü kuşak sanatçılar, “kendi anlatım sorun-
salları” çerçevesinde geleneğe, özellikle de “Osmanlı kültürüne” 
onu kirletmeden özgün bir yorum getirebilmişlerdir. Bu yorum 
özellikle soyut tarzda çalışan sanatçılarda kendini gösterir. İs-
tanbul’da kendine özgün anlatım olanakları içinde estetik açı-
dan zirveye çıkarılan Kaligrafi sanatı, üçüncü kuşak sanatçıla-
rın büyüteç altına aldıkları bir alanı temsil eder. Hem mimaride 
hem de evlere asılan levhalarda ressamların gözüne hitap ede-
bilecek potansiyeli olan Kaligrafi sanatının soyutlamaya elve-
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ren potansiyeli, Selim Turan, Nejad Devrim, Mübin Orhon, Ti-
raje başta olmak üzere soyut tarzda çalışan birçok sanatçı için 
önemli bir çıkış noktası oluşturmuştur. Bu sanatçıların Kaligra-
fiye bakışları, onu yorumlamaları “çokanlamlı” bir izlek üzerine 
oturur. Onlar Kaligarfiden etkilenerek değil, esinlenerek “ken-
di” resimlerine değişken biçimler, farklı bir şiirsellik, çizgilerin 
ritmini taşımışlardır. Anlam avcılığına ya da espri hırsızlığına 
girilmeden “geleneğin kendinleştirilmesi” konusunda getirdiği 
özgün yorumla Traje’yi burada daha ayrıntılı biçimde ele al-
mak gerekir.

Traje önceleri İstanbul Akademisi’nde Leopold Levy’nin 
yönlendirmesiyle sadece “siyah beyaz” çalışarak “dünyaya ba-
kış açısını” tanımlayan özgün bir desen anlayışı geliştirmiştir. 
Onun çizgilerindeki devinim, çokbiçimli kurgu yapısı, tekrara 
düşmeden kendisini belirli temalar üzerinde yoğunlaştırması, 
sadece etkileyici bir resim dili oluşturmasına neden olmamış, 
“geleneğe nasıl bakılacağı konusunda” öncesi ve sonrası olma-
yan bir noktaya varmasını sağlamıştır. Nedir Traje’yi böylesine 
diğerlerinden ayıran özellik? Herşeyden önce heyecan, çizgile-
rinin dışardan içeriye, içerden dışarıya bir tür tedirginliği ta-
şıması. Bu özellikleri son derece yetkin biçimde aktardığı için, 
sanatçının 1968’de Paris öğrenci olaylarını konu alan dizisine 
kısaca değinmek gerekecek burada.

Sanatçı ellerinde pankartlar ve bayraklarla yürüyen kitle-
leri soyutlanmış bir tarzda yorumlarken, hem yağlıboyalarında 
hem de desenlerinde bir tür içdevinim yakalamıştır. Şiirsel bir 
karaktere sahip olan bu özellik, Traje’nin çizgilerine inişi-çıkı-
şı olmayan bir gerilim kazandırır. Hiç kuşkusuz hat sanatının 
görsel değerleriyle beslenen bu gerilimi sanatçı kendine özgü 
imgelem gücüyle yorumlayarak, arı, detaylardan arınmış bir 
resim dilinin öznesi haline getirir. Geleneği kendinleştirmek, ye-
niden üretime sokmak, Çağdaş Türk resmi içinde Traje’yle bir 
dönüm noktasına gelmiştir.

Osmanlı kültürü taşıdığı potansiyel açısından görsel sa-
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natları besleyebilecek bir kaynak olduğu kadar, özgün bir yo-
rum getirerek dönüştürülmesi kolay olmayan bir karaktere 
sahiptir. 1930-60 döneminde bir çok sanatçı bu potansiyelden 
faydalanmayı denediyse de, ortaya çıkan sonuçlar, Bedri Rah-
mi-Folklorizmi’nin sınırlarını aşamamıştır.

Geleneğin kirletilmeden yorumlanması güzel sanatlar açı-
sından da ele alınarak enine boyuna tartışılmalıdır.

1.Bu yazının sınırlarını aşacağı için “gelenek” kavramı-
nın o dönemin sanat ortamında nasıl yorumlandığına eğilmem 
mümkün olmayacak. Ancak “gelenek” derken bir parantez aç-
mak ve bunun nasıl ele alındığına kısaca bakmak gerekiyor 
burada. Birçok aydın gelenekle, kaligrafi, süsleme sanatları ve 
mimariyi öne çıkarırken, Dino kardeşler ısrarla “halk sanatı” 
üzerinde durdular. At arabaları üzerindeki süslemeler, yazma-
lar, kilim motifleri, nakışlar bu çerçevede halk sanatı olarak de-
ğerlendirilmekteydi.    

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 86, Mayıs 1999 
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Ah, Neredesin Ey Osmanlı? 
Ya Da Ruh Çağırma Seansları

Faik BULUT

Osmanlı devletinin kuruluşunun 700. yılı kutlamaları 
çerçevesinde, sağ tarihçilik anlayışıyla Türk-İslam sentezi yan-
lıları, yeniden beyin yıkama faaliyetine başladılar. Türkçüsü, 
islamcısı, batıcısı; kapitalisti, liberali, muhafazakârı, sol dö-
neği, sivil toplumcusu, bilmem kaçıncı cumhuriyetçisi, sosyal 
demokratı, neo-osmanlıcısı, Atatürkçüsü, tarikatçısı, şeriatçısı; 
MHP’lisi, DSP’lisi, Faziletçisi, CHP’lisi, ANAP’lısı, DYP’lisi, vel-
hasıl “Türklük-İslamlık” adına ahkâm kesen, bilimum zevat el 
ele vermiş, Osmanlı’nın erdemlerinden dem vuruyor. Kimisi Os-
manlı’nın yıkılışına “ah vah” ediyor, kimisi de “Osmanlı ruhunu 
çağırma” seanslarına katılarak halkla ve tarihle alay edercesine 
düpedüz yalan söylüyor. Dahası, “ideolojik tarihçiliğin daniska-
sını yapıyor; Osmanlı toplumunu 21. yüzyılın çokkültürlülük, 
çoktoplumluluk zemininde aydınlanmacı, demokrat, bağımsız, 
özgür ve eşit bir topluma “alternatifmiş” gibi göstermeye çalı-
şıyor.  

Şubat ayında ATV kanalının “Siyaset Meydanı” prog-
ramına katılan bir dizi kelli felli, anlı şanlı, medyatik, meşhur 
uzman güya “Osmanlı’nın 700. Yılı”nı tartıştı. Bir iki ismi 
saymazsak, falan üniversitenin filan kürüsüsünde öğretim gö-
revlisi olan “doktor, doçent, profesör” ünvanlı zevatın davet 
edildiğini duyunca, “konunun uzmanı değiliz, gidip orada mah-
cup olmanın alemi yok” düşüncesiyle, programa katılma girişi-
minde bulunmadık. Fakat tartışanları izledikçe katılmadığımı-
za pişman olduk. Gerçekten bazı ayrıntılı ve birbirinden kopuk 
tarihsel bilgiler sayılmazsa, orada tartışanların, sosyalist ve 
materyalist tarih anlayışını savunanlar açısından alabildiğine 
yüzeysel, derin bir analiz ve perspektiften yoksun, hattâ şu “beş 
çayı” sohbetlerinin seviyesinde olduğu söylenebilir. O zaman 
dedim ki öz özüme, “Yahu, biz solcular böyleyiz işte. Topluma 
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hitabetme fırsatlarını iyi kullanamıyoruz. Mevcut bilgimizle 
bile programa çağrılanların çoğunu sağ cebimizden çıkaracak 
analizler yapabilir; onların Osmanlılar hakkındaki yanlış, hu-
rafe dolu ve Türk-İslam sentezine dayalı iddialarını rahatlıkla 
çürütebilirdik.”

Peki, neden bu hale geldik? Yani Türkiye/Türk aydını, Os-
manlıyı tahlil ederken, niçin o köhneyip tarihe karışmış düzeni 
yere göğe sığdıramıyor, Osmanlı ruhunu çağırma seanslarına 
katılıp, önümüzde dağ gibi yığılı bunalım ve sorunların çözü-
münde bu ruhtan medet umuyor?

Osmanlı toplumuna ilişkin görüşler

Sanırım, bunun ilk nedeni, Osmanlı toplumunun niteliği 
üzerinde görüş birliğinin olmaması ve tartışmaların günümüz-
de bile sürmesidir. 22 Mart 1999 tarihli Sabah gazetesinde 
yarım sayfayı kaplayan bir haber-yorumun başlığı şöyleydi: 
“Osmanlı hakkında bilmek isteyip de soramadığımız her şey: 
Yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi Prof. Dr. Halil İnalcık, Os-
manlı İmparatorluğu ve hanedanı hakkında hep sorulan, tar-
tışılan ama bir türlü tam cevap alınamayan konuların hepsini 
açıklığa kavuşturdu.” Buyrun. Size mistifikasyon ve falcılığa 
dayalı bir sunuş tarzı.

Haberdeki sorularla özet cevaplarına bakalım: “1. Os-
manlıda kardeş katli zorunlu muydu? 1300-1603 dönemin-
de şehzadeler arasında taht kavgası eksik olmadı. Bu da devle-
tin anarşiye düşmesine ve düşmanın ülkeye saldırmasına fırsat 
veriyordu. 1389’da Anadolu’da isyan vardı. İç savaş tehlikesini 
önlemek icin, kardeş katli (padişahlar tarafından) herkesçe ka-
bul edilen zaruri bir önlem olarak gelişti. Fatih Kanunnâme-
si’nde kardeş katli bir yasa olarak formüle edilmemiştir; bunun 
bazı koşullarda caiz olduğu formüle edilmiştir. 2. Fatih’in çok 
zalim, annesinin Hıristiyan olduğu doğru mu? Fatih’in an-
nesinin saraya alınmış bir cariye olması, önem taşımaz. Fatih’i 
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kişisel ahlâk ve davranışları bakımından yargılamak anlamsız-
dır. İdamları, acımasız davranışları, bir imparatorluk kurucu-
sunun, mutlak bir hükümdarın ‘Hikmet-i hükümet‘ icabı verdiği 
kararlar olarak değerlendirilmelidir. Tarih, ahlâk dersi vermek 
için yazılmaz. 3. Vahdettin hain miydi? Padişah doğal olarak 
Osmanlı hanedanı için ölüm-kalım sorunu olan hilafet politika-
sını benimseyecekti. Anadolu’daki direnci, bu politika doğrultu-
sunda kullanmak istiyordu, ama Erkan-i Harbiye ve Mustafa 
Kemal’in Anadolu‘daki direnci milli devlet doğrultusunda kul-
lanma azminde olduğunu görünce, Kuvay-ı Milliyecileri hain 
ilan etti. 4. Osmanlılar, Türklüğü ikinci plana mı atmıştı? 
Hem evet, hem hayır. Hayır; çünkü, Osmanlılar başlangıçtan 
beri kendilerinin kavim-soy olarak Türk olduklarının bilincin-
deydiler. Evet; zira, o dönemde milli kimlik değil, mezhep ve 
hanedan-devlet kimliği egemendi…”

Dikkat edilirse, “yaşayan en büyük Osmanlı tarihçisi” ün-
vanıyla tanıtılan Halil İnalcık’ın görüşlerinde doğrularla yan-
lışlar bir aradadır. Sözgelimi İnalcık, Ömer Lütfi Barkan ve 
Mustafa Akdağ gibi “Türklerin Balkanlara girişini, Slavlar ve 
Yunanlılar açısından bir lütuf olarak görmekte; dolayısıyla ye-
nenlerle yenilenler arasındaki çatışmaları, birer sınıf veya kur-
tuluş mücadelesi değil, egemen halka karşı verilen muhalefet 
mücadelesi olarak görmektedir. O egemen halk ki, sanki iktida-
ra kolektif (sınıfsal kökeninden soyutlanmış biçimde) katılmak-
ta ve kendi içinde egemenler-sömürücüler türünden sınıflara 
ayrılmamış bulunmaktadır. Bu yanlıştan yola çıkarak İnalcık, 
Paul Wittek’in Osmanlı toprak yayılmaciligini, istilasını “gazi-
lik olgusuna” dayandıran tek yanlış analizine tepki olarak, bu 
kez Osmanlı istila ve işgalini “toprağa el koyma eylemi” biçi-
minde nitelemektedir.

Ayrıca İnalcık, handiyse Vahdettin’i “vatan haini” ol-
maktan çıkarıp, “Osmanlı‘yı kurtarmayı planlayan bir padi-
şah” gibi tasvir etmekte; Osmanlı’daki taht kavgalarında kar-
deş katlinin “yasa gereği değil, zorunluluktan kaynaklanan 
bazı önlemler”in ürünü olduğunu ileri sürerek, tarihsel vahşete 
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hafifletici nedenler aramaktadır. Halbuki tarih, aynı zamanda, 
nedenlerden ziyade sonuçlardan ibarettir. Nedenler ise, bir çeşit 
tefsir tarzıdır ki, zaman ve mekâna bağlı olarak gelişir. Buna 
karşılık, İnalcık’ın “Tarih, ahlâk dersi vermek için yazılmaz” 
sözü doğrudur.

İnalcık’ın “Osmanlıların başlangıçtan beri kendilerinin 
kavim-soy olarak Türk olduklarını bildikleri” yolundaki iddiası 
da, bizce gerçekçi değil. Zira, Osmanlı hanedanı, yanılmıyorsak 
15.yüzyıldan itibaren, kendine “bir asil kan” arayışı içine girip, 
Kayı-Oğuz soykütüğüne bağlandı.

Parantezi burada kapatıp, Osmanlının niteliğine ilişkin 
bazı görüşleri özetleyelim:

Genel anlamda sağkanat tarihçiliği, “Osmanlılarda mer-
kezi bir devletin yapısıyla toprakta devlet mülkiyetinin varlığı 
ve bir arisrokrat hiyerarşinin olmayışı” noktası üzerinde durur. 
Buna göre, Osmanlı’daki sipahi, bir senyör’den ziyade devlet 
memuruna; yönetilen reaya da, serf’ten çok hür köylü’ye benzer. 
Bir başka deyişle, hemen bütün Türk tarihçileri, “derebeyliği, 
feodal sistemi Türk toplumuna yakıştırmazlar”. Bir varsayım 
olarak Osmanlı’nın feodal bir toplum yapısına sahip olduğunu 
kabullenmezler. “Osmanlı’daki yapının Avrupa feodalitesiy-
le hiçbir benzerlik taşımadığı”nı ileri sürerler. Bu görüşün baş 
temsilcisi ve öncüsü, Osmanlı İmparatorluğu’nda yürürlükte 
olan toprak ve tarım düzeniyle ilgili belge çalışmalarıyla tanın-
mış Ömer Lütfi Barkan’dır.

Halil İnalcık, 17. yüzyıla kadar Osmanlı’yı şöyle değer-
lendirir: “Osmanlı toplumu, ilk planda iki sınıfa ayrılmıştır: Biri, 
Ulema’yı da içeren askeri sınıf; diğeriyse müslüman ve müslü-
man olmayan uyruklardan meydana gelen reaya (uyruk, yöne-
tilen kesim) dir. Askeri sınıfın bütünüyle vergiden bağışık olma-
sına karşılık, çoğunlukla devlete ait topraklarda kiracı yaşayan 
köylüler özel vergiyle yükümlüdür. Köylülerin, topraklarını bı-
rakmalarına ve şehirlere yerleşmelerine izin verilmemiştir.”
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Dikkat edilirse İnalcık, Osmanlı toplum yapısının adını 
koymaktan kaçınıyor. Buna rağmen, satırarasında, zimmen 
“bu yapının feodal tipten ayrıldığını” ima ediyor.

Tanınmış tarihçilerden Mustafa Akdağ da, “Osmanlıla-
rın, Selçuklulardan miras aldıkları anlayışla hareket ettiklerini; 
dolayısıyla sipahi’ye ‘toprak sahibi‘ demenin yanlış yerleşmiş 
bir kullanım olduğu ve Türk tımar rejimini bir çeşit feodalizm 
sanmanın hatalı olduğu” yolundaki görüşleriyle hem Barkan 
hem de İnalcık’la aynı safta yer alır.

Klasik Osmanlı çağının feodal nitelikte olduğunu savunan 
Batılılar arasında H. Bowen, Ernst Werner ve aynı zamanda 
İslam üzerine araştırmalarıyla tanınan H. A. R. Gibb vardır. 
Onlara göre, “Osmanlı hanedanı, egemenliğinin ilk dönemlerin-
de, belki de ta başlangıcında feodal bir sistem benimsemiştir. 
Bu sistem, Avrupa’da olduğu gibi, savaşçılara toprak bağışını 
kapsamına alır.”

Sencer Divitçioğlu, “Osmanlı İmparatorluğu’nda son 
derece yaygın tımar sisteminin varlığına bakıp, bunu, Avru-
pa’daki ortaçag fief’lerine benzetip, bundan esinlenerek Os-
manlı ekonomik yapısına klasik derebeylik damgası vurmanın 
yanlışlığı” üzerinde durur.

“Osmanlı toplumunun çok renkli” olduğunu vurgulayan 
İ. Hüsrev Tökin, şu saptamayı yapar: “Ataerkil bir aşiret dü-
zeninin yanında gelişmiş bir lonca sistemi, toprak köleliğine 
dayanan bir toplum biçiminin yanında geniş ticaret ilişkilerine 
rastlanan bu topluma damgasını vuran tek ve egemen bir dü-
zen vardır: derebeylik.”

Tökin’e göre, bu düzende sipahi derebeyliği, tarımsal 
alanda köylüyü ekonomik bakımdan ezip sömürmektedir. Ru-
hani derebeylik, dinsel kurumların sömürüsü ve egemenliğinin 
adıdır. Ek olarak, bir de “özel derebeylik” sözkonusudur.

Eski TİP Başkanı, sosyalist Behice Boran açısından, Os-
manlı İmparatorluğu’ndan bugünkü Türkiye’ye geçiş; batılılaş-
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ma, modernleşme vb.olayı değil; belli bir toplumdan başka bir 
toplum yapısına doğru değişmedir. Boran, klasik Batı feodalite-
si-Osmanlı derebeyliği benzetmesi veya özdeşleştirmesi yerine, 
bazı özgünlüklerden yola çıkarak, son tahlilde Osmanlı toplu-
munun (Avrupa’dan bazı farklılıkları olan) feodal olduğunu sa-
vunur. Muzaffer Erdost da, “merkezi feodal Osmanlı devleti” 
görüşünü benimser.

Sosyalist saflarda Osmanlı’nın yapısı, niteliği üzerine 
ayrıntılı ve uzun tartışmalar yapıldı. 1970’lerdeki en tipik ör-
neği, dönemin iki önemli kalemi, ismi ve sözcüsü Dr. Hikmet 
Kıvılcımlı ile Doğu Perinçek arasındaki yazılı polemiktir. 
“Türkiye’de Kapitalizm” ve “Tarih, Devrim, Sosyalizm” 
adlı incelemelerin yazarı Kıvılcımlı’ya göre, “Osmanlılık, söz 
yerindeyse, ilkel sosyalist toleransın, göçebe demokrasisinin 
yarattığı yeniçerilik vurucu gücü ile kurulmuş bir devlet ve im-
paratorluktur. Osmanlı ordusu, kapitalist ekonomi hayatından 
ve toplum üretiminden koparılıp, halktan sanıldığı kadar tecrit 
edilmemiştir. Dirlik düzeninin ruhu, gerçekten demokratik sos-
yal adalettir. Fatih’in son çağına kadar Osmanlı padişahı, hal-
kın emrinde sorumluluk taşıdı. Dirlik düzeninin maddesi, top-
rak meselesini çalışan halkın yararına çözmekle özetlenir. Dirlik 
düzeni toprak düzeninde sınıflar lafla değil, gerçekten kaldırıl-
mıştır. Çünkü mirî toprağın mülkiyetine kimse sahip değildir.”

Gerçi, Kıvılcımlı, Sosyalist adlı derginin 12 Ocak 1971 
tarihli sayısında, “Osmanlı Türkiyesi, ücretli işçilerin Ana-
yasası (şeriatı) ve vurucu gücü (gündelikçi ordusu) ile 
yaratılıp örgütlenmiş bir devlet idi” demektedir. Dr. Kıvıl-
cımlı’nın bu görüşünü değiştirip değiştirmediğini -yeterince iz-
leyemediğimiz ve elimizde bunun tersini kanıtlayan malzeme 
bulunmadığı için- bilemiyoruz.

Fakat Perinçek, bu yazıları fırsat bilerek, sonradan kitap 
halinde yayınlanan uzun bir eleştiriyle Kıvılcımlı‘yı yanıtladı: 
“Osmanlı devleti, göçebe gelenekleri üzerine kurulmadı. Göçebe 
gelenekleri ezilerek ve yok edilerek inşa edildi. Osmanlı devleti, 



Yazından Seçmeler 3 - 37 

toprak üzerinde özel mülkiyetin gelişmesi, toplumun feodalleş-
mesi, sınıfların belirginleşmesi ve sınıf çelismelerinin keskin-
leşmesi yönündeki bir gelişme üzerine doğmuş, büyümüş ve 
güçlenmiştir. Osmanlı ordusu (Yeniçeri), halktan ve üretimden 
kopuk, sultanın emrinde vurucu ve devşirme silahlı bir güçtür. 
Göreviyse içte köylülerin feodal sömürü altında ezilmesine bek-
çilik etmek ve dışta Osmanlı feodal merkezi otoritesinin hakimi-
yetini genişletmektir.”

Osmanlının Batı tipinden farklı, “Doğu ve Asyai bir siste-
me” (ATÜT veya ATÜB) sahip olduğunu ileri sürenler arasında, 
dönemin ilerici düşünürlerinden Niyazi Berkes ile radikal ke-
malistlerin sözcüsü Doğan Avcıoğlu’nu da sayabiliriz.

 

Türk tarihyazımına oryantalist etkiler

Türklerin geçmişlerini yeniden keşfetmeleri, 19. yüzyılın 
son 30 yılında Türk milliyetçiliğinin doğusuyla Sibirya’da ya-
pılan arkeolojik buluşların çakışması sonucu oldu. O dönemde 
Çarlık Rusyası’ndan Osmanlıya birçok Türkdilli sığınmacı ge-
liyordu. Nesnel ve öznel koşulların çakışması, yeni bir kavra-
mın yükselişini kolaylaştırdı. Müslüman Arap-İran kültürüyle 
Osmanlı kültürü, milliyetçiliğe temel oluşturamayacak ölçüde 
kozmopolitti. O halde, milli bir duygu olan Türkçülükle bu iş 
çözülebilirdi..

1870’lerde Batı Avrupa’da yayınlanan ve Osmanlı aydın-
ları üzerinde büyük etki yapan birçok çalışma, Türkiye’nin geç-
mişini keşfetme sürecini hızlandırdı. Avrupa’daki genel görüşün 
tersine, Türklerin gözden düşürülmesi girişimlerine karşı çıkan 
birkaç sesten ilki, İstanbul’a sığınmış ve Mustafa Celaleddin 
adını almış Polonyalı göçmen Constantin Borzecki’ydi. Ona 
göre, “Latin dili ve uygarlığı Türk kökenliydi.” Bu akıl yürütme, 
daha sonra, Türk Tarih Tezi’ne genişleyerek yansımış; Sümer, 
Hitit, Eti, Elam gibi kavimler de Türk sayılmıştır.

Belirleyici etki yapan ikinci isim, Fransız Leon Ca-
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hun’dur (1841-1900). Paris’teki 1.Oryantalistler Kongresi’n-
de (1873) “kıyılarında tarihöncesi bir Türk halkının yaşadığı, 
eskiden varolmuş bir Orta Asya denizi” varsayımını ortaya 
atmıştır. Buradan yola çıkılarak, “Avrupa’ya ilk gelen Turanî 
halkların Türkler olduğu” sonucuna varılmıştır. Orhun Yazıtla-
rı’na ilişkin arkeolojik buluşların en belirginini 1896’da açıkla-
yan Wilhelm Kohmsen’in kanıtlarına dayanan Cahun, “eski 
Türk toplumundaki adalet duygusu, kadın-erkek eşitliği, örgüt-
lenme, hiyerarşi ve disiplin ruhu, birlik ve ulus ruhu, yönetici 
millet, efendi millet, bayrak tapıncı” gibi meziyetlerden övgüyle 
söz edip, bir bakıma Türk-İslam sentezinin fikir babası olmuş-
tur. Yanısıra Fransız Louis Viardot, Arap-İslam döneminde-
ki Endülüs tarihini yazmış (1833); kitabın 1864’te Arapçaya, 
1886’da Türkçeye çevrilmesinden sonra Sultan Abdülhamit İs-
panya’ya bilginler gönderip, panislamizm siyasetine tarihi des-
tek arayışına girmiştir.

1914‘e gelindiğinde artık Türk tarihyazımı hazırdı, ancak 
dönemin yönetimi bunu pek tutmuyordu. Bu nedenle konu alt-
tan alta işlenip durdu. Meşrutiyet dönemi büyük bunalımlar, 
savaşlar ve felaketler dönemiydi. Kimsenin tarihyazımıyla uğ-
raşacak hali yoktu. Herkes bu toplumsal ve politik felaketten 
kurtulma yolları aramakla meşguldu.

Bununla birlikte Osmancılığı tutup milliyetçiliği reddeden 
Süleyman Nazif gibi İslamcılarla, Rus Çarlığı’ndan göçmen 
gelmiş Yusuf Akçura ve Ahmet Ağaoğlu gibi Türkçüler ara-
sında, “Osmanlının Türk kimliği, müslüman kimliği” üzerine 
tartışmalar sürüp gidiyordu. İslamcılar, müslüman Türklerden 
başka “Türk ve Türklük” tanımazken; Türkçüler, esas olarak 
her dinden ve bölgeden Türklerin birliği (pantürkizm, pan tu-
ranizm) üzerinde duruyor, ama aynı zamanda İslam eksenli 
Türklüğü tercih ettiklerini de ima ediyorlardı. O halde, Osman-
lıya bakıştaki Türk-İslam sentezinin ilk tohumlarını o dönemde 
aramakta yarar var.

Yenilgiler Sevr anlaşmasını dayatıp, sonuçta kemalistler 
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yeni cumhuriyeti kurunca, Batı oryantalizmine ideolojik değil 
siyasal bir tepki olarak Türkçülük, Güneş-Dil Teorisi önplana 
çıktı. Ama bu tepki içrek ve üstü örtülü biçimde “müslüman” 
kimliğini de “gavur” Avrupa’ya karşı kullanmaktan çekinmedi. 
Ne de olsa “sünni islamın kılıcı Türkler” Haçlı Seferleri’ne karşı 
direnmiş, Viyana önlerine kadar gidip şu kefere takımına boyun 
eğdirip diz çöktürmüştü!

Tepkiler; “hep devlet kuran Türkler”, “efendi yönetici mil-
let”, “biz bize benzeriz”, “sünni islamın kılıcı Türkler”, “herkes-
ten farklıyız”, “öz Türklerin anayurdu Orta Asya”, “Kızılelma, 
Turan, Bozkurt, Ergenekon, Müslümanlaşmış Dede Korkut, is-
lami ögeler katılmış Manas Destanı ile ifade edilip, bunlar Türk 
tarihyazımının ırkçı, Türk-İslam sentezci ruhuna yansıdı.

Kemalist kadronun Osmanlı’ya bakışı

Kemalizmin resmi tarih doktrini, Osmanlı’yı, “feodal 
devlet” olarak niteledi. Bir “İslam-Türk” feodalitesi”nden söz 
edilmiş, bunun Avrupa feodalizminden farkları üzerinde du-
rulmuştur. Mutlakiyetçi, müstebit ve zalimdir. Yönetim keyfi 
ve sersericedir. Saraylar ve sarayların etrafını saran hainler, 
asırlarca milleti gaflette, Anadolu‘yu harabe halinde bırakmış-
lardır. Millet, Osmanlı yönetiminde çok belalar, elemler ve fela-
ketler görmüştür.

Kemalist tarihyazımını üstlenen isimlerden Prof. Dr. Fuat 
Köprülü ile Mahmut Esat Bozkurt, Osmanlı ve Selçuklu ta-
rihlerine feodal hakim sınıflar açısından değil, göreceli biçimde, 
köylü yığınları ve ezilen kitleler açısından bakmışlardır. Ancak 
bu, özelde bağnaz bir anti-komünist milliyetçi olan Köprülü ile 
Türkçü Bozkurt’un, genelde ise kemalist tarihyazımının ideolo-
jik bakımdan diyalektik materyalist bir noktadan hareket ettik-
lerini göstermez. Tersine, tarihyazımı ve anlayışı esas olarak si-
yasi eksene oturtulmuş ve Türkçülük temeline dayandırılmıştır. 
İttihat ve Terakki devrinden kalma bir Alman (ırkçı) etkisinin 
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Türk tarih anlayışındaki varlığı ve izin, aralıklarla 1940’lara 
kadar sürer. Çeşitli evrelerde zikzaklar da görülür.

Sözgelimi Milli Mücadele yıllarında “ittihad-ı anasır”ın 
(müslüman topluluk ve kavimlerin) gavura karşı birliğini esas 
alan bir çeşit Türk-İslam söylemi sözkonusudur. 1920-30 ara-
sında Türk ve dünya medeniyetlerine sahip çıkma bakımından 
söylem Türkçüdür, ama bu, yer yer Fransız devriminin ideoloji-
sinden kaynaklanan “hümanist” yorumu da dışlamaz. Bu düz-
lemde, belli oranlarda bilimsel ölçütlere uyulmuştur.

Bu dönemde hilafet yıkıldığından, islamcılarla Kürt is-
yancılara karşı iktidar kavgası verildiğinden, tarih tezlerinin 
özü Türkçüdür; islam görmezlikten gelinir ve başka etnik top-
lulukların varlığı yadsınır. Kürtlerle İslamcılar ezildikten son-
ra kemalist reformlar eski ivmesini yitirince, 1932’den itibaren 
Türk tarihyazımında bilimdışı olaylara yer verildi, islam kim-
liğiyle yeniden uzlaşma ve barışma dönemine girildi. 1936‘dan 
1940‘lara uzanan süreçte ise, Türkçülük değil Türk-islam sen-
tezi ön plana çıktı.

Sağ kanat tarihçiliğinin nedeni

Soru şudur: Türk tarihyazımında Osmanlılık, Türkçülük 
veya Türk-İslam sentezi neden böylesine yaygındır. Bunun iki 
nedeni olabilir: Birincisi; Türk tarihçiliğinin skolastizmi, hukuki 
formatizmi, kuru belgeciliği; son örneğine Siyaset Meydanı’n-
daki tartışmada tanık olduk. Aralarında İlber Ortaylı’nın da 
bulunduğu Osmanlı tarih araştırmacıları, tam da kuru belgeci-
lik noktasında çakılıp kaldılar.

İkincisi ise; tarihyazımının, güncel siyasi ve ideolojik mü-
cadele düzleminden gereğinden fazla etkilenmesidir. Sözgelimi 
Abdülhamit’i diriltme çabaları, Yeni-Osmanlıcılık, Kürtlere iliş-
kin meseleler; Osmanlı arşivlerine bakıldıktan sonra, dönemin 
“mana ve ehemniyetine” uygun biçimde arzedilip açıklanabili-
yor.
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Osmanlı tarihi hakkındaki görüşlerini önemli oranda pay-
laştığımız Halil Berktay‘ın konuya ilişkin analizi şöyle özetle-
nebilir:

“Osmanlının son yüzyılınına kadar Türkiye’deki tarih an-
layışı, saltanatçı, ümmetçi feodal bir tarih anlayışıdır. Çünkü, 
kapitalizm öncesi aydınları gibi Osmanlı ulemâsı ve vakânüvis-
leri, egemen sınıf mensubu yahut maaşlı görevlileriydi. Osman-
lı vakânüvislerine göre, İslam tarihi hakkında İslamiyetin kendi 
yorumu tartışılmaz bir gerçekti ve başka türlü düşünülmesi 
imkansızdı. Dolayısıyla Osmanlı Türkleri, İslam kültürüyle öy-
lesine bütünleşmişlerdi ki, Türklerin İslamiyet öncesi geçmişi, 
Asyai kökenleri kolektif hafızadan âdeta silinmişti. 19. Yüzyıl 
tarihçilerinden Abdurrahman Şeref ve Cevdet Paşa gibi ta-
rih yazarları bile, son tahlilde biraz daha bilgili vakânüvis ol-
maktan öte gidemezlerdi. 

Türk tarihyazıcılığına, yöntem açısından en koyu dini ide-
alizme dayandırılmış bir basit menkibeciliğin; içerikte, İslam 
tarihinde bir bahis olarak Osmanlı sülalesinin savunusunun 
hükmettiği 1800’lerde, emperyalist Batı’nın Oryantalizmi (Şar-
kiyatçılığı) ise ‘Eurocenterizm‘ (Avrupamerkezcilik) ile esaslı 
surette malûldü. Bu yaklaşım, ‚hasta adam‘ Türkiye ile birlikte 
Türklerin tarihini de sömürgeleştirmeye yönelikti. Oryantalizm, 
bir bütün olarak İslam tarihine bir ‚binbir gece masalı‘ havası 
içinde bakıyor; onu belli belirsiz bir nostaljinin konusu, egzotik 
(yabancıl), olaganüstü ve çağdışı bir olay olarak görüyordu. 20. 
yüzyıl başı Oryantalizminin bir dalı durumundaki Türkolojiye 
göre, 11. yüzyılda İslam uygarlığı alanına girmelerinden önce 
Türkler, her türlü uygarlık başlangıcından yoksun, sadece sa-
vaşçı ve yıkıcı bir güç idiler. Bağdat’ı aldıktan sonra ortaya çı-
kan Türk-İslam devletleri, uygarlık namına gerçekleştirdikleri 
herşeyi İran-İslam geleneğine borçluydular.”

Milliyetçi Türk tarihçiliğinin bilinçli temsilcisi Fuat Köp-
rülü, oryantalist ve feodalist (Osmanlıcı) tezlere tepki olarak 
araştırmalarını Osmanlı imparatorluğu’nun sorunsalı üzerinde 
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yoğunlaştırdı. Ona göre, ileri sürüldüğü gibi “dört yüz çadırlık 
bir (Türk) aşireti” maddi temelinden “cihangirane bir devlet” 
çıkamazdı. Bizans kurumlarının (Osmanlılarca) taklit edilmesi 
de “böyle bir devlete sıçranmasına yeterli olamazdı”. Köprülü, 
Orta Asya Türk göçmenleriyle Anadolu’daki Türkler arasındaki 
bağı yakalamış, bu konuda esas köprünün de Anadolu Selçuk-
luları olduğu sonucuna varmıştı. Köprülü, “Tarih, herşeyden 
önce değişimin bilimidir” fikrini benimsemişti.

Bununla birlikte, kemalizmin yükselişindeki radikal mil-
liyetçilik, kendi doğasından kaynaklanan sınırlılık taşıyordu; o, 
kapitalizm öncesi ideolojiler (Osmanlıcılık, yeni Osmanlıcılık, 
İslamcılık) üzerinde kesin zafer kazanamazdı.

Batı karşısında gerileyen Osmanlı aydınlarının bir bölü-
ğü, 17.-19. Yüzyıllardan itibaren, Batı’ya ve ideolojisine diren-
menin yolunu, Doğulu olan herşeye (feodal değerler, şeriatçılık-
la örülmüş gelenekçi bir kimlik) daha sıkı sarılmakta aramış; 
aslında biricik kurtuluş olan bağımsızlaşma, demokratikleşme, 
evrensel bilim ve kültürle donanma yerine, her türlü burjuva de-
mokratik dönüşüme karşı savunma mekanizması görevi gören 
“eskiyi, atalarımızı, İslami kimliğimizi, muazzam Osmanlı”yı 
övmeye başlamış, onun ölü ruhundan medet umar olmuştur.

Neresinden bakılırsa bakılsın, Kuvay-ı Milliyecilerin siya-
si zikzakları, ideolojik fırsatçılıkları bir yana, Cumhuriyet rejimi 
zayıf bir burjuva sınıfına dayandığından, geleceğe coşkulu bir 
cesaretle bakamıyor, en atılgan anlarda dahi tutuculuğun kol-
tuk değneğini rafa kaldıramıyordu.

Bu ikileme ek olarak, Türkiye burjuvazisinin dünya gö-
rüşü, tarihinden gelen özgül bazı zaaflarla da damgalanmıştı. 
Milli Mücadele yıllarında Batı kapitalizmiyle kaçınılmaz biçim-
de çatışan Türk milliyetçiliği, ister istemez onunla iç içe geçip 
etkileniyordu. 19. yüzyıl antropolojisinde ırkçı damarlar tara-
fından etkilenen Batı Türkolojisi, Orta Asya Türklerine “yönetici 
millet, asker millet, ordu millet” gibi özellikler yüklemiş, bunları 
tarihdışı bir tarzda kalıplaştırıp etnik bir tabiat içinde gizemlen-
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dirmiş ve Osmanlı devletinin kişiliğinde çağdaş Türklere yansıt-
mıştı.

19. yüzyıl Türk milliyetçiliği, karmaşık bir gelişme içinde 
bu etiketleri benimsedi ve yeni doğan millete biçtiği kimliğe kat-
tı. Türkler, “Avrupa’nın hasta adamı”nın mazlum milletine dö-
nüşürken, feodal bir imparatorluk içindeki başka milletleri (et-
nik kümeleri) yönetmeyi ve başında bulundukları eşitsiz yapıyı 
Batı sömürgeciliğinin siyasi ve askeri saldırısına karşı savun-
mayı, Osmanlı Devleti’ni parçalanmaktan koruma yolunda bir 
çabaya dönüştürdüler. Başkaldırıp bağımsızlık isteyen Osman-
lı tahakkümü altındaki milletlere karşı klasik feodal Osmanlı 
“nizam-ı alem” ideolojisiyle direnmek imkansızlaşırken, Türk 
milliyetçiliği -daha imparatorluğu koruma görevinden vazgeç-
mediği aşamada- yeni “üstünlük” iddialarına ihtiyaç duydu ve 
bunları da Batı’da üretilmiş oryantalist teorilerden aldı.

Osmanlı’nın bağrındaki milliyetçi mukaddesatçı Türkçü-
lük ve hatta onun görece geç dönem türevi olan İttihatçı Türk-
çülüğü, bu lekeleri daha belirgin biçimde taşıyordu. “Osman-
lı devletinin olmadığı bir dünya düşünülemiyor”, dolayısıyla 
cumhuriyetçi bir demokratlığa ulaşılamıyordu. Bazen pantür-
kizmden bazen panislamizimden medet umuluyor, her durum-
da başta Almanya olmak üzere emperyalist güçlere alet olunu-
yordu.

Kemalizm, Osmancılıktan köklü siyasi kopuş olduğun-
dan, 1930’lara kadar bu görüş oldukça törpülendi.

Berktay’a göre, “sömürgeci Batı ile Osmanlı yerli hakim 
sınıflarından devralınmış zihni yapıların ektiği “devletçilik, üs-
tünlük, yönetici millet, ordu-millet” iddialarıyla ırkçılık tohum-
ları, kemalist cumhuriyetin milli gururuna özel biçimde yansı-
dı. Osmanlıya karşı devrim yapılırken, klasik Osmanlıcılık yeni 
milli gururun malzemesi olarak alınamazdı. Hattâ, 1930’lara 
kadar siyasi bakımdan güçlü bir Osmanlı düşmanlığı rüzgarı 
esiyordu. Türk devletinin köklerine Osmanlı öncesi hattâ İsla-
miyet öncesi tarihlerden, Orta Asya’dan dayanak aradı. “Özgül 
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tarih, sınıfsız eski Türk toplumu, yönetici millet, asker millet” 
teorileri, 1920’lerde tarihin Jakobence kemalistvari çarpıtılma-
sıdır.

Türk-İslam sentezi düşüncesi, eklektizmi iyi kullanan 
Ziya Gökalp‘in “Türkleşmek, İslamlaşmak, Uygarlaşmak” slo-
ganında olduğu gibi, geleceğe yönelik bir hedef, bir ülkü görü-
nümüne bürünüp ideolojileşmiştir. 1930’ların ikinci yarısında 
başlayan ve özellikle 1940’lardan itibaren Türkiye’de esen çe-
şitli iç ve dış rüzgarlar (Kemalizmin kırılması, İslamcılıkla dine 
dayalı muhafazakâr liberalizmin giderek canlanması, önce Al-
mancılık, sonra Amerikancılık; faşizm ve nazizimden etkilen-
me, NATO’ya giriş) ortasında, artık Ortaçağın tasfiyesi değil, 
Ortaçağ kalıntılarıyla ittifak temelinde düzeni sağlamlaştırmak 
esastı. Buna uygun yeni söylem ve düşünce sentezinin özeti 
şuydu: İslamiyeti modern Türkiye’nin vazgeçilmez bir sacayağı 
gibi düşünüp, paradigmasını “imtiyazsız, sınıfsız, kaynaşmış 
bir millet” edebiyatı üzerine oturtan Ziya Gökalp kaynaklı da-
yanışmacılıkla Türk-İslam sentezinin canlanıp, politik hayatı 
yönlendirmesi.

Halil Berktay’ın da doğru biçimde saptadığı üzere, ke-
malizm sonrasında, özellikle DP-AP iktidarları döneminde yay-
gınlık kazanan resmi tarih anlayışı, muhafazakâr bir ideoloji 
olarak fikir pırıltılarını artık yitirmiştir. Akademik kökenli pro-
fesyoneller sayıca artmasına karşın, nitelikçe sıradanlaşmış ve 
ürkek bir yavanlık kazanmış tarih tezleri, görüşleri öne sürmüş-
lerdir. Akademik -profesyoneller tarihçiliğini de içeren geniş bir 
sağ kanat tarihçiliğine, nesnellik değil gizemcilik ve karacahillik 
egemendir. Her türlü teoriyi “tarih felsefesi yönünde bir sapma” 
ilan edip, kendilerinin teoriyle güya “çarpıtılmamış ve önyargı-
sız gerçeği aradıklarını” sananların da teorilerinin olduğu ger-
çeği unutulmuş, gözardı edilmiştir.

1970’lerde ciddi bir tarih tezi ve Türkiye analizi geliştir-
me çabasındaki solu ezme çabalarına, 1980’lerde sosyalistlerin 
fiziksel tasfiyesi eklenince; 1930’ların ikinci yarısından itibaren 
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ortaya çıkan ve 1960 ve 1970’li yıllarda âdeta devletin siya-
si kadrolarını yönlendiren Aydınlar Ocağı, 1980’den itibaren 
Türk-İslam sentezini dönemin askeri cuntasını izleyen sivil 
iktidarlara olduğu gibi benimsetti. Dünyada, Ortadoğu’da ve 
Türkiye’de yükselen dinci, islamcı dalganın giderek siyasette ve 
sıradan insan düşüncesi üzerindeki ideolojik egemenliği artınca, 
onca bunalımla (ekonomik mesele, komşularla gerginlik, Kürt 
sorunu, siyasi kriz, dinci yükseliş, tarikatçılık, İslamcı serma-
ye, laik-şeriatçı cepheleşme vb.) karşı karşıya kalan Türkiye’nin 
resmi ve gayriresmi sözcüleri, ister istemez sorunların çözümü 
için “Osmanlı ruhu”ndan medet ummaya başladılar. Batılı te-
orisyenler “Medeniyetler Çarpışması” yazarı Huntington ile 
Türkiye’ye çevresindeki ülkelerin taşeronluğunu vermek isteyen 
ABD’nin akıl hocalarının (Paul Henze, Graham Fuller vd.) top-
landığı think-tank kuruluşları, şu görüşü beynimize sokmaya 
çalıştılar: “Türkiye, Osmanlıya dönerse veya yeni-Osmanlıcı bir 
ruhla dirilip kendine gelirse, eski nüfuz alanı olan Adriyatik’ten 
Çin’e kadar hükmedebilir. Kafkasya ve Orta Asya, Kuzey Irak, 
Balkanlar’a model olabilir.”

Yayılmacılık ruhuyla, emperyalistler adına taşeronluğu 
ve maceracılığı da içeren bu söylem, Türk-İslamcı kesimlere 
âdeta taze kan vermeye başladı. Bu yüzden olacak ki, yurti-
çinde Fethullah Gülen cemaatinin faaliyetlerine karşı çıkanlar, 
bu cemaatin yurtdışındaki okullarını “Türklüğü, müslümanlığı 
yayıyor, itibarımızı yükseltiyor” gerekçesiyle savunabiliyorlar. 
Buna Ecevit ve bazı sivil toplumcular da dahildir.

Berktay’ın yerinde bir gözlemiyle yazımıza son verelim: 
“Türk-İslam sentezinin, 1930’lardaki Türk Tarih Tezi’ni yutma-
sı çok doğaldır. Çünkü, kökünü Orta Asya’daki ilk göçlere ve 
onların erdemine dayayıp, bunun üzerine teorisini oturtan hiç-
bir görüş, Osmanlının yükselme devrinde odaklaşan bir anlayı-
şa ulaşamaz. Ayrıca, yine Orta Asya kabileciliği temelinde yük-
selen bir görüş, ‘ordu-devlet, asker millet, yönetici millet vb.‘ 
söylemlerini ne kadar pohpohlarsa pohpohlasın, reel ilkelliğin-
den ve tarihdışılığından ötürü, doludizgin bir devlet fetişizminin 
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esası olamaz.” MHP ve 12 Mart-12 Eylül zihniyetinin uzun süre 
devleti yönetememesi biraz da bundandır. 

Ve daha da önemlisi, “Akdeniz sahilinde yer almış Türki-
ye gibi bir İslam ülkesinin, saf ırkçılıkla geniş kitleleri etkileye-
bilmesi de sorunlu olduğundan, ancak din veya İslamla Türk-
çülüğün dinsel ağırlıklı bir karışımı; Kemalizmin kapitalizm ile 
Ortaçağ düzeni (Osmanlıcılık, neo-Osmanlıcılık) arasında bir 
uzlaşmayla tıkanmasına yol açabilirdi.”

Tam da böyle oluyor: Günümüzde Osmanlının parla-
tılması, cilalanıp önümüze sürülmesi; Bosna Hersek, Kosova, 
Azerbaycan, Irak Kürdistanı krizlerinde ikide bir “Ah nerede 
o uyumlu, herkesi idare eden Osmanlı nizamı” veya 25 Mart 
1999 tarihli Zaman gazetesinde yayınlanan Halil İnalcık’ın 
ifadesiyle, “Yedi yüzyıl 25’ten fazla milleti bir arada tutma, ida-
re etme, koruma başarısını gösteren Osmanlı” söyleminin slo-
gan haline getirilmesi bundandır.

Osmanlıya bunca övgüye karşı yüzyıllar süren sömürü, 
zulüm, baskı ve işkenceyi bir yana bıraksak bile; kölelik, cari-
yelik, oğlancılık türü ahlâksızlıkları; Müslüman olmayan azın-
lıklara ikinci sınıf insan muamelesi yapıp zımmı ilan etmeyi, 
evlerinin Müslümanlarınkinden daha yüksek olmasının yasak-
lanması, giydikleri renklerin Müslümanlarınkine benzemesinin 
menedilmesini; kadınların Şeriat kıskacında inletilmesinin hik-
metini bir türlü anlayamıyoruz.

Keza, “Hint Denizi’nden Atlas Okyanusu’na, Avrupa’dan 
Asya’ya onca milleti başarıyla ve gül gibi idare ediyordu” deni-
len Osmanlının niçin biraz da bu yüzden çöktüğünün cevabının 
bir türlü verilememesi; “Madem ki başka milletler mutluydular, 
neden din kardeşleri (özellikle Araplar) dahi isyan edip Osman-
lıyı sömürgeci ilan ettiler?” sorusunun sessizce geçiştirilmesi; 
“Osmanlı sistemi Kürt-Türk kardeşliği için idealdi” diyenlerin, 
“O halde niçin Osmanlı isyan eden Baban, Bedirhan, Nehri gibi 
Kürt beylerini binbir hileyle ya öldürttü ya da sürgünlerde helak 
etti?” sorusunun yanıtsız bırakılması ve “yüz yıl boyunca Şeriat 
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fetvalarına dayanarak on binlerce Kızılbaş Alevinin katledilme-
si” konusunun hasıraltı edilmesi ilginç değil midir?

En vahimi ise; Kemalistlerin yıktığı bir devletin, “Atatürk-
çülük ve cumhuriyet” adına 700. yılının kutlanmasıdır. Olma-
yan, lanetlenmiş bir devletin yıldönümünün kutlanması komik 
değil mi?

Kaynakça

1. Ümit Hassan, Halil Berktay, Ayla Ödekan, Türkiye Tarihi-1: 
Osmanlı Devletine Kadar Türkler.

2. Ernst Werner, Büyük Bir Devletin Doğuşu: Osmanlı Feodalizmi-
nin Oluşma Süreci.

3. Etienne Copeaux, Türk Tarih Tezinden Türk-İslam Sentezine.

4. Doğu Perinçek, Osmanlıdan Bugüne Toplum ve Devlet.

5. Muzaffer Sencer, Osmanlı Toplum Yapısı.

6. Taner Akçam, Siyasi Kültürümüzde Zulüm ve Şiddet.

7. Paul Dumont-François Georgeon, Bir İmparatorlugun Ölümü 
(1908-1923)

8. Faik Bulut, Dar Üçgende Üç İsyan: Kürdistan’da Etnik Çatış-
malar.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 86, Mayıs 1999
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İlhan Erdost’un Mezarı Başında

Tamer ÇAĞLAYAN

Ölümün olduğu yerde sen de varsın
Gülün kuruduğu yerde
Kasımpatlarının ve nergisin
Soğuduğu ve kuruduğu yerde

Aslında bu yazıyı evvelki yıl yazmayı tasarlamıştım. İş-
yerinden iki hafta izin alıp, kardeşim Taner’le birlikte İstan-
bul’da düzenlenen TÜYAP Kitap Fuarı’na katılacak, 6 Kasım’da 
Ankara’ya hareket edecek, ertesi gün, Karşıyaka Mezarlığı’nda 
İlhan Erdost’un mezarı başında yapılacak olan anma törenine 
katılacaktık. Olmadı.

7 Kasım…

Bu tarih birçok insana olduğu gibi bana da iki önemli ola-
yın gerçekleştiği günü hatırlatıyor.

Birincisi, Rusya’da Çarlık düzeninin yıkılıp, yerine Lenin 
ve arkadaşları tarafından dünya tarihine ilk defa sosyalist bir 
düzenin kurulduğu gün olarak geçti. Yirminci yüzyılın başla-
rında gerçekleşen bu olay yüzyılın da en önemli olaylarından 
biri oldu.

Diğeri ise, Türkiye tarihinde kara bir gün olarak yerini 
aldı. Onur Yayınları emekçisi yayıncı İlhan Erdost, ağabeyi Mu-
zaffer Erdost’la birlikte gözaltına alınıp, “Analarını ağlatmaz-
sanız ben sizi ağlatırım” emriyle başlayan dipçik savaşı sonucu 
Mamak Askeri Cezaevi’nde yaşamını yitirdi.

7 Kasım akşamı, yani Ekim Devrimi’nin kutlandığı gün 
yaşamını yitiren İlhan Erdost’un ardından can yoldaşı, ağabeyi 
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Muzaffer’in adına bir isim daha eklendi ve Muzaffer İlhan oldu.

Ölümün olduğu yerde sen de varsın
Anadolu‘na yaslanan kıraç bir bayırda
Gecekondulardan üstüne ağan sisin
Ve ince kömür dumanının
Güneşi ağır bir ırmak gibi tükettiği
Ve soldurduğu yerde 

Evvelki yıl gerçekleştirmek istediğim düşü ancak 1998’de 
gerçekleştirme olanağı buldum.

Yıllardan beri yapmayı istediğim bir şeyi yerine getirme-
nin hüzünlü de olsa mutluluğu ve huzuru içindeyim. Ya yapa-
madıklarım, görmeyi istediğim halde göremediğim insanlar…

Ankara bu yıl 7 Kasım’ı hafif sisli, insanın içini ışıtan gü-
neşli güzel bir sabahla karşıladı. Sakarya Caddesi’nde bulunan 
çiçekçilerden aldığım rengarenk güz çiçekleri büyük bir demet 
oluşturdu. Kan rengindeki altı gülü de Nisan adına aldım. Altı 
gül, Nisan’ın yaşamını simgeliyor.

Şimdi sen de varsın
Tatlı yelden ve kırmızı ışıktan
Karın canını gizlediği
Tepelerin yorulmuş koyuğunda
Gündüzün ve gecenin
Sesin ve sessizliğin
Tükendiği yerde

Toplum Kitabevi’nden çıkıp hemen karşıda bulunan İlha-
nİlhan Kitabevi’ne doğru ilerlerken, “Burada her yıl uzun kuy-
ruklar oluşur” dedi Remzi İnanç. İçerisi, “7 Kasım İlhan Günü” 
dolayısıyla indirimli kitap almak isteyen okurlarla doluydu. Su-
ları’yla selamlaştık. Kitabevi’nin sevimli ve sessiz kedisi “Ala” 
nerelerdeydi acaba?

Muzaffer İlhan Erdost’un çalışma odası olarak kullandığı 
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tepeleme kitap dolu küçük odaya girdik. İçeride Vecihi Timuroğ-
lu, Güler Baran, Dr. İlhan Günalp ve Muzaffer ağabey birlikte 
oturuyorlardı. Bu odada bulunan raflarda Sol ve Onur Yayın-
larına ait kitaplar diziliydi. Odada bulunanlarla selamlaştıktan 
sonra Vecihi Timuroğlu’nun yanındaki tabureye oturdum. Daha 
önceki gelişlerimde tanışmış olduğumuz Timuroğlu‘yla kısa bir 
hoşbeş yaptık. Muzaffer Buyrukçu‘yu sordu, “her Cuma olduğu 
gibi dün de arkadaşlarıyla Körfez‘deydiler” dedi, Remzi ağabey.

Sigarayı bırakma konusunda konuşmaya başlandı. Bu 
arada Suları‘ya yardım eden genç kızlardan ikisi arada bir, bi-
zim bulunduğumuz odaya geliyor, kitap alıyorlardı. Bulama-
dıkları kitapları Muzaffer ağabey gösteriyordu. Muzaffer ağa-
beyin arkasında ön kapağı bize dönük olan Remzi ağabeyin yeni 
kitabı Gün Gördüm Yüzler Gördüm duruyordu. Remzi ağabey 
Güler Baran ve İlhan Günalp’e katalogla birlikte kitabından im-
zalayarak verdi.

Yeşilırmağın küçük kollarının
Buğdayın ve mercimeğin
Acının ve haziran sıcağının
Biçildiği bozkırda

Birkaç gün önce buraya geldiğimde etraf, 7 Kasım’da 
okurla buluşmak için bekleyen kitap paketlerinden geçilmiyor-
du. Muzaffer ağabey yerde bulunan bazı paketleri açıp, boşalan 
raflara dolduruyordu. Diğer paketleri de yan odaya taşıyordu. 
Yeni yayınlanan Küreselleşme ve Osmanlı “Millet” Modeli Ma-
kasında Türkiye isimli kitabı ve katalogları aldım. Bu yılki ka-
talogun sayfa sayısı artan maliyet nedeniyle sınırlı tutulmuş, 
kapağını ise Karl Marx’ın aydınlık bir resmi süslemiş.

Biz otururken içeri giren arkadaşa Muzaffer ağabey “hoş-
geldin Gazalcı” dedi. Adını daha önce çeşitli vesilelerle duymuş 
olduğum Mustafa Gazalcı ile tanışmak bugüne denk gelmişti. 
Törene gitmek üzere yola çıktık. Yolda Güler Hanım, Remzi ağa-
beye anma törenine her yıl katılıp katılmadığını sordu. Yanıt 
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“her yıl” oldu. “Meslektaşımdı o benim. Ayrıca ben de İlhan’ın 
ağabeyi sayılırım.” Yenimahalle’den sonra Karşıyaka’ya geli-
şimiz mezar yapımcılarının atölyelerinden belli oldu. Sırtını 
bayıra vermiş gecekondular çoğunluktaydı. İlk kez yıllar önce 
dedemin mezarını ziyaret etmiştim burada.

Gelecek olan diğer arkadaşları beklerken, yakında bulu-
nan çeşmede yüzümü yıkadım ve çeşmenin birkaç metre ileri-
sinde bulunan şair Hasan Hüseyin’in mezarını ziyaret ettim. 
İlhan Erdost’u anma töreninde birçok insan vardı. Gültekin Ga-
zioğlu, A. Kadir Paksoy, Nevzat Helvacı, Şekibe Çelenk, Musta-
fa Altıntaş, İlhan Günalp benim ismen tanıdıklarım. Gül Erdost 
kızları Türküler ve Alaz’la birlikteydi.

Kuşlukta bindiğin posta treninde
Bir nefes çektiğin sigarandan
Acıyı göçeren acılardan
Entertiplerin döktüğü eriyik kurşuna
Kurşunun öptüğü kağıda
Ölmez öpüşlerinden yayılan türkülerde

Muzaffer ağabey, İlhan Erdost’un mezarına çiçekleri ko-
yarken ben de yeğenim Nisan adına aldığım çiçeklerle oraday-
dım. Güz çiçeklerinin bir kısmını diğer arkadaşların mezarları 
için ayırdık. Ayrık otları temizlenmiş, böylesi bakımlı bir mezarı 
ancak Almanya‘da görebilirdim.

Kalabalığın arasına katılmışken omzuma dokunan bir 
elin sahibiyle, Metin Demirtaş’la sohbete başladım.

Buluttan çıkmayan güneş gibi
Kitapların sözcükleri ardında
Bir üniversite öğrencisinin koltuğunda
Bir bilgenin gelecek bulgularında
Bir ozanın doğacak dizelerinde

Törenin açılış konuşmasını Vecihi Timuroğlu yaptı.
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“Sevgili arkadaşlarım, aziz dostlar, devrimci yoldaşlar! 
İlhan artık bizim acımız değil, ideolojimiz, diğer bütün İlhan’lar 
ve şehitler gibi. Burada bir avuç insan belli bir günde toplan-
mışsak bu da o ideolojiyi bu günde kendi içimizde daha saygın 
bir hale getirmek içindir. (…) Cumhuriyet’in 75. yılı patırtıla-
rı, gümbürtüleri arasında neyi aradığımı düşündüm bu sabah. 
Bulutları, yıldızları, gökleri aramıyorum herhalde. Daha başka 
birşeyi… Türkiye‘de yaşanan tüm acıları, tüm bu soysuzlukla-
rın hepsini Cumhuriyeti kuran o yalnız adam da kızgınlıkla izli-
yordur herhalde. Buraya gelirken beni en çok rahatsız eden şey 
de o oldu. Türkiye’nin bütün ruhunu kendinde yoğunlaştırmış 
bir adam Çankaya’ya oturmuş, bir mistik derviş değil de, laik 
derviş halinde yaşıyor. Sanki milli cephelerin, bütün o pisliklerin 
ve üstelik Türkiye’nin ruhunu kendinde yoğunlaştırdığını zan-
neden insanın, “bana sağcılar adam öldürüyor dedirtemezsi-
niz” diyen kendisi değilmiş gibi dolaşması, bana Cumhuriyet’in 
75. yılında çok acı geldi. (…) İşte şehidimiz! Sağcılardan başka 
kimse öldürmedi, devlet eliyle devlet arabasında öldürüldü. Ben 
isterdim ki, İlhan bu şekilde şehit edilirken, o yalnız bizim acı-
mız olsun, İlhan’ın mezarı başında güzel şeyler söyleyebilelim. 
Ne yazık ki Cumhuriyet’in 75. yılında koparılan gümbürtünün 
içinde İlhan’a güzel birşey söyleyemiyorum. O hepimizi bağış-
lasın.”    

Türküler’e kırdan çiçek diye topladığın
Mavi ve turuncu duygularının gizleyen
İlkyaz güneşi gibi
Akıp gittiyse de sesin türkülerden

Vecihi Timuroğlu’ndan sonra Mustafa Gazalcı, Mustafa 
Yılmaz, Nevzat Helvacı ve Mustafa Altındaş konuştular. 

Metin Demirtaş “ En son Bekir Yıldız’la buradaydım” 
dedi. “Halit ağabey de vardı. Bekir Yıldız ‘buradaki bağlılık, da-
yanışma duygusu beni öyle mutlu etti ki hep geleceğim‘ demişti, 
ama sonra geçirdiği ağır rahatsızlıklar onu bırakmadı. Bana da 
‘yahu Metin sözverdik ama gidemiyoruz. Muzaffer Erdost bize 
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kırılıyor mudur, ne dersin?‘ dediğinde onu teselli ettim. Şimdi 
onun da gelmeyi ne kadar istediğini bilerek anıyorum adını. 
Bekir Yıldız’la beraber halkından yana, ülkesinin bağımsızlı-
ğından yana, bu yolda ölmüş-öldürülmüş bütün devrimci ar-
kadaşlarımızı anıyorum. İlhan’ın acısının maddileşmiş biçimini 
ben Muzaffer ağabeyimde gördüm ve çok korktum. Bunu ilk 
kez burada söylüyorum. (…) zaman içinde diyalektik bir süreç-
te bu acı dirence, faşizme karşı bir simgeye dönüştü. Ne mutlu 
ki, İlhan’ın acısını ailesi yakın dostları başta Muzaffer ağabey 
unutturdu bize. Avuntu biçimine dönüştürdü. Ve İlhan artık bi-
zim için bir bilinç, bir dünya, faşizme karşı bir onur anıtı gibi 
duruyor. Bunun dışında sizlere İlhan’la ilgili Enver Gökçe‘yi de 
anan ortak bir şiirimi okumak istiyorum… İki şiiri Merhaba ve 
İlhan Erdost’lu Resimler adlarını taşıyordu.   

Marşandizlerin döktüğü ateşin alazında
Kömürün ve maltızın alazında
Anamızın kara koyun yününden ördüğü
Kara başlığın ve eldivenin
İşittiği çocukların düşlerini
Yarına ve güneşe çıkarmak için
Engin bir su gibi biriktirdiğin düşüncende

Son konuşmayı da Muzaffer İlhan Erdost yaptı ve şunları 
söyledi: “Biz 1971 öncesi Demir İş Hanı’ndaydık. İlhan’ın Arto-
va’da Yüksek İslam Enstitüsü’nde okuyan bir arkadaşı vardı. 
Birgün İlhan’a geldi, konuştular, ben dışarı çıkıyordum, “Ağbi, 
Marx’ı yayınlayın, Darwin kalsın” dedi. “Niye?” dedim. “O baş-
ka” dedi. (…) Bugün şöyle bir tablo çıkıyor ortaya. Türkiye’de 
savaşım din ile bilim arasındaki savaşıma dönüştürülmüştür. 
Bu savaşım, bilimin bilimsel düşünce, materyalist düşüncenin 
diyalektik materyalizm, diyalektik materyalizmin de ateizmin 
kendisi olduğu bilgisi ve bilinciyle gelişti. Bu politikanin felsefi 
temeli Said-i Nursi zamanında atılmış. (…) Din ile bilim arasın-
da bir savaşım vardır. Muammer Aksoy öldürüldüğü zaman 
ben bunu değerlendirememiştim. Bu cinayetin nedeni bana, 
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sosyalistlere sosyalist anlamda devrimcilere, kemalist devrimci 
çizgiye yönelik olmaktan çok, kemalizmin özünde materyalist 
eğitimi temellendirmiş olmasından kaynaklanıyor gibi geliyor. 
(…) Bunun için, 1980 12 Eylül’ünde seçilerek İlhan’ın öldürül-
mesini, Darwin’i Türkiye‘de ilk kez yayınlamış bir yayıncı ol-
masında aramak gerekir diye bir düşünceye varıyorum.”

Konuşmanın ardından Muzaffer İlhan Erdost “Ölümün 
Olduğu Yerde” başlıklı şiirini okudu. 

İki hafta sonra Almanya’ya dönmüş izlenimlerimi yaz-
maya başlamışken “ İlhan İlhan”ı yeniden okuma isteği duy-
dum. Bu kitabı kaç defa okumuş olduğumu bilmiyorum kitapta 
yer alan “Türküler Günlüğü”, anlatmakta zorlandığım duygu-
lar yaşatıyor bana. Pınarları kurumuş, hüzün yüklü bir bulut…

İbrahim oğlu Yusuf’un
Kerpiç evinden ve linyit kokan ocağından
Yoksulluğundan ve hüznünden büyüttüğü
Tatlı oğul
Vurulmuş gibi sessiz düştüğün yerde
Bir güvercin gibi sessiz uçurduğun canında
Sen varsan
Ölümün olduğu yerde olmayacaksın

İlhan Erdost’u anmak için toplanmış olan toplulukta son 
sözü Vecihi Timuroğlu söyledi: “ İlhan’ın anısına saygılar ve 
İlhan’dan direnç alarak Allahaısmarladık diyoruz.”

NOT: Paragraf aralarında yazmış olduğum dizeler Mu-
zaffer İlhan Erdost‘a ait “Ölümün Olduğu Yerde” adlı şiirden 
alınmıştır.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 86, Mayıs 1999
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Yazarların Çektiği Biter mi?

Fakir BAYKURT

İngiliz yazar Salman Rüşdü, İran Ayetullahı Humeyni’nin 
verdiği ölüm fetvasından hâlâ kurtulabilmiş değil. Bakalım 
“ileri düşünüşlü” yeni cumhurbaşkanı soruna bir çözüm geti-
rebilecek mi? “Şeytan Ayetleri” romanında güya Müslümanları 
karalamıştı. Okuduğum kadarıyla öyle bir kasıt yok o pek ahım 
çahım bir yapıt olmayan romanda. Ama önemsizde olsa, ya-
zarlar böyle çağ dışı bir haksızlığa konu olunca dünya ayağa 
kalkar. Salman Rüşdü birden ünlendi. Çoğu dayanışma gereği o 
ödülle, bu ödülle onurlandırıldı. Son aldığı da Avrupa Birliği’nin 
yazın ödülü. Birlik yöneticileri, bu ödülün Kopenhag’da veril-
mesini kararlaştırmış. Ama Başbakan Rasmüssen çekiniyor. 
Bu kez ortaklar daha önceki bir kararlarını anımsatıyor: Terö-
re asla ödün verilmeyecek! Danimarka Kültür Bakanı Salman 
Rüşdü’ye bir mektup yazıp törenin ertelenmesini istiyor, o da 
inat; gelip belirtilen günde ödülünü alacak. Kendisiyle birlikte 
bir Danimarkalı, bir Avusturyalı yazar ödüllendirilecek. Onlar 
da Rüşdü‘yü destekliyor. Eğip bükmelerden, ikircimlerden sonra 
Danimarka, ödül töreninin Kopenhag’da, belirtilen günde yapıl-
masına razı oldu. Havada helikopterler, suda balık ve kurba-
ğa adamlar önlem ki o kadar olur! Çünkü hükümet olağanüstü 
sakıncaların duyumunu almıştı. Gene de başbakan, gösterilen 
ikircimden ötürü İngiliz yazara mektup yazıp hükümeti adına 
özür diledi ve tören, olaysız gelip geçti. Ama bu Hıristiyan âle-
minin bir yazarı. Her ne kadar Rüşdü Hint asıllı, Müslüman 
kökenliyse de Avrupalı.

Öbür ulusların yazarları çekiyor şu sıralar ne çekiyorsa. 
Mısır’da Necip Mahfuz hâlâ kendini öldürmek isteyenlerden 
mektuplar, telefonlar alır. Teslime Nesrin sürgündedir. Mu-
hammet Şükrü, Safia Kemal, Ananto Toer sürgünde ya da ceza-
evindedir. On yil önce Nobel ödülü alan Nijeryali Wole Soyinka 
sürgündedir. Nijeryalı Ken Saro Wiwa, diktatör Abacha rejimi 
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tarafından insanlık dışı biçimde asıldı. 

Sürgünde yaşayan Wole Soyinka, arkadaşı Wiwa’nın ası-
lışını şöyle anlatıyor: “Celladın ipi habire kopuyordu. Diktatör-
lük ancak beşinci girişimde yazarın canını alabildi. Dördüncü 
girişimden sonra yazar bağırmak zorunda kaldı: ‘Yahu bana 
bunları niçin yapıyorsunuz? Bu ne biçim bir ülke?’” Wale Soyin-
ka, arkadaşının sehpada sorduğu soruya yanıt bulabilmek için 
“Bir Kitabın Kanayan Yarası” adıyla bir kitap yazdı.

Kuşkusuz yalnız bu andığım Müslüman ülkelerde değil, 
dünyanın başka yerlerinde de başka yazarlar sanırım baskı 
altındadır, işkence görüyordur. Ama tuzu kuru toplumlarda, 
yazarlar şunu yazmış, bunu yazmış, hükümetlerin taktığı yok-
tur. Onlar sınırı olmayan bir özgürlük içinde yazar kitabını, alır 
copyrigt’ını, yaşar evinde, vakti gelince tatiline, gezisine çıkar. 
Toplumda okuma yazma bilmemek gibi bir sorun yok. Dileyen 
kitap alıp okuyabilir. O nedenle yazarlık geçindiren bir meslek-
ti. Onlarda bilgi bilim yüksek, kitap saygıdeger bir üründür. 
Bir kitabın okurlar yoluyla gelmeden başka da getirileri vardır, 
öbür dillere çevrilmek, sinemaya uyarlanmak gibi. Şu diyecek 
bir sıkıntısı yoktur yazarların. Onların yolu ne yapsalar etseler 
mahkemeye, savcılığa düşmez.

Olan, okuma yazma bilmeyenler oranı yüksek, eğitim ve 
kültür düzeyi düşük, rejim ve özgürlük sorunlarını çözememiş 
ülkelerin yazarlarına oluyor. Çoğunlukla Müslüman ülkeler 
bunlar. Cezaevlerinde pinekleyen bilim adamı ve çok sayıda 
gazeteciden başka, boynunda kesinleşmiş ceza kararlarıyla ya-
şamak zorunda kalan yazarlarımız nedeniyle biz de bu ülkeler 
arasında yer alıyoruz ne yazık ki! 

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 78, Mayıs 1997
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Yaşar Kemal Üzerine Övgü Konuşması

Günter GRASS

Günter Grass’ın Yaşar Kemal’in ödül töreninde yaptığı ve 
Almanya’da büyük yankı yaratan konuşmasının tam metnini 
okurlarımıza sunuyoruz.

Ruhuna konuşmalarda sıkça yakarılan bu mekânda, ol-
ması gerektiği gibi bir merasimle bir ödül verilmektedir. Burada 
Paulskirche’de uzun süre ve boşuna demokratik haklar dava 
edilmiştir. 1848/49 yılından itibaren burada yapılan ulusal 
meclis toplantılarında ihtilal, başarısızlığına kadar belâgatını 
aramıştır. Politik gerçeklikten soyutlarcasına, parlamenter ko-
nuşma sanatı bir deneme sahnesindeymişçesine denendi. Adeta 
sonu gelmeyecek şekilde Almanya’nın birliği tartışılmaktaydı. 
Toplananların arasında, Ludwig Uhland’ın olduğu yazarlar 
da vardı. Bu erken çabanın başarısızlığa uğramasını genç bir 
asilzade sağladı. Prusya parlamentosu temsilcisi olarak kafa-
sında tamamen başka bir birlik düşüncesi olan ve üç savaşın 
yardımıyla bunu zorla başaran Otto von Bismarck. Ressam 
Johannes Gerützke’nin melankolik - ironi açıdan yaydığı gibi 
Paulskirche’deki meşakkat değil, Bismarck’ın güç hırsı Alman-
ya’nın geleceğini belirlemiştir. Sertliği “demir” gibi tasvir edilen 
şansölyenin imparatorluğundan, 1878’deki Berlin konferansın-
da, boğazdaki krizden iyi yararlanan, emperyalist çıkarlar üze-
rindeki şaibeli politikasına kadar geri götürebilecek ve Birinci 
Dünya Savaşında Alman-Türk silah arkadaşlığı olarak adlan-
dırılan, ortak yenilgiye kadar kendisini kan ve demirden kurul-
muş bir dostluk olarak ispatlaması gereken, Alman ve Osmanlı 
imparatorlukları arasındaki özel ilişki dışında hemen hemen hiç 
bir şey geriye kalmadı.

Hayır, Paulskirche’de bu tür ittifaklar için işe yaramazdı. 
Kendisi Alman başarısızlığının üzücü ispatıdır. O ve onun sıkça 
sözü edilen ruhu daima kaybetmiştir. Çünkü 1949 yılında üç 
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işgal bölgesinden oluşmuş Batı Almanya’ya bir başkent bulma 
sırası geldiğinde Renayalı ayrılıkçı Adenauer ön plana çıkarak 
Frankfurt am Main şehrinin başkent olmasını önleyerek kendi 
istediğini yaptırmış ve geriye ağlamalarla çevrili bir boşluk kal-
mıştır. Ağzına kadar doldurulmuş tarih müzesindeki bu boşlu-
ğun, yıldan yıla önem kazanan bir kutlama ile doldurulmasını 
Alman Kitapçılar Derneğine borçluyuz.

Tarihte yapılan bu küçük gezintiden sonra bu yılkı barış 
ödülü sahibi Yaşar Kemal’i selamlıyorum.

Şimdi de bir yazar başkasının bir eserini överek arka plan-
da kalmayı amaçlıyor. Sevgili Yaşar Kemal, beni bu kutlamanın 
konuşmacısı olarak önermeniz konusunda muhakkak ki ken-
dinize göre sebepleriniz olmuştur. Memnuniyetle bu çağrınıza 
uydum ve Akdeniz’den sahillerin düz balçık tarlalarına, oradan 
böğürtlen çalıları, yabani asmalar ve sazlıklarla kaplı Çukuro-
va‘ya, daha içerlerde bataklıklar, verimli tarlalar, mersin ağacı 
kokan tepeler, içlerinden biri beş köy büyüklüğünde olan ve adı 
Dikenlidüzü olan platolar ve kuşbakışı ile Toros dağlarına ve 
karlı zirvelerine kapıldım.

Çok seyahat etmeme rağmen hiç Anadoluya gitmedim. 
Yine de okuyucu olarak kitaplardan ülkenizi benimsedim. Ya-
bancı olan, tüm söylentilerle tanıdık geldi, topraksız çiftçilerin 
çaresizliğine kadar her şeyi gördüm. Kelimeler bunu yapabilir. 
Edebiyat mesafeleri kaldırır. Sadece kağıt üzerinde bulunan, 
edebi ülke isimleri biz insanları yakınlaştırır. Aşılmaz çölleri 
ve sarp kayalıkları aşılabilir yapar. Ezilmekte olan çiftçilerin 
çaresizliği vasıtasıyla bir zamanlar kendi toprağında ırgatlık 
yapan bizlerde anılar çağrıştırmaktadır. Haritalar üzerine çi-
zilmiş, ama bilincimizi de sınırlayan sınırları kaldırır. Edebiyat, 
diğer yabancılaşmış “ben”e köprüler oluşturup bizi birbirimize 
bağlamakta ve bizi suç ortağı yapmaktadır. Edebiyat bizi kader 
ortağı yapmaktadır.

Bu şekilde yani doğrudan değil, ama üç köşe ötesinden 
Yaşar Kemal ile akrabayız. Sadece, benim anne tarafından Kas-
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chube olduğum, yine de beynimde Alman olduğum gibi, sizin 
Kürt olmanız ama acılı şekilde Türkiye’ye bağlı olmanızdan de-
ğil, aynı zamanda geçirmiş olduğunuz acıları kelimelerle yaka-
ladığımızdandır. Bu durum bizi zamana karşı yazmaya ve hiç 
bir zaman yüksek mevkilerde bulunmamış ve yönetmemiş ama 
hep yönetilmiş olan insanları konu ettiği için resmi dosyalara 
girme şerefine erişmemiş olan hikayeleri anlatmaya itmektedir.

Buna ek olarak ülkelerimizin coğrafi açıdan birbirinden 
uzak ancak yine de birbirine yakın bulunması gelmektedir, çün-
kü kalıcı bir suçla yüklenmiş toplumlarımızda halen çoğunluk 
azınlığa karşı hareketlerinde katı davranmaktadır. Bitmekte 
olan bu yüzyılın başlarında Türkiye‘de yüzbinlerce Ermeni sis-
tematik şekilde katledilmiştir; belirsiz Yahudi ve Çingeneye Al-
manlar tarafından işlenen suçlar hemen yerinde, Ausschwitz’de 
bir ibret anıtı ile anılmaktadır. Birbirimizle birlik olamadan ül-
kelerimiz, komşu ülkelerimizi korkuya boğan savaşlara neden 
olmuşlardır. Biz Almanlar tekrar yenilgiye uğratıldık ve bölün-
dük, ki bunun üzerine 40 yıl boyunca silahlandık ve anlaşılmaz 
şekilde karşı karşıya geldik. Türkiye’de Kürt halkı bugüne ka-
dar, kurbanları genelde kadınlar ve çocuklar olan, devlet baskı-
sı ve askeri hareketlere maruz kalmıştır. Irkçılık, küstahlık ile 
gizlenen hoşgörü eksikliği, savaşlar ve savaş sonuçları ülkele-
rimizin tarihini belirlemektedir. Hiç bir merasimin güzelleşti-
remeyeceği bu zeminde bugün Yaşar Kemal, Alman Kitapçılar 
ve Yayınevleri Derneğinin Barış Ödülünü alacaktır. Ödülün ve-
riliş gerekçesinde eseri dışında yazar da “insan hakları savu-
nucusu” olarak onurlandırılmaktadır. Bu kazançlar birdenbire 
yanyana gelmemiştir. Daha çok biri diğerinden oluşmaktadır. 
Sadece Kemal’in destansı eserine okuyucu olarak dalmış olan, 
onun politik itirazlarının bir halkın çaresizliği, hayalleri ve 
ümitleriyle nasıl içiçe olduğunu anlayabilir. Daha ilk eseri olan 
“Çifte Çapa Manileri” adlı eserinde bile yazar, politik sınırlara 
yaklaşmaya cesaret etmiştir. Konu çiftçilerin, çeltik ekiminden 
sınırsız ürün alabilmek için köyler dahil tüm alanı sular altında 
bırakan ağaya olan bağlılığıdır. Kaçınılmaz şekilde tekrarlanan 
ve birçok ülke edebiyatında ortaya çıkan bu hikayeyi biliyoruz. 
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Ve her seferinde iktidarsızlık hakimiyete karşı gelmektedir. Ve 
her seferinde okurlar cansıkıcı sonu bilmelerine rağmen, eşit ol-
mayan savaşın çıkmasından korkmaktadırlar. Bu kısa ve özet-
le ele alınmış hikayede sular altında kalmış köyün sakinlerine 
direniş yürüyüşü sırasında önderlik edenler, saf ve tecrübesiz 
bir şekilde göreve gelmiş olan genç devlet memurunun gözlerini 
açan ve bunun sonucunda köylerdeki fukaralığı, uzun süredir 
alışılagelmiş rüşvetçiliği görmesini sağlayan, bir çiftçi kadın 
ve bir Kürt gencidir. Artık adeta balçık ile kaplanmış çiftçileri 
anlatan her bölüm, not edilmiş her ayrıntı genç memurun oda-
sı tecrübe ve gözlemle doludur, çünkü eziyet edilen bu bölge, 
yazarın çocukluğunda bağlandığı, kendisinde etkisini gösteren 
ve kendisini hak ve haksızlığa karşı bu kadar hassas yapan 
ve başlarda arzuhalci, daha sonra da gazeteci ve kısa bir süre 
sonra da bu ilk hikayesi ile ses verdiği bu bölge, sıcak ve nemli 
Çukurova‘dır.

Yaşar Kemal, doğduklarında ait oldukları toprağın ken-
dileri için dünyaya bedel olduğu yazarlar grubuna aittir. Fa-
ulkner, Aytmatov veya Joyce’da olduğu gibi tüm olaylar, genç 
yaşlarda acıların çekildiği mekanlarda geçmektedir. İçlerinde, 
ne kadar çaresiz ve kaybolmuş, bir kenara itilmiş olsalar da 
dünyanın merkezini oluştururcasına yaşayan insanların bulun-
duğu manzaralar -bunlar şehir manzaraları da olabilir- haykı-
rılmaktadır.

Bu saplantı benim için de tanıdık. Çoktandır kaybolmuş 
yerlerden kendini kurtaramamak. Çünkü nasıl biterse bitsin, 
her satır beni Kaschubei’ın vişne ovalarına ve tepelerine ve 
onun dış mahallelerine, Baltık denizinin sahillerine götürmek-
tedir. Burada benim Amerikan güney eyaletlerim bulunmak-
ta, burada Dublin’i kaybettim, burada benim savaş steplerim 
uzanmakta ve burada benim Çukurovam bulunmaktadır.

Daha ellili yıllarda bile Yaşar Kemal’in en yakınında bu-
lunan haksızlığa bakış açısı kendini bir dünya görüşü olarak 
göstermiştir: “İnce Memed” romanı, sadece ölümsüz Robin 
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Hood hikayesini yeniden ve çok yeni bir olay üzerinden anlat-
masından dolayı değil, bu yazarın, okuyucu ister Güney Ame-
rika’da, Rusya veya her iki Alman devletinde kitabı  eline alıp 
açsın, ona çaresizliklerini öylesine açan, yakınlaştıran ve kendi 
çaresizliği yapmayı başardığından dolayı otuzun üzerinde dile 
çevrilmiştir. Çünkü tezler içinde takılıp kalmadan veya sosyal 
görünen pathos’a yer vermeden, önceleri cılız bir çoban çocu-
ğu olan, daha sonra da, çalışmasının karşılığı dayakla verilen, 
aşağılanan ve en sonunda da çocukluğundan beri kendisine 
bağlı olan sevgilisinden koparılan bir tarla işçisinin, neden sila-
ha sarıldığı, dağlara kaçtığı, korkulan bir haydut ve fakirlerin 
intikamcısı olarak, son tarlaları da dolandırılarak ellerinden alı-
nan çiftçiler için efsane olduğu, hükmedenlerin durumuna bağlı 
olaylar anlatılarak desteklenmektedir.

Yalnız kahraman figürü boş hırsız romantiğinden alınan 
bir kopya değildir. Bizi aydınlatan “olumlu bir kahraman” de-
ğildir. Ne güçlü ne de nişancı olan, sabırla annesinin küçük tar-
lasını süren, sonsuz devedikeni tarlalarında yürürken gördü-
ğümüz, korkan bu kahraman, hakkını kendisi aramaya başlar 
başlamaz suçlu duruma düşmektedir. Kendisi bir haydutlar çe-
tesine katılır, bir zamanlar kendisini dostça kabul eden göçebe-
lerin soyulmasına gözyumar, sonunda da annesine eziyet eden 
katili, beş köyün hakimini bulduğuna inandığında da kundakçı 
olur ve istemeden de olsa çiftçilerin kulübe ve ahırlarını ateşe 
vererek onları da felakete sürükler. Fakirlere hem umut veren 
hem de korkutan çelişkili bir kişi. İçinde ölümcül terörün neden-
leri ve etkileri yansıyan, gittikçe büyüyen haksızlığın terörüne 
karşı bir kahraman.

Romanın yan karakterleri bile çelişkili hareketlerle göze 
çarpmaktadır. Mesela topallayan ve ağadan nefret eden ve 
tekrarlanan arkadaşlık ispatlarıyla kaçmakta olan Memed’in 
yanında olan Ali. İzleri okumakta çok yetenekli ve ihtiraslı ol-
duğundan ihanet etmeye uygundur, bu yüzden de polisler ta-
rafından kaçakların izini sürmesi için kullanılmaktadır. Gerçi 
Memed’in kız arkadaşının tarafını tutan Iraz bunu “Topal Ali 
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böyle bir alçaklığı yapmaz” diyerek geçiştirmeye çalışır, ama 
Memed çok iyi bilmektedir: “… ama bir iz gördüğünde dayana-
maz. Topal Ali’yi daha ilk günden vurmalıydım.”

Öylesine oraya buraya sürüklenmiş, ani ve doğrudan is-
patlanmış sadakatten sonra ihanete hazır, sevgi ve nefret içinde 
banyo edilmişcesine, büyük bir umut içinden kader sonucu olu-
şan bir çaresizliğe düşerek romanın kimliği, tüm yükselmeleri 
ve alçalmaları aynı şekilde yaşayan okurla karşılaşmaktadır. 
Böylece Memed-Siklonunun ikinci bandını “Deve Dikeni Ya-
kar”ı eline alır ve bağlıymışçasına üçüncü cildi “Kırk Gözlü 
Güç”ü okumak ister. Yaşar Kemal’in eserleri okuyucuyu bırak-
mamakta, onu esir almaktadır. Hummalı bataklık alana ter-
kedilmiş, insan boyunda sazlıklarla çevrelenmiş, yanan deve 
dikeni tarlalarından kovalanmış, geçit vermez ormanlara sü-
rülmüş, önünde ve arkasında dağlar bulunan dağlarda en tehli-
keli durumda duyguların çelişkisine bırakılmış, sadece hayatta 
kalabilmek için tasalanan bir durumda kendini tek başına bul-
maktadır okuyucu ve sonunda da başka bir insan olarak kitabı 
elinden bırakmaktadır.

Taraf tutması için ikna edildiğini sanmayın. Yaşar Ke-
mal’in kitapları propaganda yapmaz. O deneyimli sosyalist, ne 
kadar şekil değiştirse de haksızlılığın her zaman görüleceğini 
bilmektedir ve yine çok iyi bildiği bir şey, haksızlığın dünyadan 
silinmeyeceğidir, çünkü haksızlığa karşı yapılan savaş dünya-
ya yine haksızlık getirmektedir. Yine de bu uğursuz olaya karşı 
yazmaktadır. Kahraman ve anti-kahramanları değirmenlerde 
çalışmaktadır. Neredeyse elle tutulabilecek gerçeklikleri, hemen 
hiç entellektüel yönden değil, efsanelerle, dahası hikaye içine 
katılmış efsanelerle gösterilmektedir. Onları öylesine büyük, 
ölümsüz yapan söylentiler, fısıltılar, yarın cümlelerden gelen 
umutlar bu süreci desteklemektedir. Devamlı gelişen rol dağılı-
mında seslerden oluşmuş bir kolektif çalışmaktadır.

Bu ikili, adeta çoğaltılmış kahramanlar, 1978 yılında 
yayınlanmış ve dilimize “Zorn des Meeres” adıyla çevrilmiş 
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“Deniz Küstü”de, artık mekanı Çukurova ve Toros dağlarında 
olmayan, bizi büyük şehrin kaosuna, İstanbul’a götüren epik 
eserinde, eski romanı “İnce Memed”dekinden daha fazla kar-
şımıza çıkmaktadır. 

Karmaşık olayların gidişatını belirleyen yine bireylerdir. 
Birisi geçmişi Kafkas Çerkezlerine dayanan Balıkçı Selim, sade-
ce kazanç amacıyla örgütlü şekilde Marmara denizinde katledi-
len yunusların acısını dünyanın sonu gelmişçesine çekmektedir; 
diğeri Zeynel, Lazdır, ataları Karadeniz sahillerinden gelmek-
tedir ve klasik bir polisiye roman gibi cinayetle başlar romana, 
bundan sonra o, okuyucuya büyük şehrin en karanlık barınak-
larına götüren, polis ve kendi korkuları tarafından kovalanan 
bir kaçaktır.

Ancak cinayetin hemen ardından, balıkçı, katil Zeynel’in 
yüzüne tükürür tükürmez, apaçık olan bütün gerçekler bula-
nıklaşır ve olay yeri olan kahvede gelip giden ses karmaşası-
nı, biraz önce pazarlık yapanların görüntüsünü siler. Daha ilk 
romanda denenmiş olan bu anlatım tarzı tek tek seslerin yo-
rumsuz şekilde sıralanması, sayfalar boyunca yükselen şekilde 
konuşma. İster yunuslara yönelik katliam olsun, ister kaçağın 
peşindeki polisin yaptığı operasyonlar olsun, anlatılan olayı 
tüm genişliği içinde bölümlemekte, efsane oluşturacak abartılar 
yöneltmekte, söylentiler doğurmakta, bunları beslemekte ve yok 
etmekte ve trajedinin gidişatını duraklatan gittikçe büyüyen bir 
koro oluşturmaktadır.

Katil Zeynel’in yorumladığı çok ender yerlerden birisinde 
şöyle denilmektedir: “Zeynel günahlarının aynası olmuştu. Her-
şeyin karışımıydı. O bir kaçakçı, aziz, azılı haydut, iyi, kötü, 
cömert acımasız, cesur ve korkaktı.”

Buna ek olarak, devamlı kaçan ve içgüdüsel olarak polisle 
devamlı alay eden çelimsiz ve korkak bir kişi olan Zeynelin, ge-
niş omuzlu, suç üzerine suç işleyen ve İstanbul’u korku içinde 
bırakan bir çete reisi olarak gösterilip, bir gazeteciler ordusunun 
gazeteleri sansasyon dolu hikayelerle beslemesi gelmektedir. 
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Canavarın resimleri bile yayınlanmaktadır, görünüşü herkesi, 
Zeyneli bile ürküten, ama yine de hayranlık uyandıran güzel 
görünüşlü bir adam.

Boğazdaki büyük şehir ve önündeki deniz bu karmaşık 
oyunun sahnesidir. Merkez, varoşlar, balıkçı ve kaçakçıların 
barınakları, mezarlıklar, camiler, liman ve pazarlar hepsi içi-
ce girmektedir. Resmedilmiş cehennemin avlusu olarak ortaya 
çıkmak için birbirini kovalayan, üst üste çıkan, birbirini silen 
resimlerle Yaşar Kemal, İstanbul’u tüm korkuların ve edebiya-
tın serbest şehri olarak göstermeyi başarmıştır.

“İstanbul ile birlikte, çöplerin ve kedi, köpek ve martılara 
ait leşlerin ağırlığından donakalmış, hiçbir dalganın vurmadığı, 
çamuru içinde cılız bir şekilde güneşin, neon ışıklarının ve farla-
rın yansıdığı, üzerinde dalların meyva kabuklarının ve pazarda 
dökülmüş büyük miktarda çürük domateslerin, patlıcanların, 
karpuzların atık suları ve yağla karışıp yapışkan ve kokulu bir 
katman oluşturduğu, bir katman ki, dünyada onun kadar kötü 
kokan bir ikincisinin bulunmadığı Haliç’te uyandı.”

Bu alıntı birçok şeyin yerine geçer. Duman ve güneşten 
oluşan manzara devamlı yükselir. Kaçak merkezden varoşlara 
sürüklenir. Burada barınacak bir yer bulabilir, ancak merkezde 
bulamaz. İster görünmez şekilde, ister düdükle, ister kahvede 
katilin dönmesini bekleyen üç polis şeklinde, heryerde polis bu-
lunmaktadır.

Romanın başka hiçbir yerinde bu kadar açık olmadığı ka-
dar Yaşar Kemal, polisleri karşı gücün temsilcileri olarak gös-
terir: “… gelmeyeceğinden kesin emin olmadıkları halde Zey-
nel’in gelmesini bekliyorlardı. Her üçü de taşradan gelmekteydi. 
Her üçüne saf kan ve ırktan olduklari öğretilmişti ve bu yüzden 
de polisliğe alınmışlardı. Kendileri de sonunda buna inandık-
tan sonra kendileri gibi olmayan herkesi ister Çerkez, Kürt, Laz 
hatta Yahudi, Yunan veya Ermeni olsun düşman olarak görü-
yorlardı. Zeynel Lazdı ve bu yüzden de Zeynel için bıçaklarını 
bilemeye başlamışlardı. Şu Laz’ı bir ellerine geçirseler, o zaman 
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onun derisini yüzüp ağzını kurşunla doldururlarmış! Odadaki 
balıkçılarla da konuşmuyorlardı. Onlara tepeden bakıyorlardı 
ve bir köşeye geçip günün birinde sosyalistleri nasıl katledecek-
lerini ve Türkiye’nin asil kanını nasıl temizleyeceklerini fısıldaşı-
yorlardı. Sonuçta, onlar çok güçlüymüş. Sadece polis içinde bile 
yirmi bin safkan, Kürtlerin, Lazların, Çerkeslerin, göçebelerin ve 
Yahudilerin düşmanı yirmi bin avcı kartal mevcutmuş. Aşağılık 
göçebeler, Kürtler, Çerkezler, Yahudiler ve Yunanistan’dan ge-
len göçmenler vatanın sonuymuş. Önderin sadece bir emir ver-
mesi yeterliymiş. Önderler çok iyi defter tutmuşlar. Bozkurtlar 
üç milyonu öldürür, beş milyonu sürer ve Orta Asya’dan gerçek 
Türkleri, özellikle de safkan Kırgızları ülkeye getirir ve Türkiye 
bir çırpıda kurtarılmış olur.”

Bu alıntıyla polis masasında açıklanan halk katliamı an-
latılmaktadır. “Deniz Küstü” romanının başka hiçbir yerinde 
olmadığı biçimde, burada, Yaşar Kemal, şiddetçi nefrete kahve-
de konuşma özgürlüğü vermektedir. Gerçi burada safkan Türk-
lerden, aşağılık Kürtlerden, Lazlardan, Yahudilerden ve Çerkez-
lerden söz edilmektedir. Ama okuyucuya sanki bu masada, bu 
hiç çekinmeden konuşanlar arasında, Alman da var gibi gel-
mektedir. Böyle düşüncesizce konuşan sadece polisler değildir. 
Kısa süre öncesine kadar “Alman ırkının bozulmasından” söze-
denler belirli düzeydeki politikacılar değil miydi? Şu andaki İçiş-
leri Bakanının idari koşullara bağladığı sınırdışı etme uygula-
maları, aşırı sağcıların şiddet olaylarında ya da Almanya’daki 
gizli yabancı düşmanlığında yankı bulmuyor mu? Haklarında 
suç unsuru denilebilecek bir şey bulunmayan 4000’in üzerinde 
Türk, Cezayirli, Nijeryalı göçmen kamplarında kilit altında sı-
nırdışı edilmeyi beklemiyor mu? Almanca’da moda ifade tarzıy-
la onlara artık “Schüblinge” denilmektedir. Hepimiz daha önce 
de tekrarlanmış ama bu kez demokratik olarak güvence altına 
alınmış bir barbarlığın sessiz şahitleriyiz.

Bu övgü konuşması içinde çok azını örnek gösterebilece-
ğim Yaşar Kemal’in eserlerinde, ırkçılık yabancı düşmanlığıyla 
iç içe bağlanmış ve resmi hükümet politikası olarak dile gel-
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miştir. Bu nedenle yazar, hükmedenleri rahatsız etmektedir. O 
nedenle devamlı mahkemeye veriyorlar. O nedenle hapishanede 
işkence çekmek zorunda kaldı. Bu nedenle ve aşırı sağcıların 
saldırılarından korunmak için yurtdışına kaçmak zorunda kal-
dı. Yine de İstanbul’a döndü ve orada, dili ve efsaneleriyle bu-
lunduğu yerde hükmedenleri rahatsız etmeye devam edecektir.

Ülkemizde alışılagelmiş olan ve dönem dönem yükselen 
kibirli seslerin öte yüzünden gelen bir yazar. Kendisini toplu-
mundan yukarıda görmeyen bir kişi. Bu yüzden ona önem veril-
mekte. Bu yüzden ömrü boyunca muhalefette kaldı. Genç yaşta 
marksist bir sosyalist olarak yargılandı ve Türk hapishane-
leriyle tanıştı. Daha sonra orayı Türk edebiyatının okulu diye 
tanımlar. Komünist olarak yargilanan şair Nazım Hikmet, ha-
pishaneyi ancak sürgünle değişebildi. Karamizahçı Aziz Nesin 
politik faaliyetinde Yaşar Kemal’le dostça bir ilişkiye sahipti. Bu 
üç isim, toplumların eşit haklarla birarada yaşadığı, barışa olan 
talebin sosyal haklardaki eşitliği de kapsadığı bir ülke, başka 
bir Türkiye için kefildir. Her üç isim de Türk edebiyatını dün-
yaya tanıttı. Batıda ve özellikle Almanya’da sosyal gerçekleri 
ortaya çıkaran edebiyata karşı yapılan polemiklerden etkilen-
meden, yani güncel moda zihniyete karşı olarak, Yaşar Kemal 
kitap üstüne kitap yazdı. “Ağrı Dağı Efsanesi”, “Ölmez Otu”, 
“Yer Demir Gök Bakır” ve “Bin Boğalar Efsanesi” ile Anadolu 
efsanelerinin dokusunu sıklaştırmış ve ülkesini en ücra bölge-
lerine kadar bize açmıştır. Kör ve zorunlu korkuyla yürütülen 
politikanın kaba kuvvetle yabancıyı dışlamaya çalıştığı bir yer-
de, yazar, anlatıyla efsanelerdeki gerçeği ve gerçeklerdeki efsa-
ne temelini göstererek, okuyucuyu sınırlar ötesine götürmeyi ve 
onun için yabancıyı erişilebilir yapmayı başarmıştır.

Uzun süreli bir okuyucu seyahatinden sonra artık yazara 
teşekkür etmek, yani sınırlayan ve dışlayan politikanın zorla-
malarını aşmak, yersiz korkular olmadan Türk komşularımızla 
birlikte yaşamak, dahası milyonlarca Türk ve Kürde ülkemizde 
vatandaşlık hakları tanıyan bir politika talep etmek bize kal-
mıştır.
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İster onyıllar boyunca yaşadığım Berlin‘de isterse yeni 
taşındığım Lübeck’te olsun, nerede yaşadıysam ve yazdıysam, 
Türkler sokak manzalarında vardı, Türk çocuklar çocuklarımın 
ve torunlarımın okul arkadaşıydı ve yine de öyledir. Her za-
man emin olduğum birşey varsa, o da şudur: Başka bir yaşam 
tarzıyla olan bu temas verimlidir çünkü hiç bir kültür sürekli 
olarak kendi özüyle varlığını sürdüremez. 

17. ve 18. yüzyıllardaki Katolik kilise tarafından izlenen 
çok sayıda Fransız kaçak ve mutlak egemen krallığın kovaladığı 
Hügno’lar Almanya’da ve tercihan Brandenburg’a yerleştikle-
rinde, bu göçmenler ekonomiyi, ticareti ve Alman edebiyatını 
hareketlendirdiler. Theodor Fontaine’nin romanları olmasaydı, 
19. yüzyıl bize ne kadar eksik gelirdi. Hügno’lara vatandaşlık 
hakkı verildi ve yabancı düşmanı politikaların engelleyiciliğine 
rağmen benzer bir etki sayısı 6 milyonun üzerinde olan yaban-
cılar için de geçerlidir. “Yabancılar dışarı” sloganı sadece du-
varlarda kalmıyor.

Belki de Alman Kitapçılar ve Yayınevleri Birliği tarafın-
dan verilen barış ödülü itici bir güç olabilir. Bu eleştirileri sadece 
ülkesini kapsamayan ödül sahibi Yaşar Kemal’le olabilir. Bir 
süre önce “Spiegel” dergisinde yayınlanan makalesinde, ülke-
sinde Kürtlerin takibat altında olmasından şikayetçi oldu ve Ba-
tılı demokrasilerin de sorumluluğa ortak olduklarını hatırlattı. 
Şöyle dedi: “21. yüzyılın başlarında hiçbir halktan, hiçbir etnik 
azınlıktan insan hakları esirgenemez. Bunu yapmaya hiçbir 
devletin gücü yetmez. Amerikalılari Vietnam’dan, Sovyetleri 
Afganistan’dan çıkaran ve Afrika’daki mucizeyi gerçekleştiren 
insanların gücüdür. Türkiye Cumhuriyeti bu savaşı sürdürerek 
lanetlenen bir ülke olarak 21. yüzyıla giremez. İnsanlık vicdanı 
Türkiye‘deki halkların bu insanlık dışı savaşı sona erdirmesine 
yardım edecektir. Özellikle de Türk devletine silah satan ülkele-
rin halkları buna yardımcı olmalıdır.”

Sayın dinleyiciler, bu çağrı özel bir nedenden dolayı Al-
manya’ya yöneliktir. Burada toplanmış ve Kohl/Kinkel hüküme-
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tinin görüşlerini temsil eden her kim olursa olsun, Almanya’nın, 
kendi halkına karşı bir yoketme savaşı sürdüren Türkiye‘ye si-
lah sevkiyatına izin verdiğini iyi bilmektedir. 1990’da çıkarlar 
Almanya’nın birleşmesine izin verdiğinde, eski Doğu Alman 
devleti halk ordusundan kalma panzer ve zırhlı araçlar bu sa-
vaşan ülkeye gönderildi. Bizler suç ortağı olduk ve öyleyiz de. 
Bizler hızlı ve kirli bir ticarete izin verdik. Hükümeti ölüm ge-
tiren ticarete izin veren ve buna ek olarak takip edilen Kürtlere 
iltica hakkı tanımayan salt ticari konumlu ülkemden utanıyo-
rum.

Bir barış ödülü veriliyor. Eğer belirli bir düzeye gelmiş 
bir yazarı onurlandıracak bu ödül adını hakkıyla taşıyacak ise, 
eğer tören yeri olarak burada Paulskirche’de sadece konuşmak-
la yetinilmeyecekse, eğer belirttiğim gibi edebiyat itici bir güç 
de verebilecekse, o zaman burada toplanmış tüm yazarlar, ya-
yıncılar, kitapçılar, politik sorumluluğun bilincinde olan herke-
si Yaşar Kemal’in çağrısına uymaya, ileri gitmeye, ülkesinde 
insan haklarının dikkate alınmasına çalışmaya, köylere silahlı 
zorbalığın değil barışın girmesi için çalışmaya çağırıyorum.

Almanya ve Türkiye’de Yazın, Sayı :78, Mayıs 1997
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“Türkiyeli Kürt Ahmet Kaya”

Gülten KAYA

“Ahmet Kaya’nın ölümünün ardından sol, kanımca ol-
dukça kötü bir sınav verdi. O, bu olumsuzluğun bir bölümünü 
sağlığında da yaşamıştı. Bunu nasıl değerlendiriyordu?”

“Ahmet Kaya’nın yıllardır söylediği bir şey vardı. Ölü-
münden kısa süre önce de bir vesileyle aynı şeyleri söylemiş-
ti: ‘Solcular bana karşı, sağcılar bana karşı, devlet bana karşı, 
aydınlar bana karşı; herkes bana karşı. Konserlerime onbinler-
ce insan geliyor. Peki, bu insanlar kim?‘ diyordu. Bu soruyu o 
da açamıyordu kendi kafasında. Peki, benim albümlerimi alan 
milyonlarca insan kim? Şunu da söylüyordu: ‘Beni eleştiren bu 
insanlar, yanlız başlarına kaldıklarında, arabalarına bindikle-
rinde, evlerine gittiklerinde beni dinlerler. Bir ruh haline girer-
ler, işin içinden çıkamazlar, Ahmet Kaya dinlerler.‘ Kaçak dövü-
şüyor, kaçak güreşiyor bu insanlar.

Ahmet Kaya konusundaki sınavı, solun her konuda ver-
diği kötü sınavın bir parçası olarak görüyorum. Bu, solu toptan 
reddetmek anlamında değil; ben de o gelenekten geliyorum. Ah-
met de aynı gelenekten geliyordu ve son iki yılında çok sık ifade 
ettiği bir şey vardı: ‘Ben Türkiye solu içinde yetiştim; geleneksel 
ahlakımı, geleneksel tavrımı oradan aldım, birikimlerimi ora-
dan edindim. Ben bir sosyalistim, demokratım.‘

En geniş düşünceye ve perspektife sahip olması gereken 
sol, kendini o kadar daraltmıştır ki, farkında olmadan sistemin 
kendisine empoze ettiği tek tipleşmeyi fazla içselleştirmiştir. 
Ahmet, o günün gündemiyle ilgili olarak O’na karşı çıkardı. 
Örneğin ÖDP’yle çalıştığı zaman, ÖDP dışındaki sol, Ahmet’i 
hemen ÖDP’li ilan eder ve karşısına alırdı. HADEP’le çalıştığı 
zaman geri kalan demokrasi güçleri O’nu hemen HADEP’li ilan 
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eder, karşısına alırdı. İslamcı kızların sokakta başörtülerinden 
dolayı dövülmelerine karşı çıktığı zaman, bizim sol tarafından 
‘irticacı‘ ilan edildi. O da TV ekranlarından şunu söylemek zo-
runda kaldı: ‘Ben sokakta dövülen herkesin dövülmesine kar-
şıyım. Buna Cumartesi Anneleri de dahildir. İşçiler, memurlar, 
öğrenciler de dahildir. Başörtülüler de dahildir. Çünkü ben şid-
dete karşı çıkarken herkes uygulanan şiddete karşı çıkıyorum.‘

Biz, sol olarak, bunu henüz yeni yeni aşmaya başlıyoruz. 
Bizim kafamızda demokrat olmanın sınırları da çok dar. Halbu-
ki demokrat olmanın asgari gereği şudur: Şiddete karşı çıkıyor-
sanız, her kesime yönelen şiddete ve şiddetin her türüne karşı 
çıkmalısınız. İdama karşı çıkıyorsanız, bunu herkes için yap-
mak zorundasınız. Bu Alpaslan Türkeş‘in idamını da kapsar, 
Abdullah Öcalan’ın da…”

“Sizce Ahmet Kaya solda nasıl değerlendiriliyordu ve 
O’nunla nasıl bir ilişki sürdürülüyordu?”

“Sol bugüne kadar Ahmet Kaya’ya hiç içinden bakamadı. 
Ahmet Kaya onlara nasıl sunulduysa, onlar da öyle algıladı-
lar ve öyle baktılar. Bunu büyük bir eksiklik olarak görüyorum. 
Bunun örnekleri de var: Örneğin bir sol gazeteden hiç kimseyle 
hiçbir ilişkimiz olmadığı halde, o gazetenin sayfalarında Ahmet 
Kaya anlatılırken ‘Boğaza bakan villasında viskisini yudum-
layıp, piposunu tüttüren bir adam‘ profili çizilmiştir. Halbuki, 
biliyor musunuz, bu yazı sol bir gazetede yer aldığında, biz 
on yıldır, birçok insanın bildiği, balkonu bile olmayan kötü bir 
apartman dairesinde oturuyorduk. Ahmet bu yazıyı okuduğun-
da, ‘Keşke bunların düşündüğü gibi bir yaşam biçimi olsaydı. 
Buradan bir boklu dere bile geçse razıyım.‘ demişti. Hangi deniz 
manzarası? Biz 1989 yılından beri bir sokak içindeki bir apart-
man dairesinde oturuyorduk. Bizim hayatımızı hiç bilmeyen, 
bizi hiç tanımayan ve bizi medyanın anlattığı, çizdiği biçimde 
tanımak isteyen, buna çok meyilli arkadaşlar var sol içinde. Bu, 
çok trajik geliyor bana.

Yine aynı şekilde medyada yer alan bir çok şeye dört elle 
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sarıldılar. ‘İşte, Mercedes arabayla dolaşıyor.‘ bizim bir Merce-
des arabamız vardı gerçekten. Avrupa’da yaptığımız üç aylık 
bir turne karşılığında, o turnenin emeğini kurtarmak adına bir 
araba aldık biz. Üç aylık emeğimizin karşılığıdır o.

İşin başka yanı da şudur: Ahmet uçaktan korktuğu için, 
turnelere giderken hep sağlam bir arabayla yola çıkmak isterdi. 
Avrupa’ya da, yurt içindeki çeşitli yerlere de hep karayoluyla 
gidiyordu. İşte bundan dolayı böyle bir arabaya sahip olduk. 
Ama biz hep ‘Mercedes’e binen, ‘deniz manzaralı villası olan‘ 
insanlar olarak algılandık. Bunların bizimle alakası yok.

Buradaki eksiklik nedir, biliyor musunuz? Sol, zahmet et-
mek istemiyor. Zahmete girmiyor. Halbuki bizim kapımız so-
nuna kadar herkese açıktı. Yine aynı sol -bunları söylemek hiç 
hoşuma gitmiyor, ama herkes dönüp biraz da kendine baksın 
istiyorum- yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlendiği za-
man ilk akla gelen isim Ahmet Kaya olurdu. Ahmet Kaya onlara 
jest yapsın isterlerdi. Onun bir profesyonel olduğunu, hayatını 
böyle kazandığını unuturlardı. Buradan konsere gidinceye ka-
dar inanılmaz derecede iyi davranırlardı. Oraya gittikten sonra 
yanında adam bulamazdı. Konserden hiçbir ücret almamanın 
yanı sıra, otel parası bile Ahmet Kaya tarafından ödenip, çıkılıp 
gelinirdi.

Sonunda ne oldu biliyor musunuz? İki taraf da birbirle-
rinden uzaklaştılar. Solun gözünde Ahmet Kaya, onlar istediği 
zaman kullanılması gereken bir obje gibiydi. Değerini hiçbir za-
man bilmediler. Bugün de aynı şey geçerlidir.

Eminim ki, Beyoğlu’nda insanlar bir yerde oturup Ahmet 
Kaya’yı tartıştıkları zaman, pek azı O’nun bu şekilde gidişinden 
etkileniyordur. Ahmet’in gidiş biçimini bile algılayabildiklerini 
sanmıyorum. Bütün bunlar beni üzüyor ve ‘sol‘ diye tabir etti-
ğimiz, bütün demokrasi güçlerini içinde barındıran, büyük ol-
ması gereken gücün, gerçekte çok başka bir yerlerde olduğunu 
gösteriyor.
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Bu durum Ahmet Kaya ile birlikte aşılabilir mi? Hayır! 
Bütün detaylarda aşılması gereken bir sorun bu. Ahmet Kaya 
olayında sol belki gerçekten giysi değiştirebilirdi; bunu yapma-
dı, hâlâ da yapmıyor. Hiçbir varlık göstermedi sol, özellikle de 
Ahmet’in son iki yılında. (Daha önce de öyleydi gerçi!) O’nu ta-
mamen yalnız bıraktı. Bu tavrı alırken neyi çıkış noktası yaptık-
larını biliyorum, artık herkes biliyor.”

“Ahmet Kaya’nın ani ölümünden sonra, O’nu Türkiye’de 
değil de Paris’te toprağa vermeyi tercih ettiniz. Bu kararı ver-
menizde, herhalde en yetkili kişi olarak sizde hangi düşünceler 
belirleyici oldu?”

 “Sağlığında O’na kucak açmayan sol, ölümünde de açma-
dı. Devlet, sistem O’na karşı ne kadar kör ve sağır davrandıysa, 
Ahmet Kaya’nın buraya getirilmesi konusunda sol da aynı şeyi 
yaptı. Ama bu değil benim çıkış noktam; sol bana kucak açsay-
dı da ben getirmeyecektim, ama açmaması büyük eksiklik tabii.

Benim çıkış noktam şuydu: Ahmet Kaya bir tane Kürtçe 
şarkı söylemek uğruna çok ağır bedel ödemiş bir insan. Buradan 
gittikten sonra hiç sahiplenilmemesi, yok sayılması, şarkılarına 
ambargo konulması ve kimsenin de bu konuda sesinin çıkma-
masının Ahmet’i inanılmaz derecede yanlızlaştırdığını, O’nun 
buraya küstüğünü düşünüyorum. Bunu kendisi de söylemişti 
zaten. Orada yaptığı bütün şarkılarda da bu var. Belki bunlar 
teknik olarak günışığına çıkmayacak, ama Ahmet Kaya’nın se-
siyle belgelenmiş şeyler. Kendisinin ne kadar yanlış anlaşıldığı-
nı ve yalnız bırakıldığını içeren şeyler bunlar.

İkincisi; ölümüne kadar uğrunda acı bir bedel ödediği o 
Kürtçe şarkılar televizyonlarda ve radyolarda çalınmadığı süre-
ce, O’nun çok istediği şey gerçekleşmediği sürece, O’nun buraya 
gelmesini çok anlamlı bulmuyorum.

Üçüncüsü; yaşarken buraya dönemeyen bir insandı. Ya-
kalama, tutuklama emri vardı; peşpeşe yağdırılan cezalar, açı-
lan davalar… Yaşarken buraya gelemeyen Ahmet Kaya’yı ar-
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tık cansız bedeniyle buraya taşımak bana anlamlı gelmiyordu. 
Bende şöyle bir duygu yaratıyordu: ‘Artık size zarar veremez, 
onun için getirdim.‘ Bu, beni son derece rahatsız ediyordu.

Dördüncüsü; burada O’nu seven insanlar tarafından, Ah-
met’in gerçekten çok iyi, O’na yakışan bir törenle -halkı kaste-
diyorum yalnız, yanlış anlaşılmasın- karşılanacağını ve uğur-
lanacağını çok iyi biliyordum. İnanmadığım ve güvenmediğim 
başka şeyler de vardı. Belki kendiliğinden bir biçimde belki de 
değil, olabilecek görkemli bir cenaze töreninin her biçimde pro-
voke edileceği ve insanların da bundan zarar göreceği biçiminde 
bir tedirginliğimde vardı. Çünkü, Türkiye böyle bir ülke, ne ya-
zık ki! Zaten çok hassas bir dönemden geçiyorduk; açlık grevle-
ri, cezaevleri gündemdeydi.

Bir de, Ahmet Kaya, burada sıradan bir Zincirlikuyu, Aşi-
yan mezarlığında olmamalı. Orada dünya muhaliflerinin bu-
lunduğu bir yerde, sürgünde onların yanında, onların bulun-
duğu bir mezarlıkta bulunması bana çok daha anlamlı geldi. 
Bu konuda karar verirken şunu da düşündüm: Belki Türkiye 
bir kez daha bunu sorgular. Bu bir ayıpsa eğer, ki dünya ça-
pında bir ayıptır, Türkiye bu ayıbını bir kez daha sorgular. Bir 
tek Kürtçe şarkı söyleme isteği yüzünden, milyonlarca insana 
ulaşmış bir sanatçısını orada bırakmış oluyor; diğerleri gibi tıp-
kı. Tarih, bu anlamda, bir çentik atsın istedim. Ve insanlar da 
bunu biraz sorgulasın istedim.”

“Son olarak Ahmet Kaya için bunca şey söylendikten son-
ra, bugün bir değerlendirme yapmak isterseniz, neler söyleye-
bilirsiniz?”

“Ahmet Kaya’yı tanımlamak gerekirse eğer, ben O’na ya-
kışan tanımın ‘Türkiyeli Kürt Ahmet Kaya‘ olduğunu düşünü-
yorum. Ahmet Kaya ne son iki yılıyla değerlendirilmeli ne de 
son 16 yılıyla. Varolduğu günden bugüne, bir insanın hayatına 
nasıl bakılabiliyorsa öyle bakmak gerekiyor. Onu vareden ko-
şullar, onu şekillendiren ve bugünlere taşıyan birikimler; bütün 
bunlara bakıldığı zaman Ahmet Kaya çok daha iyi anlaşılacak-
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tır. Bana göre, O’nun gerçek demokrat kimliğini belirleyen şey-
lerin ipuçları çok gerilerde var. Ona bir parça Can Dündar’ın 
belgeselinde değinilmişti.

Ahmet kendisini şöyle ifade ediyordu: ‘Sanat bütün parti-
lerin, güçlerin üzerinde kendi başına bir güçtür. Ben bunu böyle 
kavradığım için, hayatım boyunca hiçbir partiye, hiçbir örgüte 
üye olmadım, olmam da.‘ Bu şimdiye kadar. ‘Ahmet Kaya şu 
taraftaydı, bu taraftaydı‘ gibi yaklaşımlara da bir cevaptır. Son 
yıllarda altını en çok çizdiği şeylerden birisi şuydu:

‘Ben bütün demokrasi güçlerine ve örgütlerine eşit me-
safede duruyorum ve kendi gücümü, sanattaki gücümü kul-
lanmaya çalışıyorum. Örgütlü olmaya da son derece karşıyım, 
çünkü örgütlü sanat olmaz. Örgüt sanatı daraltır ve kendisi şe-
killendirir.‘

Ahmet Kaya ile ilgili olarak son iki yıldır en çok gündeme 
gelen ‘bölücü‘ ve ‘vatan haini‘ tanımlamalarına da değinmek is-
tiyorum: Ahmet Kaya yurtdışına gitmeden önce gerçekleştirdiği 
Türkiye çapındaki yaz turnesi konserlerinde istisnasız kullandı-
ğı ve benim artık ezberlediğim sözler şunlardır:

‘Ben Edirne’den Ardahan’a kadar bu ülkenin bölünmez 
bütünlüğünü savunuyorum. Yüzlerce yıldır bir arada yaşayan 
halklar, daha yüzlerce yıl birarada yaşamak zorundadır. Ve 
bu hayat böyle devam etmek zorundadır. Ama Kürtler vardır, 
Kürtlerin varlığı kabul edilmelidir. Kürtler kendi kimlikleriyle 
bu topraklarda özgürce yaşayabilmelidir.‘

Ahmet’in bu kadar yalın tariflerinin üzerinde oynadı med-
ya. ‘Kürt‘ kelimesi sihirli bir kelime zaten! Bu kelimeyi telaffuz 
ettiğiniz anda, siz ‘potansiyel bölücü‘ ilan ediliyorsunuz. Ne ya-
zık ki, bu ülkenin gerçeği bu. Bunun mutlak surette aşılması 
gerekir.

Gelecek günler O’nu belli bir yere oturtacaktır. Hiç ukala-
lık gibi görülmesin, bundan son derece eminim. Çünkü Ahmet’i 
bu noktaya taşıyan güç halktı. O’nunla ilgili yazıp çizenler ve 
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konuşanlar değildi. Ahmet gücünü halktan aldı ve sırtını on-
lara dayadı. O güç yerli yerinde duruyor ve bundan sonra da 
onlar Ahmet’i omuzlayacaklar. Dolayısıyla Ahmet demokrasi 
tarihinde elbette ki yerini alacaktır. Buna çok inanıyorum. Med-
yanın, solun, sağın, bilmem kimin ne dediği ya da onların önde 
gelenlerinin ne dediği beni çok fazla etkilemiyor. Şimdiye kadar 
da etkilemedi zaten. Biz bildiğimiz yolu yürüdük, şimdiden son-
ra da aynı şey olacaktır:”

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 94, Şubat 2001
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Sürgüne Yenilen Bizim Ahmet Kaya

Erdoğan AYDIN

   

16 Kasım 2000 sabahı, içimizden biri, Ahmet Kaya, Pa-
ris’te sürgünde geçirdiği kalp kriziyle aramızdan ayrıldı.

Türkiye’nin onbinlerce evladına malolan bir dramını,

“ Dalyan gibi bir çocuktu 
  benim gözümde küçücüktü 
  küstü de dağlara çıktı 
  iner mi inmez mi bilmem
  Şimdi dağların tozudur 
  belki isyan sazıdır 
  hâlâ kalbimde sızıdır 
  diner mi dinmez mi bilmem 
  Parkasına kar yağmıştır 
  bir kenarda ağlamıştır 
  belki elleri yanmıştır 
  söner mi sönmez mi bilmem…”

diye hümanist şarkılara dönüştüren koca çocuk artık aramızda 
yok.

Ölümünden önceki son konuşmamızda da yansıttığı gibi, 
biz dostlarına karşı haklı bir kırgınlık içindeydi. Onu aramıyor 
oluşumuza karşı, sürgünde yaşamanın nasıl bir şey olduğunu 
bilemediğimizi anlatan kardeş sesiyle, ezmeden, sevgiyle konu-
şuyordu. “Sürgünde insan nasıl iyi olur?” -diyordu-, Koşsam 
gideceğim bir yer yok, hastalansam derdimi anlatacağım bir 
dilim yok, ölmeye kalksam burada ölürüm, beni kaç gün son-
ra bulurlar… Bu dert öyle bir dert ki, anlatmak mümkün de-
ğil. Nâzım Hikmet’i şimdi daha çok anlıyor ve seviyorum. Ama 
mutlaka geleceğim mutlaka” diyordu.
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Oysa kim bilebilirdi ki, artık hiç gelemeyeceğini… Dahası 
kalleş bir Paris sabahında, güne uyanmasıyla kalbinin duru-
vereceğini… Her şey başka türlü olabilirdi kuşkusuz; ama ne 
yazık ki bizi kuşatan siyasal atmosfer buna izin verecek olgun-
luktan hâlâ çok uzaktı. 43 yaşındaydı ve muhaliflerini elimine 
eden bir atmosferin kurbanları arasına katılmıştı.

*     *     *
Bir sanatçı olarak düzeni yıkmaya çalışan bir çizgide dur-

muyordu Ahmet Kaya; ama bu durum, birazcık nesnel olan 
herkesin kabullenebileceği gibi, onun devrimci duruşunu gölge-
lemiyordu. Mevcut gidişatı içine sindiremeyen, bunu protesto 
eden ve şarkılarıyla bu protestosunu yüz binlerce insanın yü-
reğine taşıyan bir insan olarak yaşadı Ahmet Kaya. Bu pro-
testosunu çok geniş bir kesime taşıyabilmesindeki başarısı ise, 
düzeni ona karşı tahammülsüz kılmasının yeterli nedeniydi.

Dizginsiz, kuralsız, içinden geldiği gibi yaşadı hep. İçine 
sığmaz delikanlı ruhu,

“ Gençliğimi kimse bilmez
  Sakallarımdan çocuk kokusu
  Ağzımdan ayışığı fışkırır benim
  Ceketimi yağmurlara astığımdan beri
  Tehlikeli şiir okur
  Dünyaya sataşırım”

gibi şarkılarında kendini anlatıyordu. 

Çok yakınında olmayanların fark edemeyecekleri bir pa-
radoksla naif bir çocuk olarak yaşadı; her çevreye girebilen ala-
bildiğine sosyal yanının içinde içe kapalı çocuk yürekli bir adam 
olarak… Dahası; kâh,

“Hiç bekleme belki gelemem
Gelemem senelerce”
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deyişinde, kâh
“Doğum günün kutlu olsun
Mutlu ol senelerce
Sana boncuktan kuş yaptım
Konacak pencerene”

deyişlerinde, romantik bir delikanlı olarak kaldı.

Çok uzun yıllardır dışında yaşasa da, hep varoşların tep-
kilerinin yansıması olarak yaşadı; sanki bunu hep varoşlarda 
yaşamaya devam etmenin doğallığında yaptı. Arabeskin kena-
rında dolaştı, ama ondan hep ayrı kalan düzeyini hiç kaybet-
medi. Sonradan pek çok sanatçının kendilerini tanımlamalarını 
sağlayan bir kulvarın Türkiye’deki yaratıcısı olarak bir feno-
men oldu Ahmet Kaya.

Röportajlarında verdiği profil çoğu zaman sanatının ve ki-
şiliğinin aynası olmaktan uzak oldu Ahmet Kaya’nın. Şarkıla-
rındaki özeni konuşmalarında görmek mümkün değildi; “dan” 
diye ve özensiz konuşması, ona yönelik çoğu zaman haksız yar-
gılamaların mazereti oldu.

Ahmet Kaya’nın müziği, her şeyin dibe vurduğu 12 Eylül 
sonrasının ilk güçlü itiraz seslerinden biri olarak biçimlendi ve 
O, bu niteliğini ölene kadar koruyarak taşımayı bildi. Devrimci 
sembolleri okudu şarkılarında,

“Geçiyor önümden sirenler içinde
Ah eller üstünde çiçekler içinde
Dudağında yarım bir sevdanın hüznü
Aslan gibi göğsü türküler içinde”

diyerek, yüzbinlercemizin yüreğini titretti.

Kâh ağlayarak yansıttı bu duygularını, kâh başkaldıra-
rak, kâh aşkla… Ama ağladığı şarkılarında bile, “Ağladıkça 
dağlarımız yeşerecek göreceksin” diye umut aşılama telaşında 
oldu. Pir Sultan Abdal geleneğinin şarkıcısı olarak hep mazlum 
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ve inatçı insanların, mazlum ve inatçı mekanların şarkıcısı oldu:

“Arkadaşlarımın yüzü ağır ağır solarken
Gün doğar yaylalara kahrımdan utanırım
Ağlama sen ağlama, kanlı beller bağlama
Bu yangın söner bir gün, ağlama Diyarbakır”

diyerek kâh Diyarbakır, kâh ölüm orucu gibi birbiri peşisıra bo-
ğazımızı sıkan dramların şarkılarını yaptı.

Metris’te annelerimizin yanı başındaydı ve tabii başı sıkı-
şan dostlarının. Bu duruşunu, bir faili meçhulün sesinde;

“Dün gece gördüm düşümde
Seni özledim anne
Elin yine ellerimde gözlerin ağlamaklı
Gözyaşlarını sildim anne
Gözlerinden akan bendim
Düştüm göğsüne
Söyle canın yandı mı anne
Canlar canlar düştü yerlere
elim elim kan içinde
yanıma gel yanıma anne
Beni bul beni bul beni bul anne”

diye haykırarak Cumartesi Annelerinin yanına taşıdı.

Güzel şiirler okudu ve çok güzel okudu. Ahmet Arif’i bir 
de ondan dinleyenlere bunu anlatmak gerekmiyor. Ama özellik-
le geçen yıl kaybettiğimiz Orhan Kotan’ın “Gururla Bakıyorum 
Dünyaya”kitabındaki o güzelim şiirlerini… Orhan Kotan’ın 
“Gururla Bakıyorum Dünyaya” seçimiyle Ahmet Kaya, hem 
çoğu sosyalistin haksız bir yüzeysellikle küçümsediği duygu 
dünyasını yansıttı bize, hem de yüzbinlercemizin,
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“Birer birer biner biner ölürüz
Yana yana döne döne geliriz
Biz dostu da düşmanı da biliriz
Vurulup düşenler darda kalmasın”

diye uzayıp giden o olağanüstü destanıyla tanışmasını sağladı.

Ve daha değişik parçalarımızda “bizim” hikayemizi an-
lattı şarkılarında:

“Bu yolda dönenler oldu
Mum gibi sönenler oldu
Yar göğsüne baş koymadan vurulup düşenler oldu…”

*       *        *
Dramatik ölümünün ardından biz geride kalanlar, bir bü-

tün olarak Türkiyeliler olarak birşeyleri düşünecek miyiz aca-
ba? Aslında hepimizin kaderini doğrudan belirleyen, belirleme-
ye devam eden birşeyleri…

Ne olmuştu da Türkiye’de kasetleri 1,5 milyonu aşan de-
vasa sayılarda tüketilen bu adam, bu belki de en çok ödül sahibi 
olan müzik sanatçısı “vatan haini” oluvermişti? Nasıl bir siya-
sal atmosferde yaşıyoruz ki, böylesi devasa sayıda yurttaşın 
sevgilisi olmuş bir sanatçının sesi bir anda kesilebilmişti? Bu 
kadar çok seveninin sesi nasıl bir anda boğulabilir veya yalnız 
karşıtlarının sesi duyulabilir olmuştu?

Ahmet’in kaderini değiştiren olay, Magazin Gazetecileri 
Derneği’nin töreninde Yılın Sanatçısı ödülünü alırken, “Bu ödü-
lü İnsan Hakları Derneği, Cumartesi Anneleri ve magazin ga-
zeteciliğine emek vermiş insanlar adına alıyorum. Şimdi Kürtçe 
bir şarkı ve klip yapıyorum. Bu ülkede bunları yayımlayacak 
yürekli insanlar olduğunu biliyorum. Yayımlamazlarsa da hal-
ka hesap vereceklerini biliyorum” demesinden ibaretti.
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Bunun üzerine kendisine fırlatılan çatal ve bıçaklar ve ta-
bii küfür ve yuhalamalar, işte bu sözlerin ilk “medeni” yanıtı 
olmuştu. Toplumsal lince tapanların cinneti karşısındaki sözleri 
ise aynı masumiyet ve meşruiyet sınırlarındaydı: “Yıllarca Tür-
kiye’nin bölünmez bütünlüğünü savundum, hâlâ da savunuyo-
rum, ama Kürt realitesini kimse inkar edemez.”

Bunun ertesinde, aslında her muhalife her an yapılabile-
cek ve hep yapılagelmiş şey yapıldı: 8 yıl öncesinden saklanan 
bir fotoğraf manşetlere taşındı veya fotomontajla üretildi. Hal-
kın sevgili şarkıcısı, en çok yılın sanatçısı ödüllerini almış olan 
haşarı çocuk, bir andan “vatan haini” oluvermişti.

Daha sonraki aylarda Paris’te verdiği bir demecinde du-
rumunu şöyle aktarıyordu:

“Bana yapılan bu kocaman haksızlığı, bu çağa, demokra-
siye, insan hak ve özgürlüklerine yapılmış bir haksızlık olarak 
görüyorum. Bir yıl öncesine kadar şarkılarını yazan, söyleyen, 
konserlerini yapan muhalif bir şarkıcıydım. Bir yıl önce bana 
da yılın sanatçısı ödülü verilen toplantıda Kürt asıllı olduğum 
için yeni albümümde Kürtçe bir şarkı söyleyeceğimi açıkladım 
ve dünya başıma yıkıldı. Ben 15 yıldır müzik hayatını profes-
yonel olarak sürdüren, milyonlarca albüm satan, onlarca yılın 
sanatçısı ödülü sahibi olan, düzenli olarak vergisini ödeyen ve 
iki tane kızı olan bir baba olarak bir gecede ‘vatan haini‘ ve 
‘bölücü‘ ilan ediliyorum.”

*       *        *

Ahmet Kaya’nın bu dramatik ölümünün ardından biz sol-
cuların da bir şeyleri yeniden düşünmek zorunda olduğumuza 
inanıyorum.

“Bizim” örgütsel sanatçımız olmasını, “bizim” konserleri-
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mize para almadan katılmasını, “bizim” gibi yaşamasını, “bize” 
ters gelen sözler okumamasını istedik ve bu beklentilerimizin 
dışına çıktığı oranda onu suçladık ve dışladık. Onun sanatçı ve 
birey olarak kendi standartlarını kendisinin oluşturması hakkı-
nı hazmetmedik. Oysa O’nun da her sanatçı gibi kendine özgü 
ayrıksı yetenekleri ve özgürlükleriyle oluştuğunu ve dar anlam-
da bizden değil, bizi de besleyen toplumsal çelişkilerden beslen-
diğini; dolayısıyla “bize” bağımlı kılmaya hakkımız olmadığını 
ama bizim de dahil olduğumuz dünyanın bir parçası olduğu 
gerçeği ışığında onun özgünlüğüne saygıyla yaklaşmamız ge-
rektiğini unuttuk.

Ahmet Kaya’ya ilişkin çoğumuzun sergilediği tutum; bir-
birimizi çok az sevdiğimizi, birbirimizin hakkını teslim eden bir 
kadirşinaslıktan uzak olduğumuzu, bizimle birebir aynı olma-
yanı çok rahatlıkla düzenin yedeği olarak yargılamak aymazlığı 
sergilediğimizi bir kez daha gösterdi.

Oysa hem yaşam felsefemizin hem de içinde bulunduğu-
muz koşulların gereği olarak, böylesi bir sevgisizlik ve tekdü-
zelilikten en uzak olması gerekenler olmalıydık. Daha önemli-
si, onu yakından tanıyanlar, olağanüstü genişlikteki bir halk 
kesiminde idol olmasına rağmen, sol kadroların çoğunluğunca 
sergilenen dışlayıcı ve küçümseyici tavırdan çok etkilendiğini, 
oysa en çok da onlar tarafından anlaşılmayı ve sevilmeyi iste-
diğini çok iyi bilirler. Bu anlamda, bir kesim dışında sola kırgın 
gittiğini söylemeliyim.

Diğer yandan, kendi özel tarihimde, O’nun sanatçı üre-
timi bir yana, Metris’te annelerimizle dayanışan, Cumhuriyet 
Annelerini sahiplenen, televizyon kameralarına BSP’yi sonra-
dan ÖDP’yi desteklediğini söyleyen, İHD’yi savunan, 1995 se-
çimlerinde Emek-Barış-Özgürlük Bloku’nu destekleme ricamı 
kırmayıp benimle Antep’e, Mersin’e gelip Teslim Töre’ye, Akın 
Birdal’a ve diğer adaylarımıza destek vermek için kürsüye çı-
kıp konuşan, ÖDP’nin Fenerbahçe Şenliği’ne gelip destek veren; 
özetle profesyonel bir devrimci değil, ama hayatının bir döne-
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minde profesyonel devrimcilik yapmış pek çok insandan daha 
uzun soluklu sol ve demokrat kimliğiyle yer almaktadır.

Ve işte salt bu kişisel anımı anımsadığımda, O’nu sahip-
lenme konusundaki vefasızlığımızın yüreğimi incittiğini, bu 
tavrımızın salt onun nezdinde değil, geneldeki vefasızlığımızın 
ve savunduğumuzu söylediğimiz değerlerle yaşadığımız kimi 
yabancılaşmaların yansıması olduğunu düşünüyorum. 

*       *        *

Egemenlere rağmen Kürtçe türkü söyleme ilanının veya 
Soğuk Savaş döneminde komünizmi savunmanın veya Kore Sa-
vaşı’na asker göndermeye karşı barıştan yana olmanın pekala 
bir linç nedeni haline gelebildiği bir ülkede yaşıyoruz. Muhalif-
lerini sevmeyen, gerilim zamanlarında ise onları “vatan hainli-
ğiyle” yargılayan bir siyaset geleneği ile karşı karşıyayız.

Cezayir savaşı sırasında devletin politikasına karşı çıkan 
J. P. Sartre’ı cezalandırmaya kalkanları, “Sartre Fransa’dır” 
diyerek engelleyen Cumhurbaşkanı de Gaulle’ün tavrı, demok-
ratik kurumsallaşma açısından ne kadar geri bir noktada dur-
duğumuzu gösteren çarpıcı bir derstir. Yine Voltaire’in, “Fikir-
lerinize katılmıyorum, ama onları savunabilme hakkınız için 
canımı vermeye hazırım” deyişi de ha keza.

Ya bizde ne yapılıyor? Sürgünden, eziyetten geçmeyen 
muhalif bırakmayan, muhalif aydın ve sanatçılarını düşman 
görüp cezalandıran siyaset geleneği bir karabasan gibi üzeri-
mizde yaşamaya devam ediyor. Muhalif aydın ve sanatçıları-
mıza sürgünler, cezaevleri ve ölümler biçiliyor; pişman ettirilip 
özür diletilemediği müddetçe de biçilmeye devam ediliyor.

Muhaliflere bedel ödettirip terörize eden bu geleneğin 
Namık Kemal‘e, Mustafa Suphi’ye, Sabahattin Ali’ye, Nâzım 
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Hikmet’e, Hikmet Kıvılcımlı’ya, Orhan Kemal’e, Kemal Tahir’e, 
Balaban’a, Kerim Korcan’a, Behice Boran’a, Pertev Naili Bora-
tav’a, Abidin Dino’ya, Vedat Türkali’ye, Mehmet Ali Aybar’a, 
Aziz Nesin’e, Doğan Avcıoğlu’na, Server Tanilli’ye, Yılmaz 
Güney’e, Vedat Aydın’a, Yaşar Kemal’e, Musa Anter‘e, Akın 
Birdal’a ve daha binlercesine ölümlerden ölüm beğendiren, de-
mokrasi dinamiklerine kan kusturan, tahammül edemeyen bu 
siyaset geleneğinin son kurbanıydı Ahmet Kaya.

Yılmaz Güney’in yanı başında, Nâzım Hikmet’in kaderi 
ve sözleriyle ortaklaşan Ahmet Kaya’lar “vatan haini” olarak 
kalmaya devam ettikçe, Türkiye’nin demokratikleşmesi laf-ı 
güzaf olarak kalmaya devam edecektir.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 94, Şubat 2001
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Çocuk Olma / “Çocuklaşma”

M. Şehmus GÜZEL

   

Çocuğun en temel haklarından birincisi: Kendisini seven, 
kendisiyle ilgilenmeye zaman ayırabilen ana ve babaya sahip 
olmaktır. Ana dilinde eğitim ve öğretim yapabilmektir. Kar-
nını doyurabilmektir. Dayak yememektir. İyi giyinebilmek ve 
okula gidebilmektir. Yeterli öğretim ve eğitim alabilmek, rahat 
uyumak ve yarınlarından korkmamaktır. Düşüncesini özgürce 
açıklayabilmektir. Barış içinde yaşayabilmektir.

Bunları ve başkalarını, burada tek tek sayamadığımız 
haklarını çocuğa sağlamak ailesinin, toplumun ve toplumun 
düzenli ve yaptırım gücüne sahip kurumlarının görevidir. Ço-
cuğa bu haklarını sağlayamayan ailenin ve toplumun ve onun 
temsilciliği görevini üstlenen devletin mutlaka kendilerini sor-
gulamaları gerekir.

Çocuk bugün ailede, okulda ve sokakta bütün ödev ve 
görevleriyle BİR PARTÖNERDİR. Bir taraftır. Kendine özgü yeri 
ve hakları olan bir KİŞİDİR. “Yetişkin kadın ve erkek” gibi bir 
varlıktır.

1960’ları başında François Truffaut, özgeçmişinden çizgi-
ler taşıyan, QUATRE CENTS COUPS isimli filminde, annesi ve 
üvey babası tarafından terkedilmiş bir çocuğun arkadaşları ve 
sokak ve elbette sokağın getirdiği her şey (sinema, sigara vb.) 
tarafından nasıl “kurtarıldığını” gösterir. 1950’lere doğru ve el-
lilerin başındaki Fransa’da çocuğun konumunu veya konum-
larından birini, Paris’in bir ilçesindeki küçük burjuva ailedeki 
konumunu anlatan bu film, neredeyse sosyolojik bir belgedir.

1990’ların başında ve bugün ise, kimi filmde, örneğin 
1992 tarihli COMME UN BATEAU LA MER EN MOINS isimli 
telefilmde, gösterilen ise çok farklıdır: “Öbürlerinin” korkunç zor 
ve belalı okulundan ve toplumundan kaçan çocuk “kurtuluşu” 
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AİLESİNE SIĞINMAKTA buluyor. Veya kendisi gibi “dışlanan” 
ÇİNGENE ÇOCUKLARIYLA DOLAŞMAKTA. Bugünkü çocuk-
ların sorunlarından en önemlisi mutlaka budur: “Öteki” sanı-
larak dışlanmak, itilip kakılmak. Bunu bugün Avrupa ülkele-
rinde ve/veya başka yabancı ülkelerde yaşayan herkes tanıyor, 
ancak olayların geldiği aşamada, yabancı bir ülkeye gitmeden 
de dışlanma olayını yaşamak olasıdır. Bugünkü sınırlar sade-
ce devletler arasında çizilenler değil; bir sokaktan öbürüne, bir 
mahalleden diğerine, bir klandan öbürüne ve bunun gibi pek 
çok görünen ve/veya görünmeyen sınırlar bulunuyor. Giyim 
kuşama göre ayrımlar eksik değil. ABD’de, F. Almanya’da, Ja-
ponya’da ve neredeyse bütün ülkelerde ÇOCUK ÇETELERİ bu 
tür “veriler”, bu tür “temeller” üzerine kuruluyor. Paris’te, Los 
Angeles’te, Londra’da, Liverpool’da, Münih’te, Zürih’te, İstan-
bul’da ve Diyarbakır’ın Qırıklarında çeteler savaşı yaşanıyor. 
Kimi zaman silahlı çatışmalarla, ölüm ve yaralamalarla sonuç-
lanan, 1960’ların başında West Side Story filmi ve son aylarda 
Romeo ve Juliette adıyla gösterime giren veya 1980’lerin sonun-
daki Cry Baby isimli filmler, çeteler savaşını romansallaştır-
makla birlikte, kimi gerçekleri de aktarıyorlardı: Özellikle çizili 
olmayan, görünmeyen sınırları. West Side Story’nin ilk anlarını 
COĞRAFYANIN TANITIMI bakımından bir daha izlemeli örne-
ğin. Film boyunca ÇİZGİLERİN ekrana getirilmesini de.

SINIRLAR her zaman beklenen/umulan yerlerde değildir 
çünkü.

Çocukların, çocuğun meseleleri birçok noktada toplanabi-
lir. Aile içindeki durumunun/konumunun, diyelim son bir yüz-
yılda geçirdiği aşamalar/değişimler mutlaka özel olarak ince-
lemeyi gerektiriyor. Aile içinde ÇOCUK DİKTATÖRLÜĞÜNDEN 
sözetmek yanlış olmaz; kimi aileler için. Despot çocuk sadece ele 
avuca sığmaz tipteki bir “fırlama” değildir. Herkesin “aman ne 
şeker çocuk” diyebileceği sıradan bir çocuktur. Ailesinin sevgi-
sine sahip bir çocuktur. Böyle bir çocuk nasıl ve ne tür ailelerde 
ortaya çıkıyor?
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Çocukların çalınması ve para karşılığı satılması: Guate-
mala’da bu işi yapan şebekeler bulunuyor. Tayland’da, Türki-
ye‘de ve benzeri birçok ülkede kimi ana-babalar çocuklarını biz-
zat satmak zorunda kalıyorlar. 1990’ların başında Tayland’ın 
en yoksul bölgesi Kuzey-Doğu’da köylü ana-babalar çocuklarını 
bin Fransız frangına satıyorlardı. (1)   

Türkiye’de çocuk satışlarından burjuva basını bile sözedi-
yor. 1980’in başından bu yana bu konu dramatik boyutlar ka-
zandı. Bunda 24 Ocak 1980 “ekonomik paketi” ve onu izleyen, 
onun pekiştirilmesini ekonomik amacı haline getiren 12 Eylül 
1980 askeri darbesinin belirleyici olduğunu yazmak için konu-
nun uzmanı olmaya gerek yok; apaçık ortada çünkü. (2)

Çocuk fuhuşu, çocukların cinsel ticarete alet edilmesi de 
son derece vahim ve üzerinde ciddi olarak durulması gereken 
bir konu. Uzakdoğu ülkeleri hemen akla geliyor çocuk fuhu-
şundan sözedince. Ama gerçeği tamamlamak için Avrupa ül-
keleriyle, ABD’deki ve Amerika’nın kuzey ve güneyindeki çocuk 
fuhuşundan da sözetmek şart. Belçika’da son zamanlarda en 
açık biçimde ortaya çıkan bu rezillik bu bakımdan dramatik bir 
örnektir. Medyaya yansımasıyla birlikte boyutları da daha iyi 
anlaşıldı. Fransa’da, FAC’de ve ABD’de çocukların cinsel tica-
rete malzeme yapıldığı böylece ortaya çıktı. Daha önce Martin 
Scorsses’in Taxi Driver’ı ve başka filmler, ABD’de çocukların 
kaçırıldığını ve fuhşa sürüklendiğini en kanlı ve şiddetli görün-
tülerle aktarmışlardı.

“Gelişmiş ülkelerin” zenginlerinin “azgelişmiş ülkelerre” 
düzenlediği “fuhuş turizmi”ni ve bunun en baştaki kurbanla-
rının çocuklar olduğunu da eklemeli. Burada gidilen ülkelerin 
her zaman Uzak Doğu ülkeleri olmadığını vurgulamalıyım. Fas 
ve Tunus, İtalya ve Yunanistan, İspanya ve Portekiz’i de unut-
mamalı. Brezilya, Arjantin ve Şili‘yi de. İnanmayanlar Kuşada-
sı’nın ve Kemer’in çocuklarına sorabilirler.

Anne ve babaları hapishanelerde bulunan çocukların so-
runlarının da incelenmesi gerekir. Türkiye‘de ana ve babasını 
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ilk kez hapishanede gören çocuklarımız var. Hapishanelerde do-
ğanlar da. Hapishanede yaşamak zorunda kalanlar da. Yılmaz 
Güney’in LE MUR (DUVAR) filmindeki çocukları anımsamalı-
yız. Fransa’da 1990 Martında anne ve/veya babası hapisha-
nede 140 bin çocuk vardı. Onlarla ilgilenmek için RELAIS EN-
FANTS-PARENTS isimli bir dernek bulunuyor. Ya Türkiye’de 
ve benzeri ülkelerde bu sorun nasıl çözümleniyor?

Çocuk(lar) bugün evde, okulda, sokakta, televizyon ve si-
nemada her an şiddetle karşı karşıyalar. Onun öznesi oldukları 
gibi bizzat kendileri de şiddete başvurabiliyorlar. Basit küfür-
leşmelerden adını “beleş şiddet” koyabileceğimiz ve zaman za-
man arkadaş katletmeye kadar gidebilen bir şiddet. Civilitèes 
yerini artık in-civilitèes’e bırakıyor. Belediye otobüsüne veya 
metro vagonuna giren iki-üç çocuğun bağırıp çağırarak konuş-
malarından, yaşlı kadın ve erkeklere taş atmaları ve daha bir-
çok kuralı ayaklar altına almaları sözkonusu. Eskiden, çok eski-
den, çocuklar oturdukları yerden kalkıp yaşlılara yer verirlerdi. 
Böylesi alışkanlıklar maalesef tarihe karıştı. Onun için in-civi-
litèes sözcüğünü öneriyorum, binbir örneğiyle.

Şiddetin en bilineni DAYAKTIR; evde, okulda, sokakta. 
Kendileri yedikleri/yiyebilecekleri gibi, başkalarına da dayak 
atabiliyorlar. Öğretmenlerini döven, bazen öldürmeye kadar 
varan olaylar var. Metro ve otobüslerde denetleyicilere ve/veya 
şoförlere karşı şiddet uygulanabiliyor. Paris metrosu ve otobüs 
işletmesinin birkaç ölüsü var. Kendisine bilet soran denetleyiciyi 
döven, raylara atanlar az değil.

Çocuk sorunları daha pek çok: Eğitim ve öğretimde, cinsel 
konularda bilgisizlik, ensest, cinsel saldırı… Savaşta çocukla-
rın konumu: Savaşa bizzat katılanlar, ana-baba, kardeşlerinin 
ölüsünü/ölümünü taşımak zorunda kalanlar. Politik baskı al-
tındaki toplumlarda çocuklar: Sıkıyönetim, Olağanüstü Hal gibi 
toplumsal yaşamı sınırlayıcı durumlarda çocuk nasıl yaşıyor? 
Çocuk terki, çocukların kaçırılmaları, cinsel saldırıya uğramala-
rı ve daha pek çok sorun… Bu arada “müthiş çocuklar”ın dert-
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leri de incelenmeli:

Avusturyalı ünlü yazar Elfriede Jelinek’in yapıtları bu 
açıdan ciddi unsurlar taşıyor. Annenin çocuğu yönlendirmek 
istemesi ve çocuğun isyanı açısından. Fransızcaya La Pianiste 
başlığıyla çevrilen yapıtı örneğin. Jelinek, Les Exclus, Lust ve 
Totenauberg gibi eserlerinde de kadın-erkek ilişkilerini, ana-kız 
çocuğu ilişkilerini, hükmeden ve hükmedilenlerle cinsler ara-
sındaki sadomazo ilişkileri, anneyle bağlardaki altüst oluşları 
ve daha birçok şeyi anlatıyor. Ve böylece Avusturya’nın bütün 
yalanlarını da.

Ana-babanın çocuklarının başarısına ipotek koymak is-
temeleri konusunda son yıllardaki örneklerden biri de, Fransız 
buz patenci Surya Bonaly’nin annesinde görülür. Kızının sade-
ce “istikbaliyle” değil, antremanıyla bile ilgilenmek isteyen bir 
anne çünkü.

Özürlü çocuklar ve sorunlarını da saymalı. Basit bir örnek: 
Norveç’te ve yanılmıyorsam FAC’de metro girişlerinde özürlü 
çocuklar veya büyüklerin giriş ve çıkışlarını sağlamak için özel 
kulvarlar bulunuyor. Oysa Paris metrosunda bu tür kulvarlar 
bulunmuyor. Özürlü çocuklar inip-binmede binbir zorluk çeki-
yorlar. Hele çocuk arabasıyla girip-çıkmak isteyen anneler. Bir 
yandan metro kapısıyla, öte yandan merdivenlerle, beri yanda 
çocuğu ve arabasıyla nasıl uğraşacak? Hayırsever birinin yar-
dıma koşmaması halinde durum içler acısıdır.

Çocuk, tüketim toplumunda birçok işletmenin hedefidir. 
Bugün çocuğa yönelik, kendine özgü büyük bir sanayi sözkonu-
sudur. Çocuklar için özel giyim-kuşam, özel yiyecek ve içecek, 
özel yayınlar, özel filmler, film şenlikleri…

Çocuk sorunu artık büyük boyutlar kazanmış bir dünya-
dır. Bütün bilinenlere ve araştırmalara karşın, kendi sorunları 
ve kendi gerçeğiyle yine de BİR DİZİ SIRRI OLAN BİR DÜNYA.

Çocuk sorununun irdelenmesinin gerekliliği sadece çocuk-
lardan kaynaklanmıyor. Çünkü çocuklarla/çocukla ilgili sorun-
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lar, aynı zamanda kadın ve erkek hepimizde varolan ÇOCUKLA 
da ilgilidir. Sadece çocuklarımız için araştırmıyoruz yani. Biz 
de bir zamanlar çocuktuk. Ve dahası büyük/büyümüş bile ol-
sak, hepimizde mutlaka çocuk bir yön, taraf, biçim kalıyor. Hele 
bütün yaşamları boyunca çocuk kalanları anımsarsak… Birçok 
sanatçının bu yönünün vurgulandığını bilmem anımsatmalı 
mı? neredeyse sanatsal alanda yaratabilmek için ÇOCUK KAL-
MAK ŞART diyeceğim, kimi örnekleri anımsadıkça.

Yöntem Meselesi

Çocuk konusunda yazarken, inceleme ve araştırma ya-
parken nasıl bir yöntem izleneceği önemlidir. Başka inceleme ve 
araştırmalarda olduğu gibi burada da kimi zorluklar bulunu-
yor. Örneğin:

Çocuğun tanımı: Çocuğu nasıl tanımlayabiliriz? Yaşa göre 
mi? Medeni Kanunlar ayrı, Ceza Kanunları ayrı, Seçim Kanun-
ları ayrı yaş sınırları koyuyorlar. Bunların hangisini seçmeli?

Ergenlik, “akıllılık”, olgunluk yaşını nasıl saptamalı? Ke-
sinlikle saptanması olanaksız bir yaş, çünkü kişiden kişiye, bir 
toplumdan ötekine değişiyor.

“Çocukluktan çıkış”, kişinin kendi “içinde gezi yapmayı 
bilmesi” anına varması mıdır? Yaşadığı veya yaşamak zorunda 
kaldığı her anda, olayda kendisinin de sorumluluğunu aramaya 
başladığı an midir? Çocuk DÜŞÜNMEK EYLEMİNE başlayınca 
mı çocukluktan çıkıyor? Bizzat kendi olanaklarıyla kendi kendi-
sine düşünmesi eylemini belirtiyorum. Çocuk olaylara, kişilere, 
kendisine anlatılanlara, aktarılanlara karşı eleştirel bakış (eleş-
tirel yaklaşım sahibi olmaya başlayınca mı ADAM OLUYOR?

Öncelikle bu konunun sonuçlandırılması gerekiyor. Do-
ğuştan ergenlik çağına kadar değişik safhalar öneriliyor:

- İlkçocukluk veya doğumun hemen ertesi dönemi: yeni 
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doğanın çağı (doğumdan üç hafta sonrasına kadar) ve bebek-
lik dönemi (12 veya 15 aylık olana, yürümeye başlayana geçen 
zaman dilimi).

- İkinci çocukluk dönemi veya araştırma-öğrenme: ilk 
öğrenme dönemi, yürüme ve konuşmaya başlama dönemi; 12 
veya 15 aydan 3 veya 3,5 yaşa kadarki dönem. 

- Okul öncesi dönem: 3 veya 3,5 yaştan 6 yaşa kadar.

- Okul çağı: 6 yaştan ergenlige kadar. Eskilerin buluğ çağı 
dediği zamana kadar uzanan dönem.

- Yeni yetmelik dönemi: Ergenlikten yeni yetmelik yaşına 
kadar giden dönem.

Yaş sınırını saptamak bu son iki dönem için oldukça zor. 
Ergenlik veya yeni yetmelik/olgunluk hangi yaşta? Bir ülkeden 
hatta bir bölgeden diğerine, bir kişiden öbürüne değişen bir yaş 
bu.

Konumuz bakımından bizi ilgilendirenler, 3,5 yaşından 
15 yaşına kadar, kimi durumda ise 18‘ine kadar olanlar.

Çocuk konusu incelenirken kimi yapay ayrımlara gidildi-
ği de oluyor. Örneğin, “gelişmiş ülkelerde çocuk”, “azgelişmiş 
ülkelerde çocuk” ayrımı. Çocuk konusunda böyle bir ayrım, du-
rumu/gerçeği açıklamaya yetmiyor/yetmez. Ülkelerin, bölge-
lerin gelişmişlik durumundan çok, çocukların ilk izlenimlerini 
edindikleri, ilk “silahlarını kuşandıkları” aile belirleyicidir. Bu 
nedenle zengin aile çocuklarıyla yoksul aile çocukları ayrımının 
daha uygun olacağını sanıyorum.

Çocuğun durumu/konumu, hangi ailede nasıl yetiştirildi-
ğine birinci önemde bağlıdır.

Bir örnekle bu konuyu açıklayabiliriz: Çocuk emeğinin sö-
mürüsü örneğinde görüyoruz, burjuva medyasının konuyu ge-
lişigüzel işlemesine karşın, bu olgu sadece azgelişmişlere özgü 
değildir. Dün olduğu gibi bugün de gelişmişlerin çocuk emeğini 
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alabildiğine sömürdüğü biliniyor. İngiltere’de iki milyon çocuk, 
dokuma sanayisi başta olmak üzere çesitli alanlarda yasalara 
aykırı olarak çalıştırılmaktadır. İtalya’da 500 bin kadar “bam-
bini” sömürülmektedir. Portekiz’de dokuma, otelcilik, deri ve 
inşaat işkollarında 200 binden çok çocuk çalıştırılıyor. FAC’de 
bu sayı 300 binden fazladır ve çoğu da Türkiye kökenlidir. Ara-
larında FAC vatandaşları da vardır. Örnekler çoğaltılabilir. (3)

Bu veriler Asya’da, Afrika’da ve Yakın Doğu’da çocuk 
emeğinin sömürüsünün aldığı boyutları unutturmak için yazıl-
mıyor. Bu işin sadece oralarda olmadığını anımsatmak için ya-
zılıyor. Bolivya’da ve Peru’da madenlerde çalıştırılan çocuklar 
biliniyor. Bolivya’da sömürülen çocukların sayısı 300 bin kadar.

Çocukların sömürüsü onların çalıştırılma koşullarının 
akıl almazlığıyla daha ciddiyet kazanıyor. Havasız ve ışıksız 
küçücük odalarda onlarca çocuk. Bunun bütün ülkelerde örneği 
var. Türkiye’de zaman zaman deri ve dokuma atölyelerinde çı-
kan yangınlar ve ölen çocuklar vesilesiyle basının ilgi gösterdiği 
ve olayı çarpıtıp “yangın canavarı” saçmalaşmasına getirdikleri 
olmuyor değil. (4) “Ölü fare getirene” para önerilerek, hastalıklı 
belki kuduz fareleri çocuklara öldürtmek ve çıplak elleriyle ge-
tirip teslim etmeleri istemek de Türkiye‘de rastlanan bir buluş. 
(5)

Çocuk emeğinin korunması için birçok özel yasa olma-
sına karşın, gelişmiş ve azgelişmiş, Batı ve Güney ülkelerinde 
çocuk sömürüsü sürüyor. Bu örnek, gelişmişlerle azgelişmişler 
arasında eşitsizliklerde eşitleşme, azgelişmişlikte benzeşme sü-
recinin girildiğinin kanıtıdır. Bugün “üçüncü dünya”, gelişmiş 
olduğu ileri sürülen dünyanın bağrındadır. Paris’in göbeğinde, 
burjuva binaların avlularına girdiğinizde dikiş makinelerinin 
sesini duyarsınız. Strasbourg Saint Denis Mahallesi, sadece bir 
mahalle değildir, aynı zamanda büyük bir sanayi mahallesidir. 
Londra’da East End benzer manzarayı sunar. Aynı görüntüleri 
Madrid’de, Lizbon’da, ABD’nin bütün kentlerinde bulmanız ola-
naklıdır. Frankfurt, Berlin ve Münih’i unutmadan…
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Çocuk sorunu deyince birçok kişinin aklına sadece okuyan 
çocuk ve sorunları gelebilir. Onları asla ihmal etmeden, çalışan 
çocukları, sokak çocuklarını, sokağa atılanları da günlük dert-
leriyle irdelemeliyiz.

Sadece büyük kentlerin çocuklarını değil, köylerdeki, ka-
sabalardaki ve küçük kentlerdekileri de. Ve özellikle büyük 
kentlerin kenar mahallelerindekileri, banliyö ve varoş çocukla-
rı diye isimlendirilenleri… Yaşam, eğitim ve öğretim, sevgi ve 
aşk, spor, sanat, sinema, eğlence vb. Alanlarda yaptıklarını da. 
Sadece kız ya da erkek çocuklarını değil, her iki cinsten de ço-
cukları birbirleriyle olan ilişkileriyle incelemeliyiz. Hırlaşmaları, 
dalaşmaları, anlaşmaları ve zıtlıkları veya benzerlikleriyle… 
Göçmen ailelerin çocuklarını da ihmal etmemeliyz. Kökenlerini, 
sılanın bıraktığı izleri, ülkenin kültürüne ilgi derecesi, sözlü kül-
tür geleneğinden yazılı kültür geleneğine geçişin nasıl gerçekleş-
tirildiği, gurbetten sılaya nasıl bakıldığı ve daha binbir kendine 
özgü soruları ve sorunlarıyla.

Çocuk meselesinde aklıma ilk gelen sorunlar, yönetime 
ilişkin dertler bunlar. Bunların tamamını bir kişinin, bir yazıda 
incelemesi ve irdelemesi olanaksız. Buraya kadar yazdıklarımla 
zaten güya “kısa olacak” dediğim yazımın sonuna vardım sanı-
yorum. Ama burada da bırakmak istemiyorum. Çünkü konuyu 
hazırlarken okuduklarımın, yeniden okuduklarımın biriktirdik-
lerinin bir kısmını size aktarmak istiyorum.

Çocuk Sevgisiyle Çocuk Diktatörlüğü Arasında

Çocuğun aile içindeki konumunun belli bir evrim geçir-
diğini biliyoruz. Sosyolojik araştırmaların ispatlamalarının 
yanında kendi gözlemlerimize dayanarak da benzer sonuçlara 
ulaştığımız oluyor. Çocuğun aile içindeki konumunun gelişimi 
tek tip olmadı, değişik biçimlerde ortaya çıktı. Bugün birçok in-
san “aile içi demokrasi” yanlısı. Birçok ana-baba, çocuklarına 
“ev içi kararlara katılım ve söz hakkı” tanımak yanlısı. Çocuk 
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ailede anne ve babaya denk bir partöner biçimine dönüştü. 
Ama bunu ana-babasının kendisine olan sevgisinden yararla-
narak kendi lehine çevirenler de oluyor ve çocuk giderek evdeki 
MERKEZ konumuna dönüşüyor. Aile içi demokrasi yerine ço-
cuğun diktatörlüğü ortaya çıkıyor. Despot bir çocuk yönetimi 
ele alıyor. En azından kendisiyle ilgili konularda anne ve/veya 
babasının söyledikleri önemini ve belirleyiciliğini yitiriyor. Da-
hası, çocuğun istemediği şeyler yapılamaz oluyor. Çocuk sadece 
görüşünü açıklamakla yetinmiyor. Görüşünün mutlaka karar 
biçimine dönüşmesi için kendine özgü mekanizmaları devreye 
sokuyor. Anne ve babalar da bu oyuna geliyor.

1980’li yıllarda gözlemlenen bu olgunun temelinde ailele-
rin tek analı veya tek babalı aileler biçimine dönüşmesinin rolü 
var elbette. Kimi bir ana ve bir çocuktan, kimi bir baba ve bir 
çocuktan oluşan “aile”den söz ediyorum. Veya anne-baba ve 
tek çocuktan oluşan bir aile. İşte bu tür ailelerde çocuk, EVDE 
VE BÜYÜKLERİ ÜZERİNDE tek egemendir.

Kapitalist üretim biçiminin yayılmasıyla ailenin, özellikle 
emekçi ailelerin, altüst olduğu bir gerçek. Kadını evinden çıka-
ran ucuz emeğe aç kapitalistler, bir süre sonra çocuklara da sal-
dırdılar. Maden ocaklarındaki çalışma düzeni bu açıdan en göze 
çarpandır. Ocaklara yakın mekanlardaki evlerde “yaşayan” 
madenci aileleri kapitalistin işgücü kaynağıdır. Eşiktekinden 
başlayarak bütün çocukları yok pahasına çalıştırırlar. Zola’nın 
Germinal’i bu durumu en güzel anlatan yapıtlardan biridir. 
Böylesi bir saldırı ev içi, aile üyeleri arasindaki ilişkileri elbette 
değiştirdi. Burjuvazi, emekçilerin cinselliğini de insan üretmek 
biçiminde ele aldı. Emekçilerin cinselliğini de yeniden üretime 
döndürmek için çalıştı. Doğum, yeni ve ucuz işgücü demekti 
patronlar için. Bu alanda kiliselerin, camilerin, sinagogların vb. 
bütün tapınakların ve bu tapınakların adamlarının da onlara 
yardım ettiklerini belirtmeliyim. Din, bir kurum olarak, yatırım-
ları, bankaları ve atölyeleriyle düzenle içiçedir. Aile konusunda 
ikiyüzlüdür. Yoksul ailelerin çocuklarını madenlere, fabrikalara 
göndermesini neredeyse teşvik eder. Osmanlı İmparatorluğu’n-
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da dinsel nitelikli derneklerin kadınların sanayiye yönelmeleri-
nin teşvik ettiklerini hatırlamalıyız. Din, yoksul ailelerin pat-
ronlarca dağıtılmasını da umursamaz. Ama burjuva ailelerin 
mazbut olması için çaba harcar. O ailelerin çocuklarının ma-
denlerde çalıştırılması asla sözkonusu olamaz. Dinin bir görevi 
de yoksulların başkaldırısını önlemektir. O nedenle madenlerde 
ve fabrikalarda uzun yıllar din adamları bulunduruldu.

20. yüzyılın ikinci yarısında işçi-patron ilişkileri, aile bi-
çimleri ve bunun sonucu olarak çocukların ana-babalarıyla 
ilişkileri yeni biçimlere büründü. 1960’lı yıllardaki gençlik baş-
kaldırıları, feminist hareketlilik, kadın ve erkeklerin yeni yaşam 
biçimleri denemesi bu gelişmelerin ürünüdür.

Çalışan kadın sayısının artması, savaşlar ve başka ne-
denler sonucunda ABD ve İngiltere gibi ülkelerde genel doğma-
sına yolaçtı. Kadın patron sayısındaki artış burada belirtilebilir. 
Bizi ilgilendiren sadece bu değil, çünkü kadın patronların sorun-
larının bilimsel  incelemeye alınması ilginç sonuçlara gebedir. 

1960’larda ortaya çıkan ve son yirmi yılda daha da belir-
ginleşen toplumun kendi içinde patlamasıdır. Toplum artık kitle 
olmaktan çıkıyor, kitle olmamaya yöneliyor. Her ev, her aile, her 
kadın ve erkek kendi bağımsızlığını, nüfus içinde kadınların ço-
ğunlukta bulunması aile kurumunu etkiledi. Çalışma ve yaşam 
koşullarında yeni üslupların özerkliğini, kendi imparatorluğu-
nu ilan edebiliyor. Kadınlar erkeklerden iyice ayrılıyor. Kuşaklar 
arasında farklılaşma yaş sınırına göre artıyor. Kadınların yete-
nek ve niteliklerine göre yükselme şansı doğuyor. Zamanlarının 
önemli bölümünü işlerinde yükselmeye ayırabiliyorlar. Böylece 
klasik aile onlar için önemini yitiriyor. Çocuk doğurmak, çocuk 
bakmak gibi işlerle uğraşmaktan kaçınıyorlar. Uğraşmıyorlar. 
Bir başka kadından kendi yerlerine ve kendi adlarına bu işleri 
yapmayı isteyecek durumları da yok.

Ancak bu sırada ne iktidar boş duruyor, ne de onun em-
rindeki bilim. “Tüp bebek”, “tohumu başka kadına taşıtmak” ve 
belki de pek yakında “kopyalama” yoluyla toplumun (biz bura-
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da kapitalizm diye anlayalım) gerektiğinde ÇOCUK ÜRETİMİ-
Nİ başka biçimlerde sürdürmesini sağlayacak önlemler alıyor. 
TOPLUM DA BİR FABRİKA GİBİ TIKIR TIKIR işlemeli.

Bizi burada asıl ilgilendiren, böylesi koşullarda doğan ve 
büyüyen çocukların böylesi ailelerdeki YENİ KONUMUDUR.

Fransa’dan rakamlarla birkaç örnek: Paris’te beç kişiden 
üçü yalnız yaşıyor. Limon gibi sıkılan, büyük kentin trafiğinde 
iflahi kesilen kadın ve/veya erkek eve/evine imparatorluğuna 
döndüğünde, kimsenin bırakın afra tafrasını, merhabasını bile 
çekemeyeceği için YANLIZ YAŞAMAYI TERCİH EDİYOR. Yalnız 
yaşamak bir hastalık değil, bilinçli bir seçim. İnsanlar giderek 
tek başlarına yaşayarak sadece kendi işlerinin esiri oluyorlar. 
Veya yeni tür çalışma ve yaşam biçimleri sonucu boşanmaların 
artmasıyla tek ebeveynli ailelerin sayısı yükseliyor. O zaman 
tek çocuğuyla yaşamak zorunda kalan ana veya baba, çocuğun 
esiri oluyor. ÇOCUK DİKTATÖRLÜĞÜ böylece kuruluyor.

Veya başka bir tip çocuk türü görülüyor. ANAHTARLI 
ÇOCUKLAR. Anne ve/veya babaları çalıştığı için evin anahta-
rını boyunlarında taşıdıklarından bu ad takılmış onlara. Okul 
bitişinde gecikmeden eve dönmek zorunda olanlar, anaokulun-
da kardeşleri varsa onları alanlar, evi çekip çevirenler, alışveriş 
yapanlar, yemek bile hazırlayanlar var. (6)

Bu tür yaşamın kendi dertleri de var elbette. Yılda üç bin 
kadar yangın. Ev kazalarının onda biri bu tür yaşam biçimin-
den kaynaklanıyor. Böylece ÇOCUK-ERKEK, ÇOCUK-KADIN 
tipi çocuklar görülüyor. Kendi hallerine bırakılmışlar çoğu kez. 
Zaman zaman kimi sorumlulukları çok erken yaşta sırtlamak 
zorunda kalmışlar.

Anne ve babaların çocukları üzerinde tekel oluşturmak is-
tedikleri bilinen bir konu. Çocuklarının kendilerinin tıpkı modeli 
olmasını isteyen ana ve babalar, onları dede ve ninelere teslim 
etmekten çekiniyorlar. Böylece ana-babalarının birer tanrı ko-
numunda benimseyen bebeler büyüyor.
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Ana ve babaların bir kısmı ise çocuklarına emir verme-
nin sonsuz rahatlığıyla otoriterileşebiliyorlar. Herkese emir ver-
meye kalkanları bile oluyor. Aile içindeki otoriteleşme faşizan 
boyutlara ulaşıyor sokakta veya baska mekanlarda, Irkçılığın 
bazı kaynaklarını bu tür davranışlardan aldığı kesin. Sadece 
KENDİ AİLESİNİ, KENDİ KLANINI, KENDİ MERKEZİNİ “en iyi” 
bulan, sadece onu beğenen birinin geri kalan herkesi dışlaması, 
yadsıması, “ötekini” atması ırkçılığa yolaçacak tohumlar taşı-
yor.  

     

Televizyonkolik Çocuk ve Şiddet

Bugün birçok ülkede, bütün dünyada dememek için, tele-
vizyona düşkün, dünyaya tek pencereleri televizyon olan, TV’de 
gördükleri için herşeyi bildiklerini sanan çocuklar görüyoruz. 
Televizyonkolik bebeler.

Çocukların bugünkü okulu maalesef televizyondur. TV’ler 
ve “adamları” bütün tapınakların ve bütün okulların pabucunu 
dama attılar/atıyorlar. Tehlike var! Fransa’da bir çocuk haftada 
25 saat TV izliyor. Yılda bin saat demektir bu. Bu rakam, okul-
da geçirdigi 800 saatten daha fazladır. Hele telekumandanın 
ve zapingin araya girmesi sayesinde yerinden bile kalkmadan 
kanal değiştirme lüksünü yakalayan çocuklar, televizyonkolik 
yanında bir de aşırı şişmanlamayla karşı karşıyadır. Dahası, 
izledikleri dizilerin ve çizgi filmlerin neredeyse tümünün ABD 
ve Japon malı olmaları sonucu kültür emperyalizminin etkisi 
altında kaldıkları da anımsanmalıdır. Batı’da ve ona benzemek 
isteyen ülkelerde televizyonlar çoktandır eğitici özelliklerini yi-
tirdiler. Ders vermek için iki kez gittigim Nijer adlı Afrika’nın en 
yoksul ülkesinde, TV’lerde yabancı kaynaklı hiçbir şeyin göste-
rilmemesinin altında haklı nedenler olmalı diyorum.

Fransa’da ilkokul öğretmenleri papazları devirdi. Günü-
müzde ise TV’ler öğretmenleri tahtlarından indiriyor.

Çocuklar TV izlerken saçma birçok şey öğreniyorlar. Her-
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şeyi hazmedecek kadar anlamasalar bile. Bu arada reklam 
bombardımanı altında çocuk modası ve markaları da beyinle-
rine giriyor. Çocuklara ait saatlerde hiç TV izlemediyseniz, bir 
deneyin lütfen. Reklam bombardımanının ardı arkasının kesil-
mediğini göreceksiniz. Çocuklar bunun sonucunda artık MAR-
KA GİYİYORLAR, MARKA TÜKETİYORLAR. Ve bunların ne tür 
giysiler olduğunu hepimiz her gün en az beş kez görmek zo-
runda kaldığımız için, çocuk marka giyerek bizzat kendisi de 
o markanın AYAKLI REKLAMI OLUYOR. Çocuklar artık anne 
ve babalarının, öğretmenlerinin  çocukları değil, o markaların 
çocukları oluyorlar. Tüketim toplumu kazanıyor. Patronlar cep-
lerini dolduruyorlar. Anne ve babalar saçını yoluyor, çocuklar 
ise ADAM OLANA KADAR DİKTATÖRLÜKLERİNİ SÜRDÜRÜ-
YORLAR. Peki ya sonra? Değişik markaların reklamını yapan, 
zaman zaman işi kavga etmeye kadar götüren çocuk çeteleri 
oluşuyor.

TV’nin özellikle yapmak istemediği/yapmadığı/yapmak-
tan bilinçli olarak kaçındığı, olaylara eleştirel yaklaşımdır. 
Olayları eleştirel gözle değerlendirmemesidir. Hemen herşeyi 
“böyle olur” diyerek vermesi, vurdumduymaz bir gençlik oluş-
masına yolaçıyor. Bütün çocuklar elbette böyle değil, ama tele-
vizyonkoliklerin böyle olduğu ortada.

TV’nin okulun yerini almasıyla çocukların eğitim ve öğ-
renimi birkaç iletişim/medya tröstünün, devletlerüstü birkaç 
televizyon holdingin eline geçiyor. Türkiye’de, Bolivya’da ve En-
denozya’da izlenen çocuk filmleri aynı mekanda hazırlanıyor. 
Türkiye’de çocuk programlarıyla ünlü ve aynı zamanda şarkıcı 
olan birisi bu gelişmenin ne kadar “iyi  ve müthis” olduğunu 
anlatıyordu. Kültürün merkezileştirilmesinin, tekelleştirilmesi-
nin zararlarını görmemezlik edemeyiz. Birkaç medya tröstünün 
çıkarları, kazançları uğruna çocuklarımızın eğitim ve öğrenimi-
nin bit pazarına düşmesinin önüne geçmeliyiz.

TV’ler çocuklarımıza şiddet aşılıyor. Fransa‘da bir hafta 
içinde çocuk programlarının gösterdiklerinin dökümü şöyle: 670 
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öldürme, 15 ırza geçme, 20 seks sahnesi, 27 işkence, dayak vb.  
rezillikler… O zaman iki küçük çocuğun İngiltere‘de daha kü-
çük bir çocuğu süpermarketten kaçırıp hunharca öldürmesinin 
açıklanması mümkün. O zaman Fransa’da ana ve babasını ve o 
saatte onlarla birlikte bulunan bütün konukları silahla katleden 
ve sonra birşey olmamışcasına Paris’e inip eğlenen 15 yaşında-
ki katilin açıklanması olası!

Çocuk, bugün maalesef sadece kendisi şiddete maruz kal-
mıyor, aynı zamanda kendisi de şiddet yaratıyor. Çocuk çetele-
rinin ne tür bir toplumsal dert haline geldiği ABD’de ve benzer 
ülkelerde biliniyor.

Büyümek; arzularımızı, kişisel isteklerimizi denetleye-
bilmektir. Oysa TV, çocuklarımızı (ve bizi de) güncel ve yapay 
arzuların peşinde koşan yaratıklara çeviriyor. Bu arzuların bir 
kısmını da kendisi yaratıyor. Küçük bir köyde TV reklamı izle-
dikten sonra bakkala gidip reklamını gördüğü “üründen” iste-
yen çocuk gibi. Ana-babaların eli ayağı tutuluyor elbette.

Ne Yapmalı?

Ana-babaların ve öğretmenlerin çocuklara verdiği eğitim, 
çocukların günümüz dünyasını SAHİCİ bir biçimde algılama-
larına yetecek düzeye getirilmeli. Öylesine ki, sırası ve zamanı 
gelince GERÇEK DÜNYAYLA KARŞILAŞMAYA VE GEREKİRSE 
KAPIŞMAYA HAZIRLIKLI olabilsinler. Umudunu geleceğe bağ-
layan insanlar geleceğe yatırım yapmalı. Umudunu ve geleceğe 
inancını yitirmiş bugünkü toplumlarda sadece BUGÜN/YAŞA-
NILAN AN öncelik kazandı/kazanıyor. Herkes gününü gün et-
meye başlıyor/bunun için yarışıyor. Oysa eğitimin kendisi önce-
liğin uzun döneme verilmesini ilke edinerek çocuklara da bunu 
aşılamalıdır. Paranın kral ilan edildiği bugünün, yaşanılan anın 
değil de geleceğin tercih edilmesi için.

Çocuklarda eleştirici bakışı ve eleştirici yorum olanakları-
nı geliştirmeye yönelik bir eğitim gereklidir.
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NOTLAR

1. Valerie Hurier: “Thailande: Le royaume de la detresse”, Te-
lema, No:2107, 30 Mayıs 1990, s. 5051.

2. 27 Haziran 1984 tarihli Milliyet’ten bir haber: “Altı çocuklu 
bir annenin feryadı: `Bir çocuğumu sattım, beşini evlatlık 
veriyorum.” 12 Eylül 1980 sonrasında dramatik boyutla-
rıyla ortaya çıkan toplumsal sorunlardan fuhuş (kadın, er-
kek ve cocuk fuhusu), ev terkleri, çocuk terkleri, hırsızlıkla-
rın artması, çocuğunu satmak, intiharlardaki yükselme vb. 
konuları bugün yeteri kadar inceleyemediğimizi ve bunun 
mutlaka yapılması gerektiğini belirtmeliyim. Özal türü li-
beralizmin ve askeri darbenin FATURASININ ne olduğu 
ancak böyle ortaya çıkabilir.

3. L`Humanite, 26 Şubat 1992.

4. Bakınız örneğin Nokta, 9 Temmuz 1984.

5. Milliyet, 21 Haziran 1989. Burada en acıklı olan şudur: 
“Ölü fare getiren çocuklara 400 lira” veriliyor. Ve gazete-
ci şunları ekliyor: “ Kanalizasyonları da arşınlayan fareler 
ellerde kayda geçiyor, kireçlenip gömülüyor. Demek ki kor-
kulacak bir şey var.” Çocukların hastalık kapmasından ise 
anlaşılan o kadar korkulmuyor!

6. Claude Couderc’in “Les Enfants a la clef” isimli Haziran 
1988’de TF-1‘de gösterilen belgeselinden aktarıyorum. 

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı: 78, Kasım 1997
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Tanilli Güzellemesi

Fakir BAYKURT

Bir Server Tanilli güzellemesi yazacağım. Akla şu gelebi-
lir: “Kendisi çirkin de yazarak mı güzelleştireceksin?” Bu saç-
ma soruyu atın kafanızdan. Güzellik görecedir. Tanilli 20’inci 
Yüzyıl’ın güzel insanlarındandır. İçi dışı, huyu suyu, dostluğu, 
insanlığı eşsizdir.

Doğumu 18 Mart 1931 olduğuna göre bu yıl 60’ını dol-
durdu. İdamdan yargılı şair Mecit Ünal’ın dediği gibi, şurada 
2000’e ne kaldı? Tanilli 80’e, 90’a vardığında, 21’inci Yüzyıl’ın 
güzel insanlarından olacaktır. Babası Cılavuz’da bucak mü-
dürüydü. Çocukluğu oralarda geçti. Küçük bir memur çocuğu. 
Lise, üniversite derken, Paris’te filan okuyarak, İstanbul Üni-
versitesine asistan olduDoçentliği sırasında Türkiye’nin adalet-
siz zemininden fışkıran çalkantılar alabildiğine artmıştı. Aynı 
zamanda Uygarlık Tarihi dersi okutuyordu. Öğrencilerine ders 
notlarını özenle hazırlar verirdi. Okusunlar, liseye kadar çoktan 
öğrenmeleri gereken bilgileri yerli yabancı kaynaklardan edine-
rek kişiliklerini geliştirsinler istiyordu. Türkiyemiz, uzak yakın 
tarihinde dar görüşlü yönetimler elinde çok kaldı. Tanilli’ye bu 
notlarından ötürü bile taktılar. Yargılandı. Bence bu yargılama 
onun güzelliğine ışık düşüren bir etken oldu. Yücelikler içeren 
bir savunma yaptı. Atilla İlhan’ın dizeleriyle noktaladı:

“ o sözler ki kalbimizin üstünde
       dolu bir tabanca gibi
       ölüp ölesiye taşırız
  o sözler ki bir kere çıkmıştır ağzımızdan
       uğrunda asılırız.”

Onu mahkemelerle, yargılamalarla yıldıramayacaklarını 
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anlayan karanlıkçı güçler tuzaklarını üniversiteyle evi arasın-
daki yolda kurdular. Yaşamının baharındaydı daha. Doçentti. 
Sağlıklıydı. Sıktılar kurşunları, sıktılar üstüne. Tıpkı Bedrettin 
Cömert, Ümit Doğanay, Ümit Kaftancıoğlu, Cavit Orhan Tüten-
gil, Fahrettin Yılmaz, Doğan Öz gibi; acıları hala içimizde, çok 
uzun listedir o adlar; vurular öbür öğretmenler, bilim adamları, 
gençler gibi yaşam doluydu. Her atılan kurşun vurduğunu yere 
sererken, Tanilli feci sakatlanarak kaldı. Belden altı tutmaz. Öl-
mek acı, sakat kalmak kötüdür. İçerdeki, dışardaki bilim dost-
ları, ilerici güçler seferber oldu. Tanilli olanaklı hastanelerde, 
becerikli doktorlar eliyle bakıldı. Osnabrück’te, Leningrad’da, 
Londra’da ameliyatlar geçirdi. Uzun, çok uzun bir serüvendir 
o; yaşaması bundan böyle ancak tekerlekli sandalye üstünde 
olanaklı. Bu kadarı bile zorlardan zor sağlanmıştır.

İçimden nerdeyse görselliğe varan teşekkür duygula-
rı yükselir: Yediği kurşunlar onu yıktı ama öldüremedi. Yıllar 
sonra Yeni Ufuklar dergisinde okumuştum, ünlü bir söz, kimin 
olduğunu unuttum:

“Beni öldürmeyen her saldırı ancak gücümü artırır!”

Öyle oldu. Tanilli birden yanardağlar gücüne erişti. Önce 
yarım kalan profesörlük çalışmasını tamamladı. Canından çok 
sevdiği yurdunda çalışamayacağını anlamıştı. Strasburg Üni-
versitesine yerleşti.

Çalışma izlencesini yaptı, yazı masasını kurdu hemen. 
Her oluşsuzluğa karşın minnacık bir mutluluğu vardı. Oraya 
üniversiteye okumaya gelen Türkiye’nin işçi çocuklarına ders-
ler veriyordu. Şimdi adlarını yazsam uzun bir liste oluşturacak 
kitaplarını arka arkaya yazıp yayımlamaya başladı. Bunların 
bir bölümü Türkiye kültüründe temel kitaplardır. Bir bölümü 
de açıktan sorular sorar: Nasıl bir demokrasi istiyoruz? Nasıl 
bir eğitim istiyoruz? Olanlar ulusa ayakbağıdır çünkü. Fakat 
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Tanilli o prejektörler gibi parlak, güzel anlatımlı kitaplarını asıl, 
yeni bir aydınlanmaya doğrultur. Kalemi son derece işlektir. Bu 
kalemle anılarını yazıp örnek kişiliğini gençlerimize, genç ay-
dınlarımıza açmasını da isterdim.

Tanilli ayrıca Türkiye kültürü üstüne birbirinden önemli, 
ulusal uluslararası kolegyumlar düzenler, yönetir, uluslararası 
bilim kongrelerine katılır, bildiriler sunar. İşçilerin, işçi dernek-
lerinin dostu, sevdalısı, hizmetçisidir. Çağrıldığı ve yetişebildiği 
her toplantıya koşar, konuşmalar yapar. Tekerlekli sandalye ile 
ulaşamayacaklarına ise, Ekmekçi’nin deyimiyle “ileti”ler yollar. 
En önce onunki okunur toplantılarda. Dinleyenler candan alkış-
lar.

Vera Hikmet anlatmıştı:

“Avustralya’daydım. Katıldığım toplantıya Tanilli’nin 
telgrafı geldi. Okudular. Büyük, dolu bir salondu. İnsanlar aya-
ğa kalktı. Alkışlar dinmek bilmedi uzun süre. Gözlerim yaşar-
dı…”

Bütün bunları sakat bir vücutla, tekerlekli sandalye üs-
tünde başarır. Londra’da bakımını yapan profesör doktorun 
hakkı varmış:

“Siz hasta değilsiniz Mr. Tanilli! Sakatsınız. Kendinizi 
buna göre eğitin, geliştirin; o zaman normal insanlar gibi çalı-
şır, verimli olursunuz…”

Kolay olmamıştır, ama olmuştur. Eğitim salonlarına ay-
larca gidip gelmiş, istenilen alıştırmaları dikkatle yapmıştır. 
Ondan sonra işte tam anlamıyla çalışmaya başlamıştır. Stras-
burg’ta gözümle gördüm. Bakımını üstlenen Fromi Hanım, ki 
hepimiz ona çook borçluyuz; Tanilli’yi yatağına yatırır, tuva-
letini temizliğini yaptırır, kahvaltılarını yemeklerini hazırlar, 
çalışmaya bırakır. Üniversitesine götürür getirir. Gözümle gör-
düm, Fromi Hanım sayesinde, bir de kendi direnciyle Tanilli hiç-
bir insan ilişkisinden kalmaz. Dernekte konuşma var, gelir. Lo-
kantada yemek var, katılır. Nerdeyse istasyona, hava alanına 
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da gelecektir konuklarını karşılamaya, ağırlamaya…

Şair yaradılışlı bir insan. Yazdıkları ara sıra dergilerde çı-
kar. Bilimde, düşüncede büyük doğrulara, büyük özlemlere doğ-
ru tekerlekli sandalyasiyle durmadan gider. O ufacık bedenli, 
aydınlık başlı adam, on yıldır türkiye Aydınlarıyla Dayanışma 
Girişimi çalışmalarında bizim de önümüzdedir. Toplantılarda 
tıpkı ”sağlam”lar gibi sabırlı, dirençli oturur. Daha çok dinler. 
Üstüne söz gelirse konuşur.

Uygarlık ve toplumsal mutluluk yolunda, çoğu zaman 
acılar içinde düşe kalka yol alan halkımızın önünde yürüyor 
düşünürüm onu. Kendisi, yönünü Erciyes’e ya da Haymana’ya 
döndürse de, halkımız Çankaya’ya çevirir. Cılavuz bucak mü-
dürünün oğlu, köy enstitülerinin yakın tanığı, dostu, bu yıllarda 
yaşamını dışarda geçirse de, kanımca Türkiye’nin yüreğinin or-
tasında yaşamaktadır. 2000’e oldukça yaklaşan bu yıllar büyük 
gizlerle doludur. Bilmiş olalım, Türkiye, mandalar gibi hep ça-
murlara, çirkinliklere yatmayacak. Uygarlık Tarihi öğretmeni, 
Anayasa Profesörü Tanilli’nin gönlündeki, gözlerindeki güzel-
likler gerçekte Türkiye’nin güzellikleridir. Bu 90’lı yıllar büyük 
gelişmelere gebedir. Hem Türkiye, hem dünya sökülüp yeniden 
dikilecektir. Gerçekten laik, gerçekten demokrat, barışçı, ileri bir 
Türkiye oluşacaktır. Okuma, yazma, çalışma özgürlükleri tam, 
insan hakları tam, yeni Türkiye’nin yüzüne Tanilli’nin güzel-
likleri düşecektir. Tekerlekli sandalyede oturduğuna bakmayın. 
Türkiye’nin büyük mutlulukları hak etmiş büyük terbiyeli hal-
kı, bundan öteye vurulmuş, öldürülmüş de olsalar, en değerli 
çocuklarıyla yürüyecektir. El çabukluklarıyla, alicengiz becerile-
riyle yücelere tırmanan cücelerden çektiklerini yeter görecektir.

Tanilli üstüne sıkılan kurşunlarla ölüp gitseydi ulusça bü-
tün bu güzelliklerden yoksun kalacaktık. Öldürülen onca insan-
la hangi güzelliklerden yoksun kaldığımızı siz düşünün.

Mannheim-Duisburg, Ocak 1991

Yazın, Sayı 44, Mart 1991
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Dört Dörtlük İnsan İçin

         4 Dörtlük

1 Sen insanlık katında yücelirken
 Seni dişleyenler cüce kaldılar
 Sende bilgi sende direnç bilendi
 Bilmem ki sana saldıranlar nice kaldılar

 
    2 Gövdende çağlar uğulduyor
     Yenilmez dağlar uğulduyor
       Milyarların katliam silahlarına harcandığı dünyad
       Senin varlığında insancıl şarkılar uğulduyor

3 Dediler ki, “Düşman binbir maskesiyle ürüdü
 Döneklik ardı sıra ihaneti sürüdü!”
 Dedim ki, „Dikkat ettim, en karanlık günlerde bile
 Server Hoca ön saflarda mavzer gibi yürüdü!”

  4 Yaşıymış
       Yüzündeki özleminin yaşıymış
       Kütüğünde altmış yıldır kayıtlı
       Kültür yaşı insanlığın yaşıymış

Şubat 1991, Basel

Yazın, Sayı 44, Mart 1991
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Çağımız ve Din

Server TANİLLİ

Bilimsel gerçeklere zıt düşse, aklı zorlasa da, din, büyük 
bir çeşitlilik içinde, çağımızda da yaşıyor; “ilkel” inanışlar bir 
yana, “dünyanın beş büyük dini”, yani Musevilik, Hıristiyan-
lık, İslam, Budizm, ve Hinduizm, insanlığı aralarında bölüşmüş 
durumdalar; bütün bunların, kendi içlerinde de dallanıp budak-
landıklarını unutmayalım.

Ne var ki, özellikleri de var çağımızın.

Nedir?

Çağımızın başlıca özelliklerinden biri, bilim ve teknoloji-
deki dev ilerlemelerdir.

Gerçekten, Batı’da, en geç XVII. yüzyıldan başlayarak, 
bilim dünyası büyük bir gelişim içine girmiştir; XVIII. yüzyı-
lın Aydınlanma çağının arkasında, bu gelişme önce İngiltere’de 
başlayan Sanayi Devrimi ile de içiçe, XIX ve XX. yüzyıllarda en 
büyük boyutlarına ulaşmıştır. Bilim ve teknolojide bir “patla-
yış”tan söz edilmektedir nice yıl var ki. Bütün bu gelişmelerin 
sosyal dünyadaki birer yankısı olarak, arka arkaya devrimlerin 
sıralandığını belirtmeye gerek yok: XVII. yüzyılda İngiliz Devri-
mi’nin arkasından XVIII. yüzyılda Fransız Devrimi, sonra XIX. 
yüzyılı kaplayan devrim dalgaları, XX. yüzyılda sosyalist dev-
rimler. İnsanlığın son bir-iki yüzyıl içinde katettiği mesafeler, 
başdöndürücüdür; kimi tarihçiler, bütün bunlara bakıp, “tari-
hin hızlanışı”ndan söz ederler ki, doğrudur.

Bilimin insanlığa sağladığı nimetlerden, yeryüzünün her 
köşesinin -aynı ölçüde- yararlanamadığı da bir gerçektir; örne-
ğin, bir “Üçüncü Dünya”da, insanlar yer yer sefaletin acılarıyla 
kıvranıyorlar hala. Hatta bilim ve teknolojinin, insanlığın karşı-
sına, “çevre kirlenmesi”nden başlayarak nice sorunlar çıkardığı 
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da bir başka gerçek. Ne var ki, bütün bunlardan sorumlu olan 
ne bilim, ne de teknolojidir; onları gerektiği gibi kullanamayan, 
ya da belli çıkarları öne alan sistemlerdir, en başta da kapita-
lizm ve emperyalizm! Bilim ve onun uygulaması, hiç kuşkusuz 
aklın bir zaferidir; ancak, insan soyu, akla uygun bir sosyal dü-
zeni henüz yaygınlaştırabilmiş değil. O yüzdendir ki, kimi za-
man dünya savaşlarına varan büyük bunalımlar yaşandı; bu 
bunalımlar, parça parça bugün de sürüyor. Öyle de olsa, zaman 
zaman dinci çevrelerin de katıldığı “bilimin iflası” çığlıkları yer-
sizdir; insan soyunun geleceğini kurtaracak olan, yine bilim ve 
akla uygun olarak kurulacak sosyal düzenler olacak.

Bilimin, doğanın bütün sırlarını bugün için aydınlatmış 
olduğu da söylenemez elbet. Örneğin bir “Evrenin kökeni” so-
runu, bilim adamlarınca hala tartışılıyor ve belki uzun yüzyıl-
lar tartışılacak. Bütün bu tartışmaların, yine bilimsel verilere 
dayanan kuramlar olduğunu unutmayalım. Tanrının dünyayı 
altı günde ya da yedi günde yarattığı, insanlığın Adem’le ve 
Havva’dan türediği ise, birer mitos. Aklın dostlarını ilgilendiren 
ise, mitoslar değil, bilimsel kavramlar olmalı. Ne var ki, bütün 
bu bilimsel açıklamaların, bugün için sıradan insana götürdüğü 
bir şey yok; onun için yalın ve anlaşılır olan, dinin mitosları. Bi-
limdeki bunca ilerlemeye karşın, dinsel açıklamaların kendisine 
yandaş bulmasının, hatta zaman zaman cesaret bulup bilimsel 
açıklamalara karşı, dinin mitoslarını çıkarabilmesinin bir nede-
ni de bu.

Dinin arkasındaki binlerce yılın kurduğu geleneği de 
unutmayalım! Aklın ve bilimin işi her zaman güçtü, bugün de 
öyledir (1)

Ancak, şu da var: Bilimdeki ilerlemeler, dinlerin egemen-
lik alanını da gitgide sınırlıyor. Batı’daki gelişmeler için söyle-
miş olalım: Dinin, Ortaçağ bir yana, bundan birkaç yüzyıl ön-
ceki tavrı ile bugünkü tavrı arasındaki derin farkı görmemek 
elde değil. Daha XVIII. yüzyılda, Napoli Üniversitesi’nde profe-
sör olan rahip Genovesi, bilimdeki ilerlemelere bakıp, kuşkusuz 
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dikkatleri kimi gerçeklerden çevirmek için, dinin aşk olduğunu, 
kaba sofulukla yobazlıktan uzak bulunduğunu söyleyip, so-
nunda hayli anlamlı olan şu görüşe varıyordu: “İncil’i özü aşk 
olduğu için seviyorum. Bu söz, aşk olan bu söz ne kadar da 
tatlıdır! O, yalnız yeryüzünde hüküm sürerse yaşamımız mutlu 
olabilir.”

Dinin, yine Batı’da, geçmiyteki yığınla savı safrasından 
atıp, “barış” gibi, “çevre sorunları” gibi, kimi ülkelerdeki “açlık” 
gibi, çağımızdaki yakıcı konulara gündeminde ağırlık tanıması, 
bir başka önemli nokta; ne “türban” var gündemde, ne şu ne de 
bu!

Bir büyük fethi daha var çağımızın: Din, devleti yönetme 
sevdasından vazgeçip, git gide vicdanlara sığınma durumun-
da; din ve devlet ayrılığı hayli mesafeler katetmiş bulunuyor. 
Adına “laiklik” dediğimiz bu ilkenin de palazlanıp yaşama geç-
mesi, Batı’daki bir gelişmenin sonucu. Din, ahlak alanına çoğu 
noktada egemen de olsa, devlete egemen değil. Devletin bir din 
ya da mezhebin emrinde olmasının toplumda nice acılara yol 
açtığı görüldüğü  için, siyasal iktidarın dinsel inançlar karşısın-
da yansızlığı sonucuna varılmış; yalnız toplumdaki ilerlemenin 
değil, bireyler için son derece önemli olan “vicdan özgürlüğü”nü 
gerçekleştirmenin yolu başta buradan geçiyor. Bu bakımdan, 
Batı toplumlarının son birkaç yüzyıldaki tarihi, “sürekli bir la-
ikleşme”nin tarihidir. Ne var ki, laiklik, yalnız Batı toplumları 
için bir anlam taşıyor değil ve yalnız Batı sınırları içinde kalmış 
bir olay olmanın çok ilerisinde, dünya çapında bir olay.

Örnek mi istiyorsunuz? İşte çiçeği burnunda bir gözlem! 
Bir yazar, geleneklerine o denli bağlı bildiğimiz Japonya hak-
kında bir takım gözlemlerde bulunurken, bunlardan birinin de, 
“Japon toplumunun, kendine özgü Doğulu özellikleri bulunma-
sına karşın, Batı’nın çağdaş, akılcı ve laik düşünce sistemini 
özümsemiş insanlardan oluşması”nı gösteriyor ve şöyle diyor: 
“Bütün doğu toplumlarından ayrı olarak, orada din, varlığı hiç 
de duyumsanmayan, yalnız Şintonist ya da Budist tapınakla-
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rında ender olarak anımsanan sıradan bir kurumdur. Dine, ne 
kalkınmanın bağlanması için el açılmış ne de dinin kalkınmaya 
bir ayakbağı olmasına izin verilmiştir”; ve ekliyor: “Japon top-
lumunu yöneten kuralların bayrağı din değil, akılcılıktır. Rich-
ter ölçeğine göre 5-5,6 gücündeki çok sık rastlanan depremlerde 
upuzun bir kamış gibi sallanmakla birlikte ayakta kalan gök-
delenlerin yıkılmaktan korunması için, kimsenin elinde tespihle 
ya da başka yöntemlerle Tanrı’ya yakardığına tanık olmadım. 
Toplum, geleneksel değerlerini korumakla birlikte, yeniliklere 
tümüyle açık ve akılcılığı yaşamın her yanına egemen kılmış bir 
olgunluk düzeyindedir” (2). Bir önemli kuralı, “yaşamda en ger-
çek yol gösterici bilimdir” kuralını, toplum yaşamının gerçekten 
değişmez klavuzu yapmış bir Doğu ülkesi Japonya.

Geleneklere bağlılıkta ilk örnek diye sarıldığımız o ülke.

Laiklik derken tüyleri diken diken olan nice aymaz için il-
ginç bir gözlem!

Tekrar edelim: Din, Çağımızda toplum çapında değil, sa-
dece birey çapındadır; toplumları yöneten kanunların alabildi-
ğine ortaya çıktığı bir dünyada, şu ya da bu dinin bütün bir 
toplum adına mesaj sunması, çağını şaşırmış bir anlayışın eseri 
olabilir ancak.

Konuyu bağlarken eklemiş olalım: Çağımız, düşünce öz-
gürlüğü çağı; inanç, yani istediği dine inanma ya da bir dine 
inanıp inanmama özgürlüğü ise, insanın, hatta düşünce özgür-
lüğünden önce kavgasını yapıp elde ettiği, onun kadar kutsal 
bir hak. Bir dine ya da mezhebe inanmak ya da inanmamak, 
kişinin bileceği bir şey; Her ikisi karşısında hoşgörü ise, insana 
saygının bir emri; ve aslolan da insan. Bu gerçeği, daha XVI. 
yüzyılda, bizim Kaygusuz Abdal, şu özlü dizeleriyle dile getirir 
ve ne kadar güzeldir söylediği:

Her ne arar isen insanda ara,

Kudüs’te, Mekke’de, hacda değildir.
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DİPNOTLARI

1. Bu konuda özellikle bkz. M. Bedri Gültekin, Gelenek ve 
Gelişme, Saçak, 1985, sy. 22, s. 32-35.

2. Ruşen Keleş, Japon Kalkınması Üzerine Gözlemler, 
Cumhuriyet, 14 Eylül 1989.
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Bir Metafor Ressamı Olarak Max Beckmann

Necmi SÖNMEZ

Frankfurt’taki Städische Galerie’da açılan “Max Beck-
mann Retrospektifi”, şimdiye kadar açılan Beckmann sergile-
ri arasında ayrıcalıklı bir yere sahipti. 1884 yılında Leipzig’de 
doğan sanatçıyı Leipzig şehri düzenlediği kapsamlı bir sergiyle 
andı. Frankfurt’taki Beckmann Retrospektifi, Leipzig’de sergi-
lenen 97 resimden oluşuyor. Dışavurumcu Sanat’ın en güçlü 
temsilcilerinden biri olan Beckmann, 18 yıl Frankfurt şehrinde 
yaşamıştı. Sanatçının birçok önemli eseri bu şehirdeki müze-
de bulunuyordu ancak 1933 yılından itibaren esmeye başlayan 
Nasyonal Sosyalist rüzgarlar Beckmann’ı bir sürgün hayatına 
gönderdiği gibi, resimlerini de dünyanın dört bir yanına dağıttı. 
Frankfurt Städische Galerie’nin direktörü olan Klaus Gallwitz, 
düzenlemiş olduğu Leipzig ve Frankfurt retrospektifleriyle Be-
ckmann’a nitelikli bir gönderme yaparak, 20. yy. sanatı içinde 
önemli bir yeri olan bu sanatçıyı bir kez daha gündeme getirdi.

Max Beckmann Retrospektifi’nde, sanatçının kişisel ge-
lişmesini gözler önüne çıkaran bir dizge hakimdi. Beş yıl sa-
natçının geliştirdiği tarz ve yaklaşımlar izlenirken Beckmann’ın 
ulaştığı “Dışavurumcu Çizgi”, bir metafor olarak karşımıza çı-
kıyor. Sanatsal gelişimi içinde Beckmann’ın evrelerini dört ana 
grupta toplayabiliriz: 1905-1914 Berlin Resimleri, 1915-1933 
Frankfurt Resimleri, 1937-1947 Amsterdam resimleri, 1947-
1950 Amerika dönemi. Uzun ve verimli geçen sanatsal yaşa-
mı boyunca Max Beckmann’ın izlenimci yaklaşımından başla-
yarak yavaş yavaş Dışavurumcu Resme vardığını, yaşamının 
son yıllarındaysa Dışavurumculuk çerçevesini aşan bir takım 
problemlerle ilgilenerek “figür çevresinde” yeni söylemler peşi-
ne düştüğünü görürüz. Beckmann figür sorununu Dışavurum-
cu söylem içinde çözümlerken figürü o denli deforme etmiş ve o 
denli “hermetik” bir anlatımın öznesi haline getirmiştir ki, aynı 
üslupla çalışan diğer Avrupalı sanatçılar arasında ilk bakışta 
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ayrımı fark edilen ve giderek insanı içine alan buruk dramati-
zasyon izleyini (müthiş)bir çekim gücünün odağına yerleştirir. 
Beckmann’ın sanatsal yaklaşımı içinde bir dönüm noktası oluş-
turan “Sinagog” isimli çalışma 1919 tarihini taşıyor. Musevi 
burjuvazisi olan ailesi onu “Weimar disiplini” ile yetiştirmiş ve 
sanatsal yeteneğini geliştirmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçın-
mamıştı. Weimar ve Berlin’de geçen verimli öğrencilik-öğrenim 
yıllarından sonra kişisel üslubunun ilk ipuçlarını yakalamaya 
başlayan ressam, patlayan 1. Dünya Savaşı nedeniyle askere 
alındı. 1914-15 arasında asker üniformasıyla cephede dramatik 
desenler yaptı.

Frankfurt’a yerleştikten sonra bu şehirdeki Musevi cema-
atinin en gözde yeri olan ünlü Frankfurt Sinagog’unun mimari 
özellikleriyle, toplumsal statasü ile ilgilendi. 1919 tarihli “Sina-
gog” resmi Beckmann’ın sanatsal yeterliliği açısından “çözüme” 
ulaştığı resimdir. Städel koleksiyonunda yer alan bu resimde, 
Dışavurumcu resim söyleminin en belirgin özelliği olan, pers-
pektif deformasyanın ayrıcalıklı bir “yapı” üzerinde temellendi-
rildiğini görürüz. Beckmann’ın farklı perspektif alanları üzerin-
deki görsel etkileri kırarak, derinlik kavramını “iki boyutlu” bir 
düzleme çekmesi, “Dışavurumcu Söylem”in karakteristiklerini 
aşan özelliklere de sahiptir.

“Sinagog”ta kompozisyon olarak sanatçının henüz kla-
sik kurgudan tam olarak kopamadığı da izlenebilir fakat tüm 
resmin en can alıcı yanı, Sinagog yolu üzerindeki “kedicik”tir. 
Ressam kırılgan bina blokları, sokak lambasının kırmıya çalan 
ışığı altında sessiz duran bir kediyi boyamıştır. İlerde kızılsı bir 
ay görünür. Beckmann’ın resimlerinde, (olgunluk dönemi ürün-
leri ağırlıklı olmak üzere) izlenen sembolik anlatım ilk ipucunu 
burada verir.

1920’li yıllarda sanatçının resimlerine kendisi ve yakın 
çevresi içinde ilgisini çeken figürlü konuları “ana tema” olarak 
ele aldığını, ister açık havada (peyzaj) ister kapalı mekanda 
(portre ve figür düzenlemeleri) kendi söylemi içinde bir çizgi-



Yazından Seçmeler 3 - 113 

oluşturan yöntemlere girdiği görülür. Bir Beckmann resminin 
karakteristiklerinden olan, figür resmi içindeki dramatizasyon 
özellikle bu dönemde gerçekleştirdiği otoportrelerde kendini belli 
eder. “Palyaço Olarak Otoportre” 1921, “Sarı Zemin Üzerinde 
Sigaralı Otoportre” 1923, “Sigara İçerken Otoportre” 1927 ve 
“Saksafonlu Otoportre” 1930 gibi portre dizilerinde ressamın 
kendi yüzünü boyarken bir metafora tutulduğunu ve bu sü-
rükleniş içinde, gerek boyayış tarzı gerekse taze, dinamik re-
simsel atmosferiyle “yabanıl bir dili” kurduğunu görürüz. Re-
simsel elemanları kompozisyonlar içinde ele alan ressamların 
dilleri, kurulabilen ama konuşamayan dil’lerdir. Beckmann re-
simlerinin kuşkusuz ki en önemli özelliği, metafora saplanmış 
konuşamayan dil üzerinde kurulu olmasıdır. 1933’de Nasyo-
nal Sosyalistler Münih’te “Entartete Kunst” / Dejenere Olmuş 
Sanat sergisinde Beckmann’ın resimlerini de sergilerler. Gerçi 
Becmann resimlerinde sıkça David yıldınızı kullanan ve SS’le-
re göre “tipik, parlak Yahudi” olan Klee gibi Musevi folklorunu 
hiç benimsemez ama Yahudi olması bile bu sergilere girmesi 
için yeterlidir. Bu sergi kapılarını halka açtığında Beckmann ve 
ikinci karısı Quappi (Quappi daha sonra anılarını içeren bir ki-
tap yayınlayarak bu çalkantılı yıllarda ressamın çektikleri üze-
rine ışık tuttu.) ile Amsterdam’a kaçar. Paris üzerinden ancak 
1947’de Amerika’ya ulaşan Beckmann çiftini zor ve sorunlu 
“göçmenlik yılları” bekler. Sürgündeki ressam bu döneminde, 
yani 1937 ile 1950 arasında sanatının zirvesine çıkar. Kendi-
sinin çektiklerini, ülkesinin çektiklerini “resim” olarak ele alan 
birbirinden yetkin triptikler arkası arkasına gelir. Burada Beck-
mann’ın sürekli olarak mitoloji’den yola çıktığını ve sembolik 
bir anlatımla kendi “İkonografisi”ni oluşturduğunu görürüz. 
İkonografisi güncel yaşam üzerine bir ressamdır o.

1941-42 yılları arasında bitirdiği “Oyuncular” resmi bir-
birine bağlı üç resimden oluşur. Beckmann’ın sürgün yaşamı 
boyunca gerçekleştirdiği on triptik arasında belki de en çarpı-
cısı bu çalışmadır. Oyuncular’da sahne 1920’lerin (o Kuyruklu 
Yıldız’ın Berlin’e değdiği yılların) Teatral dramlarını andıran 
bir dizilişle karşımıza çıkar. Beckmann’ın en sevdiği yazar Jean 
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Paul’dur. Jean Paul başyapıtı olan Titan’da Beckmann’ın bu 
resminin baş karakteri olan, elindeki bıçakla kalbini deşen Kral 
figürü arasında gizli bir ilişki var. Titan’dan bir cümle: “Bak 
şimdi, maskemi çıkarıyorum, gör beni.” Beckmann’ın İdentifi-
kasyonudur bu.

“Argonatlar” Beckmann’ın “Oyuncular”la birlikte en ta-
nınmış resmidir. Arganotların çileli yolculuğunu, Argo gemisi-
nin inşasından itibaren ele alan ressam, düzenli olarak tuttuğu 
güncesine bakılırsa, bu resimdeki 9 figürü için 90 saate yakın 
bir süre çalışmış. Argonatların Beckmann’la olan ilişkisi, sol 
kanatta ressamın bu resmi boyarken kendisini de resmin içine 
–bir figür olarak- katmasından kaynaklanmıyor kuşkusuz ki. 
Burada kendini bir Orpheus olarak algılar Beckmann. Metaforlu 
portreler dizisinden sonra gelen bitmeyen, sonlanmayan Orp-
heus miti…

Tıpkı Argonatların Altın Postu ele geçirişi gibi Beck-
mann’ın da New York’ta huzuru ele geçirmesi zor oldu. 1950’de 
Central Park’a bakan evinde ölüm uykusuna yatarken atölye-
sinde “Sahnenin Arkası” isimli bitmiş resmi asılıydı.

Yazın, Sayı 47, Mart 1991
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Elçin: “Almanya’daki Türklerin Hayatını Ben 
İlk Defa Bekir Yıldız’ın Hikayelerinde Okudum.”

Konuşan: Engin ERKİNER 

“Okurlarımıza yaşamöykünüz hakkında bilgi verir misi-
niz?”

“Bakü şehrinde doğdum ama aslımız Karabağ’lıdır. Yani 
atam Karabağ’dan gelmedir. Ben o zaman Bakü’de doğdum, or-
taokulu da orada bitirdim. Sonra Bakü’de Devlet Üniversitesi’n-
de Filoloji Fakültesini bitirdim. Sonra Moskova’ya gittim. Orada 
üç yıl okudum. Sonra geldim, bizdeki Edebiyat Enstitüsü’nde 
çalıştım. 1875 yılında Azerbaycan Yazarlar Birliği’nin sekreteri 
seçildim. 1987 yılı sonunda muhtelif cemiyetler (Yazarlar Bir-
liği, Bestekarlar Birliği, Ressamlar Birliği vb.) ve Yıldırım bilir 
(Yıldırım Dağyeli kastediliyor) bir kongre yaptılar. Bizde Aka-
demi var, 20.000 veya 30.000 kişi çalışır, bunların hepsi birlikte 
kongre yaptılar. Burada anlaşıldı ki, hariçte yaşayan Azerbay-
canlılarla medeni alakaların kurulması için bir cemiyet yaratıl-
ması lazımdır. Vatan Cemiyeti’nin tesisatı 400 kişilik kongreyle 
oldu. Bu cemiyetin 80 neferlik bir idare heyeti seçildi. Ve onun 
reyaset heyeti yani prezidyum seçildi. Ben başkan seçilrim. O 
zamandan beri Vatan Cemiteyi’nde çalışmaktayım. Bu cemiye-
tin şubelerini yarattık. Gazetesini kurduk. 300.000’e yakın tirajı 
var. Gazeteyi üç elifbada basıyoruz. Kril, ki bu elifbada şimdiki 
Azerbaycandakiler yazarlar; cenubdakiler Arap elifbasında ya-
zarlar; Avrupa ve Türkiye’dekiler de Latin elifbasında yazarlar.

Azerbaycan halkı dünyadaki yegana halktır ki, üç elifba-
da yazar. Bu dehşetli bir problemdir. Coğrafi bakımdan Aras 
Çayı bizim halkımızı ikiye böler. Bu elifba da bizim aramızda 
manevi bir sınır yaratır.

Şimdi Azerbaycan’da yaklaşık 7 milyon Azerbaycanlı 
yaşıyor. Cenupta, büyük ekseriyetimiz cenuptadır, tahmini 20 
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milyon Azerbaycanlı yaşıyor. Batı’nın ve Sovyet’in ilim ve ede-
biyatında meseleyi bilmemekten gelen yanlış cihetler var. Mos-
kova’da neşrolunan bir büyük ansiklopedi var. Orada yazıyor. 
İran ahalisini tasnif eder; Farslılar, Kürtler ve Azerbaycanlılar. 
Sonra Afşarlar, Şahsevenler yazar. Halbuki bunlar ayrı ayrı 
halklar değil. Bunların hepsi Azerbaycan halkıdır. Bunun Afşarı 
da, Şahseveni de, karakoyunu da vb. bunların hepsi Azerbay-
can halkıdır. Tasnifatta bunları ayrı halk gibi getirirler.

Bundan başka Türkiye’nin özünde tahminen 2 milyona ya-
kın Azerbaycanlı yaşıyor. Bunların bir kısmı 200.000-300.000’i 
cenuptan gelenlerdir. 100.000 kadarı vaktiyle şimalden gelenle-
rin töremeleridir. 1893 yılında, sonra 1915’de Ermeni-Azerbay-
can savaş vakti, sonra Sovyet kurulanda muhacerata gitmiş 
olanların töremeleridir. Bir de Erzurum-Kars tarafındaki yerli 
ahali Azerbaycanlıdır. Onlara Azeri Türk’ü diyorlar. Onlar yer-
li Azerbaycanlılardır. Azerbaycanlılar ve Türkler kardeş halk-
lardır. Ama oradaki yerli Azerbaycanlıların menşeti Türkiye 
Türklerinin menşetinden farklıdır. Bundan başka Irak’takilere 
Türkmen diyorlar. Bu Türkmenlerin, Türkmenistan Türkmenle-
riyle alakası yoktur. Aslında onlar Azerbaycanlıdır. Burada da 
yaklaşık bir milyon civarında Azerbaycanlı var. Bundan başka 
Batı’da yani Avrupa’da ve Amerika’da bizim tahminimize göre 
3 milyon kadar Azerbaycanlı yaşıyor. Bunlar 85-90 faizi cenubi 
Azerbaycanlılardır. Bunun tahminen 7-8 faizi Türkiye’den gi-
den Azerbaycanlılardır. Tahmini 3-4 faizi de şimali Azerbay-
can’dan gelenlerin töremeleridir.

Asrın evvelinde Azerbaycan’da güçlü bir ziyalı nesil ye-
tişti. Bu ziyalılar öz halklarının köklerine bağlı olmakla bera-
ber, bunlarda bir Avrupa kafası vardı. Bunların ekseriyeti Var-
şova’da, berlin’de, Paris’te, Petesburg’da, Cenevre’de okuyup, 
tahsil alıp gelmiş adamlardı. Bunlar öz halklarının problemini 
Avrupa dünya görüşüyle ifade ediyorlardı. Ve bu da ister iste-
mez Çar müstemlekeciliğine karşı mübaheze idi. Bu mübaheze 
esnasında bir kısmı Sovyetten evvel muhacerata gitti. Mesela 
Ali Bey Hüseyinzade. Bu öyle bir ziyalı adamdı ki 1880’lerde 
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Goethe’nin Faust’unu Azerbaycan diline tercüme etmiştir. Onun 
oğlu şimdi Paris’te yaşıyor. Bu muhacerata gitmiş ziyalıların 
töremeleri şimdi Avrupa’da yaşamaktadır.

1918-20 arasında Azerbaycan’da müstakil Azerbaycan 
Demokratik Cumhuriyeti yaratıldı. Bu şarktaki ilk demokratik 
cumhuriyettir. Sovyet geldikten sonra bizim ziyalıların bir kıs-
mı muhacerata gitti. Mehmet Emin Resulzade, Topçubaşı gibi. 
Azerbaycan emigrasyonunun üçüncü nesli 2. Dünya Savaşıyla 
bağlıdır. 2. Dünya Savaşı’ndan sonra şimali Azerbaycan’dan 
esir düşmüş olanlara Stalin “hain” dedi. Gönderdi onları sür-
güne. Halbuki bu büyük bir faciadır. Bunların töremeleri Av-
rupa’da ve oraya adapte olmuşlar. Bu meselelerin içinde bizim 
ilk vazifemiz bu Azerbaycanlıları imkan dahilinde vatana bağ-
lamak. Onlar gelip Azerbaycan’ı görebilseler, ana dillerini kul-
lanabilseler, bunlar Azerbaycan’ın tebligatçıları olurlar, elçileri 
olurlar. Azerbaycan imigrasyonunun dördüncü nesli tamamen 
cenubi Azerbaycan’dandır. Son on yılda İran’dan muhacerata 
gittiler. Bunların büyük bir ekseriyeti gençlerdir. Bunların bü-
yük kısmı Avrupa’nın, Amerika’nın büyük üniversitelerinde 
tahsil alırlar. Biz ilişkilerimizi düzgün inkişaf ettirebilirsek, 
bunlar yaşadıkları ülkenin vatandaşı olacaklar ve devlet adamı 
olabilecekler. Mesela Kaliforniya’nın belediye başkanı Ermeni-
dir. Olabilse ki 20 yıl sonra bizim de Amerikalı Azerbaycanlı 
bir senatörümüz olsun. Türkiye’de başbakan da Azerbaycanlı, 
Akbulut. Onu bilir misiniz? 1893’de Azerbaycan’dan gelenlerin 
ekseriyeti Malatya’da yaşamış. İlhan Aküzüm, dostum, arka-
daşımdır, Azerbaycanlıdır.

Muhaceratla ilişki büyük sabır, emek ve para talep edi-
yor. İhtiyat talep ediyor. Cenuptan gelen kardaşlarımız ara-
sında siyasi muhteliflik var. Biri Şahçıdır, biri anarşisttir, biri 
Marksisttir vb. Benim için hepsi makbuldür. Ama onlar ötekini 
yitirmeliyik diyorlar. Mesela bak Ermeniler birbirini dövsün, 
sövsün ama sohbet Ermenistan toprağına geldi mi üçü de bir-
leşir. Avrupa’da, Amerika’da bir sürü Azerbaycan cemiyetleri 
vardır. Ama mesela Fransa’daki cemiyetin haberi yoktur ki Al-
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manya’daki cemiyet ne işlen meşguldür. Almanya’daki cemi-
yetlerin bile birbirinden haberi yoktur. Burada bir koordinasyon 
işi yapmak lazım.

Yıldırım’la hesapladık, 48 kitabım çıkmış. Ama onların 
arasında tekrar neşirler de var. Romanlarım var, büyük hika-
yelerim var. Yedi filmim çekildi. Kitaplarımın umumi tirajı 3 
milyondan yakıradır.

İngilizce, Fransızca ve diğer çeşitli dillere çevrildi. Ayrıca 
uzun bir hikayem Şah zamanında Farsça yayınlandı ve bir Er-
meni tercüme ediyor. Doğu Avrupa dillerinin hepsinde kitapla-
rım çıktı.”

“Azerbaycan halkının üç ayrı alfabesinin olması, üç ayrı 
edebiyat demek oluyor. Bunların arasındaki ilişki nasıl?

“Bu son derecede ciddi bir problemdir. Cenubi Azerbay-
can’da anadilinde eğitim almak yoktur. Azerbaycan dilinde ha-
len orada benim bildiğim kadarıyla bir dergi var: Varlık dergisi. 
Onun içinde de Farsça sayfalar var. Edebiyatın inkişafı için dil 
inkişafı lazım. Sen özünü o dilde ifade edesin. Ama eğitim Fars- 
çaysa bu olmaz.

Çağdaş Pers edebiyatının klasikleri arasında Azerbaycan-
lılar vardır. O edebiyat var orada. Ama şimal ve cenubun ede-
biyatı arasında karşılıklı alaka istenilen seviyede değil. Herşey 
böyle giderse aklıma dehşetli fikirler gelir: İkiye parçalanmış 
Azerbaycan halkı şimalde ve cenupta başka tesirlerle inkişaf 
ediyor. Bu tesirler dilde de tesirini gösterir. Bir yanda Rus dilinin 
ve Batı dillerinin, öteki tarafta Fars dilinin tesiri. Bir müddet 
sonra bu halk, iki muhtelif halka çevrilebilir. Böyle dehşetli bir 
tehlike var. Bizim birbirimizi desteklememiz lazım. Bizde buna 
birbirini köm eylemek denir.
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Ben Vatan Cephesi’nin temsilcisi olarak değil, yazar Elçin 
olarak konuşuyorum. 

Bütün alem pan-Türkizmden bahseder. Halbuki pan-İra-
nizm de var. Öyle bir eziyettir ki, milletin özü inkar edilir. En 
paradoksu nedir? Bunun nazariyesini işleyen adamların özleri 
Azerbaycanlıdır. Mesela Doktor Şefek, diyor ki dünyada Azer-
baycanlı yoktur. Halbuki yalan söylüyor, kendisi Azerbaycan-
lıdır. İran’da Sasanilerden sonraki dönemde, bütün sülalelerin 
hepsi, Kerim Hanzend ve Pehlevilerden başka hepsi Azerbay-
canlıdır. Karakoyunlular, Akkoyunlular, Afşarlar vb. bunların 
hepsi Azerbaycanlıdır. Şah İsmail’in Papa ile yazışması Azer-
baycan dilindedir. O dönemde iki büyük Türk devleti, Osmanlı 
ile Safevi birbiriyle vuruştu, arada kazanan Fars oldu.”

“Azerbaycan adının dünyada duyulması daha çok Dağlık 
Karabağ bölgesi nedeniyle oldu. Ama bu sorun olmasaydı bile, 
eskiden beri gelen birçok ulusal, ekonomik sorun yok muydu? 
Bunlar nelerdi?”

“Dağlık Karabağ sorunu dışarıda hep tek taraflı anlatıldı. 
Dışarıdaki Azerbaycanlılar bile bu problemi düzgün bilmiyor-
lar. Dağlık Karabağ coğrafi bir anlayış, idari bir anlayış olarak 
yalnız 1923 sonrasında yer alır. Burada yaşayan Ermenilere 
muhtariyet verilir. Karabağ’da Almanlar da yaşıyor. Bunların 
kilisesinin Gregoryan kilisesiyle yakınlığı neticesinde, oradaki 
abideler şimdi Ermeni abideleri gibi biliniyor. Dünyada öyle iki 
halk yoktur ki, biri müslümandır öteki hristiyandır; ayrı dillerde 
yaşarlar; ama aralarında yakınlık vardır. Ermenilerle Azerbay-
canlılar arasında yakınlık vardır. Ben şimdiye kadar bir Ermeni 
görmedim ki, o Azerbaycan dilinde danışmasın. Hiç olmazsa 
bir-iki mısra şiir diyecek. Ama bu Ermeni aydınlarının bir kısmı 
son on yılda bu sorunu öyle bir yere getirdi ki, Ermeni aşırılığıy-
la Azerbaycan arasındaki sorun, bu iki halk arasındaki sorun 
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oldu. Felaket buradadır. O aydınlar halklarını aldattılar. Şimdi 
de geri çekililemiyorlar, çünkü geri çekilirlerse halk yakalarına 
yapışacak. “Bizin Azerbaycanlılarla yahşi ilişkiliremiz vardı di-
yecekler. Bizim kirvelerimiz hep Ermenidir. Böyle bir yakınlık 
vardır aramızda.

Karabağ hakkında çok yazım var. Diğer konularla, ekono-
mik-siyasi meselelerle neleri soruyorsunuz?”

“Azerbaycan’ın dünya gündemine gelmesi, Ermenistan’la 
olan çatışma konularından dolayı oldu. Ama bu konu hiç ol-
masaydı, orada, diğer cumhuriyetlerde olduğu gibi birçok sorun 
vardı. Ekonomik konuda, ulusal konuda, dil konusunda gibi…”

“Elbette. Elifba çok ciddi bir problemdir. Bizde parlamen-
tonun kararıyla bir devlet komisyonu yaratıldı. Ben de içinde 
varım. Bu elifba komisyonudur. Şimali Azerbaycan’da kullanı-
lan elifbanın değiştirilmesi için çalışıyor. Muhtelif fikirler var. 

Öbür taraftan bizim problemler çok. Mesela Litvanya’ı tu-
talım. Litvanya’ın problemleri ne ise, bizimkiler onların iki ka-
tıdır. Sistemin, bürokrasinin yarattığı problemler bizim için de 
var. Bizde müstakil Azerbaycan devleti vardı. 

Bununla beraber, Azerbaycan halkının dehşetli bir prob-
lemi verdır ki, bu Litvanya’da yoktur. Bu da halkın ikiye bölün-
mesidir. Bu azmış gibi, bir de Karabağ problemi çıktı. Yani öyle 
ki kendi problemimizle uğraşamıyoruz. Demokrasi, müstakillik 
uğrundaki mücadelemiz durgunluk devri geçirdi. Bu Karabağ 
problemi olmasaydı, diğer problemlerde daha inkişaf etmiş 
olurduk. Ekonomi meselesinde; bu 70 yılda Azerbaycan’ın ka-
zandığı ne oldu? Azerbaycan büyük bir hazinenin üstünde otur-
muş, imkansız bir varlıktır. Neden? Öz hazinesinden istifade 
edemiyor. Neden? Azerbaycan’ın toprağı son derece münbittir. 
Azerbaycan’ın pamuğu, petrolü, üzümü, kömürü… Azerbay-
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can bu zenginliğe sahip değildir. İki sebeple: İlki; plan ekonomisi 
nedeniyle bu gelirin 3-5 faizi benimkidir. Kalanı ötekilere gider. 
İkincisi, Azerbaycan ham mal mağazasına çevrildi. Bizim o ser-
vetten istifade edecek teknolojimiz yok. Türkiye’de pamuk istih-
sali Azerbaycan’a göre hayli azdır. Ama tekstili bütün dünyaya 
meydan okuyor. Bizde pamuk ham mal olarak gider. Tekstili-
miz, bunun teknolojisi yoktur. Bu manada ekonomik problem-
ler son derece büyüktür. Plan ekonomisi özünü doğrultmadı. Bu 
problemler her tarafta büyüktür. 

Siyasi cihetten en büyük istek, Azerbaycan’ın tam müsta-
killiğidir. Ve gelecekte Azerbaycan’ın vahit bir devlet olmasıdır. 
Medeniyetle bağlı problemler var. Mesela her nefere düşen mu-
allime göre Azerbaycan belki de dünyada birinci gelir. Şimali 
Azerbaycan’ı diyorum. Ama kemiyet, keyfiyete tesir gösterdi. 
Her bir hekime düşen nefere göre de Azerbaycan dünyanın en 
ileri ülkelerinden bile ileri gelir. Hem kemiyet misal gösterildi. 
Misal olarak söylüyorum. 1913’te Azerbaycan’da 500 hekim 
vardı, şimdi 500.000 hekim var dendi. Bizdeki hekimler sana-
tını bilme itibariyle atıl olmaya başladı. Ondan başka teknoloji 
inkişaf edemediğinden, Sovyetler paradoks bir ülkedir. Bir yan-
dan kosmosa adam gönderir, orada aylarca kalır; öte yandan 
kalem bulamazsın ki yazasın.  

Bu da Stalin’den geldi. Ağır sanayiden inkişaf başladı. 
Bundan birçok problemler başladı.”

“Bir dönem Azerbaycan’da olaylar olduğunda oraya Kı-
zıl Ordu geldi. Çarpışmalar oldu. Türkiye’de Azerbaycan için 
gösteriler oldu. Bunları da özellikle MHP’liler yaptı. ‘Büyük Tür-
kiye’, ‘Bütün Türkleri bir araya toplamak’ gibi amaçlar ifade 
edildi. Bu tür şeyler Azerbaycan’da ne kadar yankılanıyor? Bi-
lindiği zaman nasıl değerlendiriliyor?”

“Bu pan-Türkizm çok eski bir şeydir. Bizde de Sovyetten 
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evvel vardı. Bugünler Azerbaycan halkı Ermeni tecavüzüyle 
ilişkili büyük felaketle yüzyüze. Fikrimce mümkün değil ki ve 
düzgün değil ki, Azerbaycan’ı yalnız bir seyasi kesim destekle-
sin. Sağ destekleyince sol çekilsin veya tersi olsun. Benim iste-
ğim odur ki, Azerbaycandakilerin ekseriyetinin de isteği odur ki, 
bütün Türk halkı onu desteklesin.”

“Azerbaycan edebiyatı Türkiye’de tanınan bir edebiyat 
değil. Türkçeye Arap ya da İran edebiyatından çevrilmiş fazla 
bir yapıt da yok. Daha çok Latin Amerika’dan ve Batı’dan çeviri 
var.”

“Türk aydınları arasında büyük bir tezat var. Sağın ifratı 
diyor ki, ancak benimki var. Solun da ifratı diyor ki, dünya gü-
zel ama biz hiçbir şeyiz. Bu ifratların ikisi de halka yabancıdır. 
Türkiye’deki sol aydınların kozmopolitizmi Batı edebiyatının 
yayılmasına daha fazla imkan verir. Rus edebiyatı Türkiye’de 
Azerbaycan edebiyatından kat kat fazla tanınır. Dostoyevs-
ki’nin bütün ciltleri var. Tolstoy’un hepsi basılmış. Mayakovs-
ki… Ben Soljezitsin’i ilk defa Türkçede okudum. Kitapları bizde 
yasak idi. Ama son yılların hem şimali hem cenubi Azerbaycan 
edebiyatı Türkiye’de tanınmıyor. 

Eski devirde Türk ve Azerbaycan edebiyatı çok iç içe ol-
muş. Yani Fuzili ne kadar ne derecede Azerbaycan şairi ise, o 
derecede de Türk şairidir. Dede Korkut da ne derecede Azerbay-
canla bağlı ise, tahminen o derecede de Türkiye ile bağlıdır.”

“Çağdaş Türk yazarlarından yapıtları Azerbaycan’da ya-
yınlananlar var mı?”

“Tabii. Bu bir taraflı prosestir. Azerbaycan edebiyatı Tür-
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kiye’de malum değil. Veya az malumdur. Mesela ben bakarım, 
Azerbaycan Hikayesi Antolojisi bırakılır. İçinde öyle yazarlar 
var ki, bunu sen tanımıyorsun, kimdir. Ben tanımıyorsam bunu 
hiç kimse tanımıyordur. Şiir antolojisi basılır, öyle şairler vardır 
ki, biz onu şair saymayız. Ama Türk edebiyatı Azerbaycan’da 
tanınır. Stalin döneminde eğer bir Türk hikayesini Azerbaycan 
dilinde neşredersen, seri pan-Türkizm damgasıyla Sibirya’ya 
gönderirlerdi. Sonraki devirlerde ise Azerbaycan dilinde Türk 
edebiyatı yayınlanmaya başladı. Mesela Aziz Nesin, Orhan 
Veli, Yaşar kemal, Orhan Kemal’in kitapları. Almanya’daki 
Türklerin hayatını ben ilk defa Bekir Yıldız’ın hikayelerinde 
okudum. O zamanlar bu sınırlar çok ciddi idi ve bana öyle gelir-
di ki, Almanya öyle bir memlekettir ki, musluğu açarsın oradan 
süt dökülür, bal dökülür. Bekir Yıldız’ın hikayelerini Türkçeden 
okuduktan sonra buradaki hayatı anladım. Nazım Hikmet’in 
ilk kitabı ‘Güneşi İçenlerin Türküsü’ 1928’de Azerbaycan’da ba-
sıldı. Nazım Hikmet Azerbaycan’da çok meşhurdur ve modern 
Azerbaycan şiirinin inşasında Nazım’ın büyük tesiri olmuştur. 
Sonra Azerbaycan dilinde Türk piyesleri sahneye koyuldu.”

“Merak ettiğim bir soruyu sorayım son olarak. Azerbay-
can neden bağımsız bir devlet olarak kalmadı?”

“1917’de Sovyet idaresinin kurulmasından sonra Azer-
baycan arazisinde muhtelif küçük devletler yer aldı. 1918’de 
bağımsız Azerbaycan devleti yaratıldı, Azerbaycan Halk Cum-
huriyeti. 1920’de Azerbaycan Sovyet ittifakına katıldı. 1922-
1923-1924-1925, bu yıllar en katı, sosyal manada çok gaddar 
olan yıllardı. Orada artık halktan, milletten değil, sınıflardan 
bahsolunur. Mümkün değildi.

Şimdi hislerimize kapılmadan akılla iş görürsek, bu bizi 
tam bağımsızlığa çıkarır. Burada parlamento yolundan istifade 
etmek lazım. Bizim silahımız yok. Bütün Batı bizi öyle biliyor 
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ki, yanımızda hançer gezdirip onun bunun başını kesiyoruz. Bu 
Ermeni propagandasının neticesidir. Ermenistan’da kanundan 
kenar 200.000’lik faşist ordusu var. En yeni silahlarla silah-
lanmıştır. Biz yalnız, bu benim fikrimdir, parlamento yolundan 
istifade ederek bağımsızlık yolundan gidebiliriz. Aynı zamanda 
Gorbaçov’dan talep edebiliriz ki, Anayasa’da bir cumhuriyetin 
istediği zaman ayrılmak hakkı vardır.”

“Teşekkür ederiz.”

“Ben de teşekkür ederim.”

Azerbaycan Vatan Cemiyeti Başkanı ve Azerbaycan Par-
lamenkosu üyesi Elçin, 1942’de ünlü yazar İlyas Efendiev’in 
oğlu olarak doğdu. 1960’da Azerbaycan Üniversitesi filoloji bö-
lümünü bitirdi. Aynı yıl ilk kez öykülerini yayımladı. Kitapların-
daki eleştirel konulardan dolayı Brejnev döneminde iki yıl kitap 
çıkarması yasaklandı. Kendi eserleri dışında yaptığı çevirilerle 
de tanınan Elçin, Azerbaycan ve Sovyetler Birliği’nin çeşitli ede-
biyat ödüllerini de almıştır. Öykü ve romanları çeşitli Sovyet 
dilleri dışında Türkiye, İngiltere, ABD, Macaristan, Tunus ve 
DAC’de yayınlandı. Yazarın “Mahmud ile Meryem” adlı romanı 
Almanca olarak çıkmıştır. Son olarak Dağyeli Verlag yazarın 
“Ak Deve” romanını Almanca olarak yayınlamıştır. Elçin, mü-
zik bilimci Nüşabe Efendieva ile evlidir.

Yazın, Sayı 42, Kasım 1990
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Bir Romancının Anıları

Fakir BAYKURT

Kerime Nadir’in “Bir Romancının Dünyası” adlı anılar ki-
tabını birkaç yönden ilginç buldum. O, yazın eleştirmenlerinin 
sanat değeri bulmadığı kırk yapıtın yazarıdır. Yıllardır pek çok 
kez basılan bu kitaplar halk arasında hala okunmaktadır. Bun-
ların çoğu önce siyah-beyaz, sonra renkli olarak film yapılmış-
tır.

Onun yazmaya başlaması 1940 öncelerine uzanır. “Ser-
vetifünun” dergisi yazarlarının toplantılarına katılmıştır. İleri 
öğrenimi yoktur. “Otodidakt” denilen kişilerdendir, kendi ken-
dini yetiştirmiştir. Batı dillerinden çevrilen gezi ve serüven ki-
taplarını “humma” ile okumuştur. “Çalıkuşu”nu, “Yaban”ı oku-
yunca büyülenmiştir.

El yazısıyla yazıp gönderdiği “Hıçkırık” romanı Tan’da 
günbölük yayımlanınca geniş yankı uyandırmıştır. Gazeteler 
ondan sürekli roman istemeye başlamıştır. Artık durmadan 
yazar. Tan’dan başka Cumhuriyet, Milliyet, Hürriyet, Akşam 
ondan roman yayımlar. Bu yayımlar süresince gazetelerin tirajı 
yükselir. Durumu bozulan gazeteler ona sarılır.

Yazı gelirleriyle İstanbul-Bostancı’ya küçük bir köşk yap-
tırır. Hiç evlenmemiştir. İçinden geldiği ailenin dışına çıkmamış, 
çıkamamıştır. Sürekli kızkardeşiyle, eniştesiyle, yeğeniyle ya-
şar. Anne babası uzun ömürlü olmuş, kendi de uzun ömürlü 
olur. Yaşamının son yılına değin kalemi elinden bırakmaz. Film 
senaryolarından başka ısmarlama romanlar, öyküler de yazar. 
“Biz şöyle bir senaryo yazdık, siz de romanını yazın, afişe adını-
zı koyalım!” dedikleri zaman, onu da yapar. Bunun örneği “Dert 
Bende” romanıdır. Çok tutmuş bir romanının süreğini isteyen 
okuyucularını, hele sinemacıları hiç kırmaz. Düşünüp taşınıp 
“Son Hıçkırık” gibi yakın adlı romanlar da yazar. Tanrıya bağ-
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lılığı sıkıdır. Romancılığın büyük ölçüde yeteneğe dayandığına 
inanır. Kendisine daha çok başarı sağlaması için Tanrıya dua 
eder. Ara sıra “Rus mezalimi”nden söz eder. Yakınlarından bi-
rinin anılarına dayanarak da bir roman yazmıştır. İstanbul’un 
basın ve yayın yöresi Ankara Caddesi’ni anlatmayı sever.

Kitaplarını sürekli el yazısıyla yazar. Bitirince sonuna 
imzasını atar. Önce günbölük yayım için gazeteye, sonra kitap 
olarak basılması için yayınevine verir. Araya sık sık filmciler 
girer.

“Genellikle yukarı köşkün önündeki büyük çamın altında 
yazardım yazılarımı. Pırıl pırıl aydınlık sabahlarda, yada öğle 
sonlarında, herkes içerde birer parça şekerleme yaparken, ora-
daki tahta masa başında, yazı kağıtlarımın üzerine çam diken-
leri düşerken, yaprakların hafif hışırtısı ve kuş cıvıltılarından 
oluşan doğanın sesleri dışında her türlü gürültüden uzak, tam 
bir huzur içinde kalemi işlemek ne büyük bir zevk ve mutluluk-
tu benim için…”

Coşkuyla anlattığı çevrelerden biri de sinema semti Yeşil-
çam’dır. Sinemacılar onu hep kandırmıştır. Sadece senaryosu-
nu kendisinin yazdığı yada çekim sırasında kendisine danışılan 
filmlerden hoşnut kalmıştır. Ötekiler asıllarından uzaklaştı-
rılmıştır. “Bir eserde..” diyor, “yazarla okuyucu, ya da seyirci 
arasında ruhsal bağlantılar kuran birtakım gözle görülmez, elle 
tutulmaz küçük duygu akımları vardır. Yazar yapıtının (kendi-
si eser diyor,) başından sonuna kadar bu akımı korumayı, onu 
canlı tutmayı bilir. Bir ağ gibi yapıtın bünyesini saran bu akım, 
insan vücudundaki kan dolaşımını sağlayan damarlar gibi, 
bünyeyi besler ve yaşatır. İşte senaristler bu bütünü bölmekle 
o damarları kesip anlamı, ruhu parçalıyor. Sonra o parçaları 
birbirine ekleyerek, daha kötüsü şuradan buradan derlenmiş 
yabancı parçalarla birleştirerek bir ‘robot eser’ ortaya koyuyar-
lar…”

Uzun uzun yakınmaları var bu konuda. Kimi zaman koca 
bir yapıttan küçük bir öykü alıyorlar, üst yanını uyduruyorlar. 
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Hatta sadece yapıt ve yazar adını alıp günün modasına, seyirci 
ilgisine göre bütün senaryoyu uyduruyorlar; büyük reklamlarla 
“başyapıt” filan diyerek seyirci önüne çıkardıkları filmleri böyle 
çekiyorlar. Ünlü oyuncular bile buna ses çıkarmıyor. Onlar sa-
dece aldıkları paraya bakıyor. Yazar bunları adlar ve olaylar 
vererek açıklıyor. Besbelli ki Yeşilçam anlayışına karşı çıkan 
sağlıklı, yeni sinemacılarla ilişkisi olmamış yazarın. Bu geniş 
oylumlu anılar kitabında hiçbirinin sözü geçmiyor.

Buna karşılık kendi döneminin gerçekçi yazarlarını eleş-
tirmesi ilginç. Yaşamın kopyası sayıyor onların yapıtlarını. 
Özellikle köyü anlatanları tek yanlı ve karalamacı buluyor. Ona 
göre bir roman gerçeklerden birazcık esinlenmeli, üst yanı ya-
zarın düş gücüne dayanmalı, imgesinden beslenmelidir. Sanat 
budur. Köyü anlatan gerçekçi yapıtlarda hiç sanat yoktur ona 
göre.

Kendi yapıtlarını eleştiren yazarlardan Refik Ahmet Se-
vengil, Adile Ayda, Behçet kemal Çağlar üzerinde duruyor, bun-
lar romanlarını beğenmiş. Kendisi de onları beğeniyor. Yapıtla-
rını beğenmeyenlere karşı dayancası az, hoşgörüsü eksik. 

Kırk yıl boyunca durmadan yazmış, zaman zaman dü-
şüncelerini söylemiş. Kendisiyle yapılan konuşmaları, hakkında 
çıkan yazıları büyük dosyalarda toplamış. Bu süre içinde ger-
çekçi yazarlardan kimse ona bir şey dememiş. Onlar da yazın 
eleştirmenleri gibi, ünlü yazarı görmezlikten gelmiş. Son yıllar-
da Selim İleri “Dert Bende” adlı, romanı yazılmadan çevrilen 
film üstüne Yedinci Sanat dergisinde bir eleştiri yazmış. Kerime 
Nadir’in daha çok sinema ilişkilerini ele almış bu yazıda Selim 
İleri. Ama sozleri arasına, sanat anlayışı ve romanlarının değe-
ri üstüne sözler de katmış. “Ukala”, “şöhret budalası”, “blucinli 
genç” gibi nitelemeler kullanıp “haddini bilmezlik”le suçluyor 
meslekdaşını. “Genç kuşakların yetenekli yazarlar yetiştirme-
diğini hiçbir zaman iddia edemeyiz. Bunlar arasında hatta çok 
beğendiklerimiz de var. Ama gerçek anlamda bir romana, ro-
mancıya rastladığımızı söyleyemeyiz” diyor. “Selim İleri’nin 
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hasta mantığı üzerine bir hat çekip” biraz da soluk aldıktan 
sonra sanatının, yapıtlarının başarısını, “her sınıf insanın kül-
türüne, zevk düzeyine ve anlayışına cevap verebilecek bir sanat 
oluşumunu kimsenin hakkı yoktur” diye savunuyor. Eleştiriye 
dayancası gerçekten az bir yazar. Bunlara karşı epeyce esip 
gürledikten sonra, yapıtlarının birer ağır top olarak gürlemeyi 
sürdüreceğini söylüyor.

Ben de doğrusu Kerime Nadir’i hiçlemiyorum. Anılarını 
okuyunca gördüm ki, o egemen politikacılarla, otoritelerle her 
zaman barışık yaşamış, köşkünün önündeki çam dalları altın-
da rahat bir yazarlık sürdürmüştür. “Gerçekçi” oiye karaladığı 
yapıtlar, resmi kitaplıklardan çıkartılıp atılırken, hatta bunların 
yeniden basımı ve dağıtımı yasaklanırken bir meslek dayanış-
masına katılma gereği de duymamış, sürekli yazmıştır. Bunu 
da eleştiri konusu yapmıyorum. O her şeye karşın çok okunan 
bir yazar. Halk her zaman gerçek değerlere yönelmeyi başa-
ramaz belki, ama genellikle bir sığır sürüsü de değildir. O ya-
pıtlarda bir değer olmasa yıllar yılı bu kadar üstüne düşmez 
herhalde. Kerima Nadir’in yazarlığında, yapıtlarında mutlaka 
bir değer var ki, okuyor halk. Bu değerin ne olduğunu, nereden 
geldiğini bilmek istiyorum. Gördüğüm yalın hatta yalınkat kur-
gu, genellikle yalın biçem (üslup) ve tıpkı dolmuş müziği gibi, 
sıkıntılar içindeki okuru avutan, hatta uyutan, yoksulluk içinde 
kıvranan kitlelere toto ya da piyango benzeri umutlar vererek, 
sürekli olarak eskilerde kalmış romantik sevileri yücelten bir 
yazar olduğu kanısındayım.

Yarın halktan yana, ilerici, devrimci özlü kültür politika-
ları uygulandığında, eski Yunan ve Latin klasikleri başta olmak 
üzere, yeni dünya yazınıdır daha çok okunacak olan. Yeni za-
manların doğru düzgün, sanat değeri taşıyan, nitelikle yapıtla-
rıdır. Böyle bir kültür politikası uygulandığında ilk çekip gidecek 
olan yavanlıklardan biri de kuşkusuz, Kerime Nadir’in sürekli 
işbirliği yaptığı, “Ne yapalım, seyirci böyle istiyor, biz de böyle 
filmler çeviriyoruz!” diyen Yeşilçam sinema anlayışıdır. Sonra 
birer ikişer bütün öbür yavanlıklar…
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Kerime Nadir’in anılarını ele alışımın asıl nedeni, yazar-
larımızın çoğunun yapmadığı bir işi, anılarını yazma işini onun 
yapmış olmasıdır. Pek çok yazarımız birbirinden değerli yapıt-
lar vererek geçip gitti. Yazın alanındaki deneyimlerini, düşünce-
lerini içeren anılarını yazmadılar. Yazanlar, yazmakta olanlar 
hala iki elin parmaklarını zor doldurur. Zihni Anadol’un anıları 
üstüne yazdığım yazı gibi bunun da, bir çağrı gibi anlaşılmasını 
isterim.

Yazın, Sayı 45, Mayıs 1991
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Göçmen Partisi: Yeniden Başlangıç mı?

Engin ERKİNER 

Jürgen Möllemann ile birlikte İsrail’in Filistinlilere karşı 
politikasını eleştiren, daha sonra FDP’den ayrılmak zorunda 
kalan Jamal Karslı, FAKT adlı yeni bir partinin kurucuları ara-
sında yer aldı. Karslı, partinin kuruluşuyla ilgili olarak yaptığı 
açıklamada şunları söyledi:

“FAKT partisi, göçmenleri kucaklayan bir Alman partisi-
dir. Daha önce zaten sadece göçmenlere yönelen Türk partileri 
kurulmuştu. Onların yaptıkları hatalardan biz ders aldık. Biz 
herkese açık bir partiyiz. FAKT, gerçekçi, barışçı, kültürcü ve 
açık demek. Alman vatandaşlığına geçen ciddi bir göçmen kitle-
si var. Bunun tüm siyasi partiler artık farkında.”

Türkçe gazetelerde yayınlanan büyük iddialarla birlikte 
kurulan ve kısaca “Türk Partisi” olarak bilinen partiye haksızlık 
yapmayalım. Onlar da hedef kitle olarak sadece Türkleri seçme-
mişlerdi. Alman pasaportlu Türklere dayanılarak kurulacak bir 
partinin seçimlerde hiçbir şansının olmayacağını saptamak için 
biraz hesap bilmek yeterlidir. Bu parti de bütün göçmenlere, ek 
olarak da Almanlara açıktı. Ne ki, Türkçe gazetelerde boy gös-
termenin ötesinde herhangi bir varlık gösteremedi ve bir süre 
sonra da politik yaşamına son verdi.

Göçmenlerin artan oranda Alman pasaportu alarak “res-
men Alman” olmalarıyla birlikte, politik partilerin “yeni Alman-
lara” yönelik ilgisi de arttı. Türkiye kökenli olup da Alman pa-
saportu almış olanların sayısı 500 bin olarak tahmin ediliyor. 
Bunların yaklaşık yarısının seçme ve seçilme özelliğine sahip 
olduğu söylenebilir. En büyük kitle Türkiye kökenlilere diğer ül-
kelerden gelmiş ve Almanya vatandaşı olmuş olanlar da ekle-
nince, sayı hiçbir partinin ihmal edemeyeceği kadar yüksek bir 
rakama ulaşıyor.
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Yıllardan beri duyageldiğimiz “göçmen partisi kurulmalı-
dır” söylemi yeniden güncellik kazanıyor.

Böyle Bir Parti Kurulabilir mi?

Göçmen partisinden anlaşılması gereken, sadece göçmen-
lerden oluşan bir parti değildir. Programda ilticacıların, Alman 
vatandaşı olmamış göçmenlerin ve “yeni Almanlar”ın taleple-
rine ön planda yer veren, bu arada Almanya toplumunun di-
ğer kesimlerini de ihmal etmeyen bir partidir “göçmen partisi”. 
Amacı, bütün göçmenleri birleştirmek ve olabildiğince fazla sa-
yıda Alman kökenli Almanı da böyle bir partiye çekebilmektir. 
Sözün kısası, göçmen partisini sadece göçmenlerden oluşan bir 
parti olarak görmek doğru değildir.

Buna rağmen, göçmen partisinin geçmişte olduğu gibi 
bundan sonra da Almanya’daki politik mücadelede herhangi 
bir şansı yoktur. Bırakalım Federal Meclisi ve eyalet meclisle-
rini, belediye meclislerine bile girebilmeleri gerçekten sürpriz 
olur. Böyle bir başarı gösterebildiklerinde bile, politik etkilerinin 
yaygınlaşması söz konusu olmayacaktır. Nedeni tek cümleyle 
açıklanabilir:

Göçmenler Birleşemez!

Göçmenlerin birleşemeyeceği gerçeği yıllardan beri ken-
disini yeniden ve yeniden gösteriyor ama “göçmen partisi” 
kurmak ya da “bütün göçmenleri birleştirmek” hevesi ortadan 
kalkmıyor. Birleşmenin olabilirliği konusunda iki neden öne sü-
rülüyor:

- Yahudiler birleşebiliyor. Biz neden birleşemeyelim?

- Göçmenlerin bir araya gelememeleri subjektif etkenler-
den kaynaklanmaktadır.
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Yahudi cemaati son derece örgütlüdür ama Almanya’da 
oldukça uzun ve özel bir tarihleri olması nedeniyle Yahudi 
kökenli Almanlarla karşılaştırma yapmak doğru değildir. Al-
manya’nın yakın tarihi bu kesime açıkça haksız oldukları du-
rumlarda bile haklıymış gibi görünmek olanağı vermektedir. 
Möllemann ve Karslı, İsrail’in Filistinlilere yönelik politikasını 
eleştirirken haklıydılar; ne ki, nazizmin Alman politikasının 
üzerinden hiç eksilmeyen gölgesi, İsrail’e yönelik eleştiri konu-
sunda hemen yakın geçmişte Yahudilere uygulanan soykırımı 
akla getirmekte, arada –haksız biçimde de olsa- paralellik ku-
rulmakta ve İsrail’e yönelik eleştirel tavır almak Almanya poli-
tikasında açık ya da saklı bir sıkıntı kaynağı olmaktadır.

Yahudilerin Almanya’nın tarihindeki özel konumunu dik-
kate almadan yapılacak bir karşılaştırma doğru olmaz.

Kaldı ki, Yahudilerin sadece Almanya’da değil, tüm dün-
yada örgütlülükleri söz konusudur. Din ve tarihlerindeki ortak 
yanlar onların arasındaki bağları özel bir konuma yükseltmek-
tedir. Birçok halktan oluşan göçmen kitlesinin böyle bir özelliği 
yoktur. Kaldı ki, Yahudiler bile bulundukları ülkelerde “Yahudi 
Partisi” kurmamaktadırlar.

Göçmenlerin birleşememesinde subjektif nedenlerin de et-
kisi bulunmakla birlikte, belirleyici olan bu değildir.

Sanılanın aksine göçmenlerin çıkar ortaklığı yoktur. Çı-
karları ortak olsaydı bile, bu durum onların birleşebileceği anla-
mına gelmezdi. Bu konuda değişik uluslardan işçilerin konumu 
açıktır. Marksist teoriye göre “işçilerin vatanı yoktur”, “bütün 
ülkelerin işçileri birleşiniz” de bu teorinin politikadaki temel 
sloganlarından bir tanesidir. Ne ki, bütün 20. yüzyıl deneyimi 
bunun tersini göstermiştir. İşçilerin vatanı vardır, bu vatan için 
savaşa girip birbirlerini boğazlamışlardır. Dahası, 20. yüzyılın 
sonu Avrupasında burjuvazinin işçilerden daha enternasyona-
list olduğu görülmektedir. Konumuza dönersek:

Göçmenler, bir ülkeye geldikleri ilk dönem dışında çıkar 
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birliğine sahip değildirler. Artık hepsi –hatta giderek çoğun-
luğu- işçi değildir. Yine de –Yabancılar Yasası gibi nedenler-
le- bazı çıkarları ortak olmakla birlikte, parçalanmışlık düzeyi 
daha ağır basmaktadır.

Dahası, çıkarları ortak olduğu zamanlarda da göçmenler 
kolaylıkla bölünebilirler. Başta ulusal bölünme gelir. Değişik 
uluslardan göçmenler arasındaki dil ve kültür farklılıkları, aynı 
işyerinde çalışıyor olsalar bile, birbirleriyle oldukça az ilişki 
içinde yaşamayı gündeme getirebilir. Benzer bir ayrım –daha 
az oranda- aynı ulustan göçmenler arasında da vardır. Bazı 
ödünler verilerek aynı ulustan göçmenler arasında bile ayrılık 
yaratmak zor değildir.

Fransa Örneği

Fransa’da “kağıtsızlar direnişi” arasında benzer örnek 
yıllardan beri tekrarlanarak yaşanmaktadır. Kağıtsızlar henüz 
göçmen değildirler; amaçları bu topluma girmek, konumlarını 
yasallaştırmaktır. Kilise gibi polisin kolayca giremeyeceği me-
kanlarda yaptıkları açlık grevleri sık sık basında yankı bulur, 
değişik kuruluşlar onları desteklerler.

Kağıtsızlar eylemi biraz genişlediğinde Fransız hükümeti 
hep aynı yönteme başvurur: Belirli koşulları yerine getirenle-
re Fransa’da oturma izni verilecek, diğerlerine verilmeyecektir. 
Eylem hemen bölünür, oturma izni vaadini alanlar eylemi bıra-
kırlar. Bunlara bir yıllık oturma izni verilir. Bir yıl sonra otur-
ma izinleri genellikle uzatılmaz ve yeniden “yasadışı” konuma 
düşerler. Hiç oturma izni alamayanların bir bölümü de sınırdışı 
edilir. Kağıtsızlar sorunu çözümlenmemiş ama eylem bölünmüş 
ve bitmiştir.

Bir Avrupa ülkesine gelme amaçları dikkate alındığında, 
bu insanları suçlamanın anlamsız olduğu da ortaya çıkar. Bu 
insanlar başka bir hayat kurmak, geride bıraktıklarına bir an 
önce para göndermek, hızla para biriktirmek için bir Avrupa 
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ülkesine geldiler. Önemli bir bölümü kaçak yollardan çeşitli 
tehlikelere girerek, insan tacirlerine para vererek ve bu para-
yı bulmak için borca girerek bunu yaptı. Başarısız oldukların-
da –sınırdışı edildiklerinde- belki bir daha hiçbir zaman yeni 
bir deneme yapmak için gerekli olanaklara sahip olmayacaklar 
ya da daha büyük tehlikelere girmeleri gerekecektir. Bu neden-
le ülkedeki konumlarını yasallaştıracak en küçük olanağın bile 
üzerine atlarlar. Bir yıl bile olsa yasallık yasallıktır; bu amaçla 
bırakın diğer uluslardan kağıtsızları, kendi vatandaşlarına bile 
sırtlarını dönmekten çekinmezler. Amaç, ne olursa olsun bu ül-
kede kalmaktır.

Göçmenlerin kolaylıkla bölünebilmesiyle ilgili örnekler 
başka ülkelerden de verilebilir.

Ve Türkler…

Almanya’daki en büyük göçmen grubunu oluşturmaları 
nedeniyle Alman partilerinin şu veya bu oranda umudu haline 
gelen ve “göçmen partisi” kurucularının ya da kurmak niyeti-
ni taşıyanların partinin esas kitlesi olarak gördükleri Türkler 
içinse, göçmen bölünmesinin yeni bir boyutundan söz etmek 
mümkündür ama sadece bununla açıklanamaz. Son örnek ola-
rak, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girmesi için lobi oluşturmayı 
amaçlayan ATP’nin varlık gösteremeden yaşamına son vermesi 
nasıl açıklanabilir?

Basına yansıyan haberlere göre filanca örgüt falanca ör-
gütle aynı masaya oturmayacağını söylemiş, filan kişi bütün 
örgütlenmeyi kendisini merkez alarak oluşturmaya kalkmış ve 
sonunda ATP dağılmış; ardından bir kere daha kurulmuş ama 
onun da ne olacağı belli değil. Yine bazı haberlere göre Türki-
ye Cumhuriyeti devleti ATP’yi destekliyormuş -Türkiye’nin AB 
üyeliği için lobi çalışmasını hedefleyen bir kuruluşu neden des-
teklemesin?- ama buna rağmen ATP varlığını sürdüremedi.

Türkler –sağcısından solcusuna kadar- grup çalışmasına 
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yabancıdırlar. İnsanların Türkiye’de iken ya da buradaki ailele-
rinden aldıkları ve Türkçe TV’ler aracılığıyla her gün yenilenen 
kültür, grup çalışmasını reddeder. Bu, teorik bir reddetme değil-
dir; daha kötüsü, içselleştirilmiş bir reddetmedir.

Türkiye bir liderler toplumudur. Ulu önderimiz Ata-
türk’tür, Türkiye ıonun eseridir. Cumhuriyet tarihinde kurul-
muş bütün partiler önderleriyle simgelenirler. İsmet İnönü ve 
CHP, Adnan menderes ve DP, Süleyman Demirel ve AP, Alpas-
lan Türkeş ve MHP, Necmettin Erbakan ve MNP, Turgut Özal 
ve ANAP… Parti liderleri ancak ölmeleri durumunda ya da Özal 
ve Demirel gibi daha yüksek bir makama –cumhurbaşkanlığı, 
yükseldiklerinde parti önderliğini bırakırlar. Erbakan’a ise parti 
önderliği yasal zorunluluklarla bıraktırılmıştır.

Sosyalist örgütler arasında da önderinin adıyla anılma-
yan örgüt yok gibidir.

Toplumsal yaşamda çok kişi “kendi önderliği altında” şu 
veya bu büyüklükte bir faaliyet içindedir.

ATP’nin Avrupa çapında birkaç yüz örgütü bir araya ge-
tirdiği yazıldı. Bu kadar çok örgüt lideri bir araya geldiğinde 
oradan somut iş çıkması neredeyse mümkün değildir, nitekim 
öyle de olmuştur.

Türkler için geçerli olan bir başka kolay bölünme nede-
ni, kendini birbirine ispat etmeye çalışmakla ilgilidir. Bu özellik 
aslında “liderler toplumu” olmanın yansımalarından bir tanesi-
dir. Önemli olan liderdir, liderin yakın çevresi dışında kalanla-
rın herhangi bir önemi yoktur. Ayrıca bu yakın çevre de sürekli 
değişir. Bu önemsizlik, kalanların birbirleriyle uğraşmasını sü-
rekli gündemde tutar. Bu, Türklerin genetik bir özelliği değil, 
yıllardan beri süregelen, içselleştirilmiş bir kültürel özelliktir. 
“Kendinizi çevrenizdeki birilerine ispat edince bir şey mi ola-
cak?” sorusu sorulma, sorulamaz. Böyle bir soru ancak kendi 
başına bir şeyler yapabilecek insanlar tarafından sorulabilir. 
Pek çok Türk için ise kendi başına kalmak, korkunç bir durum-
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dur. Yetiştirilme tarzının sonuçlarından birisi olarak ancak aile, 
akrabalar, hemşeriler ile birlikte varolabilmek; dar çevrede ken-
dini sürekli ispat çabasını da beraberinde getirir. Bu çabanın 
sonuçları da sık sık saçmalamaya kadar uzanır.

Sonuçsuz Bir Çaba: Göçmen Partisi

Almanya’da en büyük göçmen grubunu oluşturan Türk-
ler bile gerek çıkarları aynı olmayan gruplardan oluşmaları, 
gerekse de diğer faktörler nedeniyle birleşemezken; farklı ulus-
lardan göçmenlerin birleşebileceğini varsayan “göçmen partisi”, 
tek deyimle umutsuz bir projedir. Projenin çıkışsızlığını anla-
mak hiç zor değildir; buna rağmen periyodik olarak gündeme 
gelmesi üç nedenle açıklanabilir:

Birincisi; Karslı’nın kurduğu parti örneğinde görüldüğü 
gibi, bazı partiler Alman vatandaşı olmuş göçmen kitlesini po-
litikadaki “boş alan” olarak değerlendirebilirler. Almanya’da 
politik yelpaze doludur. Ya burada –o da yapabilirseniz- uzun 
ve inatçı bir mücadeleyle kendinize yer açacaksınız, ya da boş 
olduğunu sandığınız alanlara oynayacaksınız. Karslı’nın parti-
sinin yapmaya çalıştığı da budur; ne ki, esas olarak göçmenler-
den oluşan böyle bir alan yoktur.

İkincisi; bazı göçmenler, göçmen olmanın dışında herhan-
gi bir özelliğe sahip olmadıkları için, bir “göçmen partisi” ku-
rulmasına ve kendilerinin de orada ön planda görev almasına 
sempatiyle bakarlar. Almanya’da yıllardan beri varolan par-
tilerde genel kuraldır: Başka bir işe yaramayan üyeler göçmen 
çalışmasıyla görevlendirilirler. Partide yapılan sözde göçmenlik 
çalışması da, genel bir göçmenlik söyleminden ileri gitmez.

Bir partide göçmenlerin kurtuluşu sosyalizme bağlanır, 
diğerinde sınırsız bir göçmen hakları savunuculuğu yapılır, bir 
başkasında göçmenlerin Alman toplumunun değişiminde motor 
güç olduğu savunulur. Hepsinin de ortak noktası genel geçer 
bir göçmenlik söylemidir. Bu söylemin daha sağ ya da daha sol 
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olması önemli bir ayrım yaratmaz.

Göçmenlik gibi eğitimden iş piyasasına, sosyal güvenlik 
sisteminden sürekli işsizliğe kadar birçok alanı kesen bir konu, 
tek boyuta indirgenir. Böyle bir konuyu bir partinin kenarında 
kalarak yapmaktansa, göçmen partisinde merkeze alarak yap-
mak tabii ki tercih edilir ama gerçekleşme şansı yoktur.

Üçüncüsü; bazı ülke yönetimleri –örneğin Türkiye- Türk-
leri bünyesinde toplayabilecek ve Almanya’da Türkiye için lobi 
çalışması yapabilecek bir partiye büyük bir sempatiyle yakla-
şırlar. Ne ki, bırakalım partiyi, platform olarak bile Türkleri 
birleştirmenin mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır. “Türk Par-
tisi” deneyiminin fiyaskoyla sonuçlanmasının ardından hayata 
geçirilmeye çalışılan ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyeliğini 
amaçlayan platform da, çok sayıda katılımcıyla kayda değer 
hiçbir şey yapamadan dağılmıştır. Bu yöndeki çabalar sürecek 
gibi görünmektedir ama herhangi bir gelecek vaat etmemekte-
dir. Platform kurulabilse arkasından büyük olasılıkla parti ge-
lecektir ama olmamaktadır.

Başbakanın Korkusu

23 Ağustos tarihli Hürriyet’in başlığını bu sözler oluş-
turuyordu. Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Wullf, “On yıl 
sonra Alman parlamentosunda Türk kökenli bir siyasi azınlık 
partisinin olması talihsizlik olur” dedikten sonra şu saptamala-
rı yapıyordu:

“Vatandaşlığa geçişlerle ciddi seçmen potansiyeli oluştu. 
Yüzbinlerce kişinin uzaktan kumandalı olarak yönetilmesini 
istemiyorum. Almanya’daki uyumu öyle bir seviyeye getirmek 
istiyorum ki, ileride Türk azınlığı bir siyasal parti kurmasın.”

“Birinci nesil uyumluydu, iki dili de yetersiz üçüncü ve 
dördüncü nesil ise, Türkçe televizyon ve gazeteler nedeniyle içi-
ne kapalı bir toplum oluşturabilir.”
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“Bu kişiler Berlin, Kuzey ren Vestfalya veya Frankfurt’ta 
ayrı bir siyasal oluşuma giderse, bu uyum çabalarının fiyas-
koyla sonuçlandığını gösterir. Bazı Türk politikacılar da bu tür 
oluşumlara açıkça destek verdiklerini dile getirdiler. Bu konu 
üzerine çok kafa yoruyorum. Türk kökenliler mevcut partiler 
içinde yer almalılar.”

Aşağı Saksonya başbakanının “uyum” anlayışı oldukça 
ilginç. Almancası oldukça düşük düzeyde olan, bu ülkedeki ya-
saları ve işleyişi yıllar sonra bile öğrenemeyen birisi kuşağın ne-
resi uyumludur? Bugüne kadar bütün politikacılar “uyum” için 
iyi Almanca bilmenin zorunlu olduğu konusunu ısrarla vurgu-
ladılar. Ardından Almanca bilmenin önemini özellikle vurgula-
yan Hıristiyan Demokratların bir eyalet başbakanı ilk kuşağın 
uyumundan nasıl söz edebilir?

Burada “uyum”dan anlaşılan; itiraz etmeyen, itiraz ede-
bilecek kadar dil ve yaşadığı toplumdaki yasaları da bilmeyen 
insanlardır. Bu tür insanlar “uyumlu”durlar! Her türlü muame-
leye katlanırlar, seslerini çıkarmazlar, zaten çıkaramazlar da… 
Bu tür insanlar ne kadar çok olurlarsa olsunlar bazı partiler ve 
politikacılar için sorun oluşturmazlar. Daha sonraki kuşaklar 
ise, Almancaları yeterince iyi olmasa bile, haklarını arayan, bu-
nun yollarını tam olarak bilmeseler bile en azından gürültü çı-
karan özelliğe sahiptirler. Sorun yarattıklarından dolayı bunlar 
“daha az uyumlu”durlar!

Aşağı Saksonya Başbakanı’nın “uyum” anlayışı, kendi 
partisinin sahip olduğundan bile geridir. Başbakanın görüşleri-
nin önemli bölümünü CDU’nun diğer yöneticileri de paylaşırlar, 
ama ilk kuşağı “daha uyumlu” olarak nitelendirmek hiçbirisinin 
aklına gelmez.

Türkiye Karışmasa…

Bir ülkeye çalışmak için gelen, burada yıllarca yaşayan, 
çoğalan insanların giderek bulundukları ülkenin vatandaşlığı-
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na geçmeleri doğaldır. Tarih boyunca benzeri örnekler defelarca 
yaşanmıştır. Başbakanın Türklerle ilgili sıkıntısı anladığı ve an-
lamadığı iki noktadan kaynaklanmaktadır:

İlk olarak; Almanya’daki Türkler kendilerinden 60-80 yıl 
önce bu ülkeye gelmiş Polonyalılar gibi asimile olmadılar. Po-
lonyalıların kültürel özellikleri Türklerinkine göre Almanlara 
daha yakındır; ne ki, bu özellik kendi başına asimile olmamayı 
açıklayamaz. Türklerin asimilasyonu daha uzun sürerdi, ara-
daki fark da bu kadarla kalırdı.

Geçmişte de değişik kereler yazdık: 1980’li yıllarda ko-
nuyla ilgilenen Türk öğretmenler, Türkiye’den gelmiş ve belirli 
bir eğitim düzeyine sahip sol düşünceli insanlar şöyle düşünür-
lerdi: “İlk kuşak bu toplumun kenarında kaldı. İkinci kuşak iki 
kültür arasındadır, üçüncü kuşak ise Alman olacaktır.” Gelişme 
de gerçekten bu yöndeydi. Türkler asimilasyonu daha geç yaşa-
yacaklardı ama yaşayacaklardı. Ama böyle olmadı!

1990’lı yılların başında kendisini açıkça hissettiren tekno-
lojik devrim etkisini öncelikle iletişimde gösterdi. Özellikle Tür-
kiye’den gelenlerin ama daha az oranda bütün göçmenlerin ça-
tıları ya da balkonları çanak antenlerle doldu. TV kanalları da 
mantar gibi çoğalınca, Türkler en az on Türkçe kanalı izleyerek 
yaşamaya başladılar. Almanya’da eskiden beri varolan Türkçe 
gazeteler, teknolojik gelişmenin olanaklarını kullanarak Türki-
ye’ye ilişkin haberleri günü gününe vermeye başladı. (1980’li 
yıllarda Türkiye’de bugün olan Almanya’da ve diğer Avrupa 
ülkelerinde ancak ertesi günkü Türkçe gazetede okunabilirdi.)

Asimilasyon değişti. Üçüncü ve dördüncü kuşak doğal 
olarak doğup büyüdükleri bu ülkeyi esas alacaklar; anne-ba-
balarının ya da dedelerinin geldiği Türkiye’de yaşamayı düşün-
meyeceklerdir. Ama önceki göçmen kuşaklarından farklı olarak 
geldikleri ülkeyle ilişkileri hiç kesilmeyecek; o ülkedeki gelişme-
lerden de öncekilerle karşılaştırılamayacak kadar kuvvetle etki-
leneceklerdir.
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Göçmenlik değişmiştir. Sadece Türkler için değil, diğer 
halklardan göçmenler için de Eyalet başbakanı bunu henüz an-
lamamıştır ve göçmenlerin birkaç kuşak sonra kaybolduğu eski 
günleri aramaktadır. Kendisi bu konuda hiç de yalnız değildir.

Almanya’da teorik bazda olmasa bile göçmenlerin pra-
tikte ortaya çıkan özelliklerini dikkate alan, yeni göçmenliği en 
azından pratikte kavrayabilen parti Yeşiller’dir. Bunu daha ge-
riden PDS izlemektedir. SPD’nin durumu karışıktır. Yeni göç-
menlik konusunu, göçmenleri 20-30 yıl öncesinden hareketle 
değerlendirmenin yanlışlığını en azından hissedenler de vardır, 
eskisi gibi devam edenler de. CDU ve FDP’de de yeni göçmenlik 
konusunda pratik olarak bile hiçbir fikri olmayanlar ağır bas-
maktadır.

Almanya’daki DKP, MLPD gibi küçük sol partilerde du-
rum facia olarak nitelendirilebilecek kadar kötüdür. Yıllar önce 
Polonyalı işçilerin Almanlaştırılmalarından ve bir bölümünün 
bu partilere katılmasının benzer bir örneğinin günümüzde de 
tekrarlanmasını beklemektedirler. Alman vatandaşı olanı Al-
man saymak bu kafa yapısının belirgin göstergelerinden bir 
tanesidir. CDU’lu politikacılar bile Alman vatandaşı olmak-
la Alman olmanın hayli farklı olduğunu en azından pratikten 
görerek öğrenmekte ve bu ayrımı azaltabilmek için kendilerine 
göre düşünce üretmektedirler. Bu partiler henüz bu aşamada 
bile değildirler.

Türkler özeline inildiğinde, bu partiler Türkiyeli sol örgüt-
lerin Almanya’da örgütlenmesine karşıdırlar. “Yeni göçmen-
lik”ten anlamayanlar bile bunun yanlışlığını görebilirler. Dinci-
sinden MHP’sine kadar birçok politik akım Almanya’da örgütlü 
iken, sol neden örgütlenmesin ve Türkiyeli kitleyi bunlara teslim 
etsin?

İkincisi; Türkiye hükümetleri ve devleti göçmenlikle ya-
kından ilgilidir. Özellikle Almanya’da yaşayan Türklerin kitle 
halinde Alman vatandaşı olmalarıyla birlikte, bu ülkede önemli 
bir oy potansiyeli vasıtasıyla bir iç güç durumuna geleceğini he-
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saplamaktadır. Türk politikacıların Almanya’daki bir Türk par-
tisine açıkça destek vermeleri de bu nedenledir. (Önceki yazılar-
da da belirtiğimiz gibi, Almanya’da özellikle Türkler için çifte 
vatandaşlığın askıya alınmasının başlıca nedeni, Türkiye’nin 
Almanya’da iç güç olmasını engelleme çabasıdır.) CDU ve SPD 
Türkiye’nin bu yöndeki çabalarının bilincindedirler.

Türkiye’nin bu yöndeki çabası bitmedi, sadece vatandaş-
lığa geçişlerin azalmasıyla birlikte oaha yavaş ilerliyor. Alman-
ya’daki büyük partilerin yöneticileri de bu yöndeki gelişmeye 
kendilerince çare arıyorlar.

Göçmenler partisi –bu parti sadece Türkiye kökenlilerle 
sınırlı bile olsa- bir çıkış değil, çıkışsızlıktır. Ne ki, yeni göçmen-
lik olgusuyla Türkiye’nin desteği birleşince, konu önümüzdeki 
yıllarda da sık sık gündeme gelecektir.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 103, Ekim-Kasım 2003
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O Şimdi Fransız Yurttaşı Bir “Eski Tüfek”

Emin KARACA

Adanalı Alevi bir şıhın oğlu olan Tacettin Karan, ço-
cuk yaşlarda sosyalist düşünce ve mücadeleyle tanıştı. İstan-
bul’daki yüksek öğrenimi sırasında “İstanbul Yüksek Tahsil 
Gençlik Derneği” safında mücadele ederken, hakkında Galata 
Köprüsü’nü uçuracağı söylentisi çıkarıldı. Bu provokatif söylen-
tiden kurtulmak için ülkeyi terk etmeyi kafasına koydu. Önce 
Bulgaristan’a kaçmayı denedi. Olmayınca rüşvetle edindiği bir 
pasaport ve vizeyle 1949’da Fransa’ya gitti. Paris’te “İleri Jön 
Türkler Birliği” örgütüne girdi ve yöneticilerinden birisi oldu.

Tacettin Karan “İleri Jön Türkler Birliği”ndeki yöneti-
ci ve arkadaşlarıyla birlikte, Fransız aydınlarını harekete ge-
çirerek, “Nazım Hikmet’i Kurtarma Komitesi”nin kurulu-
şunu örgütledi. Komite pek çok eylem ve etkinlik yaptı. Ekim 
1951’deki TKP Tevkifatının gıyabi sanıklarından olan Tacettin 
Karan bir daha Türkiye’ye dönmedi. Fransız Komünist Parti-
si’nin yayınevinde çalışmaya başlayan Tacettin Karan, Laz İs-
mail’in liderliğindeki “Dış Büro” adı altında faaliyet gösteren 
ekiple de FKP’yle de anlaşamadı. Nazım Hikmet ısrarla Sov-
yetler Birliği’ne gelmesini istedi. Ancak izlenme ve hastalıklara 
boyun eğmeyeceğini söyleyerek kabul etmedi.

1951 davası nedeniyle bir yandan Türk hükümeti tara-
fından peşi bırakılmayıp, Fransız makamlarınca da yurttaşlığa 
alınmayınca, Tacettin Karan 17 yıl “vatansız” yaşadı. Bunun 
üzerine, 1967’de önce mason oldu, ardından da Fransız uyru-
ğuna girebildi. “Guy Caran” adını alan Tacettin karan, şimdi 
artık insan hakları ihlallrine karşı sıkı bir mücadeleci.

Mıdırgıç Margosyan, Hagop Mıntzuri, Kirkor Ceylan, Za-
ven Biberyan ve diğer Ermeni yazarlarının kitaplarını yayınla-
yan Aras Yayınevi’nin yöneticisi dostlardan bir davet almıştım 
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Mart ayının sonlarında bir gün. Kendi yurttaşları, fotoğraf ma-
kinesi merceğinin tanrısı Ara Güler’e verilecek nişan için Kum-
kapı’daki Ermeni Patrikhanesi’nde düzenlenecek törene davet 
ediyorlardı. Sevinerek kabul ettim.

Saatinde Kumkapı Patrikhane binasının avlusundan içe-
ri girdikten sonra, tüm dinsel yapıların atmosferindeki uhrevi 
havanın buradaki benzeri, merdiven başında Aras’ın yöneticisi 
dostların ve dinsel giysiler içindeki Patrikhane görevlilerininin 
sıcak karşılayışıyla dağılıverdi. Geniş tören salonu, beş-on da-
kika içinde konuklarla dolmaya başladı. Aras’ın kuruluşundan 
çok daha önce, Ermeni edebiyatının ülkemizde tanınmasında 
büyük emeği geçen yayıncı ve gazeteci, kadim dostum Ragıp 
Zarakolu’yla karşılaşıverdik. Ragıp hemen dönüp az ilerdeki 
bir beyefendiyi göstererek, “Taci Bey’i tanıyor musun” dedi. 
“Hayır” dedim. Yanaştık yanına. Zarakolu, benim için, “İşte 
bizim ülkedeki eski tüfek uzmanı arkadaş bu” dedi.

Hemen başlayan töreni izledik. Ara Güler’e nişan takıldı. 
Dağılacağımıza yakın Taci Bey’in yanına attım kendimi. “Şu 
Taci’nin tamamı ve esası ne?” diye sordum. “Tacettin Ka-
ran” dedi beyefendi. Tombul pembe yanakları, “müsyü” sakalı 
ve bembeyaz dişleriyle gülen yaşlı ama dinç bir insandı kar-
şımdaki. Türkiye Marksçı sol hareketinin tarihiyle haşır neşir 
olduğumdan, 1950’lerde Paris’teki “İleri Jön Türkler” örgütünde 
adı sıkça geçen Tacettin Karan’la tanıştığımı anladım. Atil-
la İlhan’ın “Abbas Yolcu”sunda, Sevim Belli’nin “Boşuna mı 
Çiğnedik?” adlı anılarında ondan söz ettiklerini anımsadım. 
Kendisiyle görüşüp konuşmak, hatta yayımlamak üzere bir rö-
portaj yapmak istediğimi söyledim. “Hay hay” dedi. Bir süre 
daha İstanbul’daydı. Konuk olarak kaldığı evin telefonunu ve 
adresini yazdırdı.

O haftanın sonunda Tacettin Karan’la oturup konuştuk. 

Erken gelen baharın yakıcı sıcağı altında, Şişli Camii’nin 
cümle kapısı hizasından, Tacettin Karan’la sözleştiğimiz adrese 
doğru yürüyordum. Elimdeki çift numaraya göre binanın solda, 
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Osmanbey’e doğru olması gerekiyor. Apartman girişinde, aynı 
zamanda elinde bir tutam Milli Piyango bileti bulunan kapıcı, 
aradığım numaranın orası olduğunu, asansörde beşinci kat 
düğmesine basmam gerektiğini söylüyor.

Asansörden indiğimde açık daire kapısının eşiğinde; tom-
bul pembe yanakları, beyaz bıyığı, “müsyü” sakalı ve bembe-
yaz dişleriyle gülümseyen, aydınlık alınlı Tacettin Karan duru-
yordu. Buyur etti. Girdik. Hemen kurulu yemek masasına davet 
edildik. Yemeğin ortalarında, sohbet yavaş yavaş röportaj ya-
pacağımız konulara gelmeye başlayınca, çantamdaki teybi çı-
karıp önüne koydum Tacettin Bey’in…

Aslında uzun uzun, saatlerce anlattı. Tamamını sizin 
önünüze dökmeye kalksam, YAZIN’da bana ayrılan hacım taş-
tığı gibi, sonraki sayılara da sarkar gider. En iyisi sizlere sıkı bir 
özet yaparak, asıl başlangıç yıllarını anlattırayım sereserpe…

- Bu işler nasıl başladı sizde? Taa en başından başlayalım 
bakalım” diyorum.

Tacettin Karan şunları anlatmaya başlıyor: 

- Bu memlekette, bu işler hep Nazım’la başlar. Benimki de 
öyle oldu. Bakın nasıl: Adana’da daha ortaokula gidiyordum. 
Bir dayım vardı. Romatizmadan hasta düşüp yatalak oldu. İs-
tediği kitapları ben alıp getirirdim. Roman, hikaye gibi şeyler 
olurdu. Bir gür, ‘Taci, Nazım Hikmet’in şiirlerini bulup getirir-
sen sana beş kuruş vereceğim’ dedi. Yıl 1938’di. Her zaman 
kitap aldığım kitapçıya gittim. ‘Orhan Seyfi Orhan’un Nazım 
Hikmet’in Seçme Şiirleri kitabını istiyorum’ dedim. Kitapçı, ‘Deli 
misin sen!’ diye çıkıştı. ‘O vatan hainliğinden mahkum edildi, 
idam edecekler, sen de kitabın peşine düşmüşsün. Bundan son-
ra adını bile ağzına alma’ dedi.

Ben bu tepkiyi adam Nazım Hikmet’in şiirlerini satmak 
istemiyor, belki de kendisinde yok şeklinde değerlendirdim. 
Adana’nın ikinci bir kitapçısı daha vardı. Bu kez ona gittim. 
Ne istediğimi söyledim. O da; ‘Bak’ dedi, ‘Senin aileni de ta-
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nıyorum, başınıza bela açarlar, vazgeç bu adamın kitaplarını 
aramaktan’ dedi. Bir önceki gibi o da Nazım Hikmet’in vatan 
hainliğinden mahkum edildiğini söyledi. Ben de kızıp, bağırıp 
çağırdım, bir daha kendisinden hiçbir kitap almayacağımı söy-
leyip çıkıp gittim.”

Bundan sonra yolda bir arkadaşına rastlamış Tacettin 
Karan. Başına geleni ona anlatınca arkadaşı, “O kitap bende 
var, sana vereyim” demiş. Bu, Orhan Seygi Orhon’un hazırla-
dığı Nazım Hikmet’in şiirlerinden seçilmiş antoloji gibi bir ki-
tapmış. 

Şöyle devam ediyor Tacettin Karan:

- Dayımdan önce ben okudum kitaptaki bütün şiirleri ve 
çok sevdim. Ezberledim. Henüz okullar açılmamıştı, yaz tati-
lindeydik. Okul açıldığında öğretmen, “Yazın ne yaptınız, ne 
okudunuz?” diye sordu. Ben, ‘Pol ve Virjini’yi, Romeo ve Juliet’i 
okudum’ dedim. ‘Bu arada bir şairden de çok güzel şiirler oku-
dum’ diye ekledim. ‘Neydi o?’ dedi. ‘Ezberledim ben o şiirleri’ 
dedim. ‘Peki oku bakalım’ dedi. Ben önce Bahr-i Hazer’e başla-
dım. Ardından Salkımsöğüt’e geçtim. Sonra Portreler’den Ce-
vap N.2’yi okudum ve arada geçen:

Anlaşılan 
Bağdadi şaklaban
Unutmuş,
Mösyö bilmem kimle beraber
Adana-Mersin hattında o kuşu yolduğunu

dizelerindeki o kuşun ne kuşu olduğunu sordum öğretmenime. 
Durdu, düşündü; ‘Cennetkuşu’ dedikleri olabilir, Anka kuşu da 
olabilir’ dedi. İşte böyle Nazım Hikmet şiidiyle başladı bende 
her şey. Sonra geldi Nazım gitti Nazım…
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Hapishane kaleminde mukayyid kulunuz…

1950’li yılların başında “Orhan Kemal” adıyla edebiyat 
dünyasında ünlenecek olan Raşit Kemali’yi tanır Tacettin Ka-
ran. Aynı mahalledendirler. Aileleri birbiriyle tanışıktır. Hatta 
önemli bir avukat olan Raşit’in babası Abdülkadir Kemali Bey, 
tacettin karan’ın ailesinin de avukatıdır. Raşit o yıllarda futbol 
oynamaktadır. Tacettinler de onların peşinden top koşturmak-
tadırlar.

Şöyle anlatıyor Tacettin Karan:

- Raşit ağabey bu arada askere gitti, hapse düştü. 1943 
sonrasında hapisten çıkıp Adana’ya döndü. Ben artık lise öğ-
rencisiydim. ‘Başak’ adında bir dergi çıkarmaya karar verdim. 
Hazırlık yapıyorum. Arkadaşlar, bir akşam, ‘Bir şairimiz var, 
seni ona götüreceğiz’ dediler. Akşam karanlığında gizlice, sak-
lana gizlene gittiğimiz yerde bir de baktım, karşısına çıkartıl-
dığımız şair Raşit Ağabey değil mi? Yıllar sonra böylece tekrar 
buluşmuş olduk. 

Dergiyi çıkaracağım ama parayı nerden bulacağım? Al-
lem ettim, kalem ettim, babamdan kopardım parayı. Raşit Ağa-
bey, Bursa hapishanesinde yatmakta olan Nazım Hikmet’le 
mektuplaşıyor. Mektuplarında, Nazım Hikmet’e benim dergi 
projemden söz ediyor; burada böyle böyle bir oğlan var, bir 
dergi çıkaracak, kararlı, diye yazıyor. Nihayet dergiyi ‘Başak’ 
çıkardık. Raşit ağabeye gelen mektupların içinden çıkan Nazım 
Hikmet’in şiirlerini de yayımladık. Bir tanesi ‘Hapishane Mu-
kayyidi’ şiiriydi.”

Ve ezberinden okumaya başlıyor şiiri Tacettin Karan:

“Yanarak,
Yanarak parmakları şerarelerden
İnsan yüreklerine dokundu o elleri
                              yirmi beş senedir
      yani bir rub’u asır
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hapishane kaleminde mukayyid kulunuzun…
İnsanoğlunun ömrü
           belki lüzumundan fazla kısa
           belki lüzumundan fazla uzun
Bir tek daha içelim…
‘ağlamaktan, 
ağlamaktan yine zehroldu şarabım bu gece…’
Kalktı Bebek tramvayı Eminönü’nden.
Zifiri karanlık Balıkpazarı.
Meyhanenin camlarına yağmur yağıyor…
‘Ruhum,
havada toprağa döndürdü rüzgar beni…’Muallim Naci Merhum…
Bu hayı huy
      bu hayı huy neden?
Ve insanlar neden dolayı
              Şu tabakta yatan uskumru kadar 
                                                                  mahzun?
Kıyamet günü
bir suali var Ezraile
hapishane kaleminde mukayyir kulunuzun…
Bir tek daha içelim…
Hiç adam asılırken gördünüz mü?
yarın bir tane daha asacağız
                                    şafakla
    şafakla beraber…
Abdülhamid
         atardı tıbbiye talebisini
                                                Sarayburnu’ndan…
Çok adam
          Çok adam asıldı Hürriyette…
Eskiden köprü başında asarlardı,
bunu Sultanahmet’te…
Yağmur dinmezse ıslanacak…
Bir tek daha içelim…
İstanbul şehrinin yoktur menendi, 
‘Ademin
ademin canlar katar abuhavası canına…’
demiş,
demiş şair Nedim Efendi…”
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Karan’ın ısınamadığı TKP yöneticileri

Daha lise sıralarında böylesi faaliyetlerin içindeki Tacettin 
Karan, Ziraat Okulu’ndaki bazı hocalarla gizli gece konuşmala-
rı sırasında Türkiye Komünist Partisi’nin adını duyor ama he-
nüz organik bir bağı yoktur. Ancak Mayıs 1946’da Esat Adil’in 
başkanlığında kurulan Türkiye Sosyalist Partisi’nin Adana Şu-
besi’nin kuruluşu içinde yer alır. Bir ay sonra İstanbul’dan bir 
haber gelir: Türkiye Sosyalist Partisi’ni ilga edin, gerçek parti o 
değil, Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi’dir.

1946 yazında Adana’dan İstanbul’a gelerek Şefik Hüs-
nü’nün başkanlığında kurulu Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köy-
lü Partisi’nde faaliyet göstermeye başlamış. Arkadaşlarıyla 
birlikte partinin Eminönü kaza teşkilatını kurmuş. Ayrıca Kum-
kapı nahiye kuruluşunu da sağlamış. Partinin yayın organları 
“Yığın” ve “Sendika” dergilerinin yayınında da çalışıyormuş bir 
yandan.

- İki parti arasında büyük bir çatışma vardı. Ben gerçek 
nedenini bir türlü anlayamıyordum. Sedat Adil’i çok severdim. 
Tan’daki yazılarına bayılırdım. Tan’ın yazarları Sabiha Ser-
tel’le Esat Adil benim için birer idoldüler. Şimdi de Esat Adil’in 
TSP’nin yayın organları Gün ve Gerçek’teki yazılarının tiryaki-
si olmuştum. O zamana kadar Şefik Hüsnü’den ise bir tek satır 
bile okumuş değildim. Kim olduğunu bile bilmiyordum. İkisi-
nin arasındaki çekişme yüzünden TSEKP yöneticileri bize Gün 
ve Gerçek’i okumayı bile yasaklamışlardı. Ama ben gizli gizli 
okurdum. Karakter olarak bana yapma denileni yapan, yasak 
denileni mutlaka çiğneyen biriydim.

Tacettin Karan TKP’nin Santral Komite (Merkez Komi-
tesi demek istiyor) üyelerinin pek çoğunu yakından tanımış. 
TSEKP’nin genel merkezinin bulunduğu Çemberlitaş’taki Kürk-
çü Han’ın üst katlarından birinde Doktor Şefik Hüsnü’nün ya-
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nına oturmuş. Halil Yalçınkaya’yı, Celal Zühtü Bonneci’yi, Dede 
Ahmet’i (Fırıncı) vd.ni tanımış, hiçbirini gözü tutmamış. “Bece-
rikli, kültürlü ve yetenekli kimseler değillerdi” diyor. Kimi anı 
kitaplarında onların kasten güzelleştirildiğini ileri sürüyor.

16 Aralık 1946’da TSEKP, Türkiye Sosyalist Partisi, ya-
yın organları, bağlı sendikaları kapatılıp, yönetici ve mensup-
ları tutuklanmaya başlayınca, Tacettin Karan yakalanmamak 
için kaçıp saklanmış. Ermeni arkadaşlarının yardımıyla 6 ay 
kadar gizlenmiş. Sonunda TSEKP kurucularından Fuat Bilege; 
“Seninle ilgili bir şey yok, çık ortaya” demiş. Bunun üzerine giz-
lenmekten vazgeçmiş. Daha aktif faaliyetin içinde olması için 
yukarıdan emir gelmiş.

Şöyle anlatıyor gerisini:

- Bunun üzerine, 1948’di sanırsam, İstanbul Yüksek Tah-
sil Gençlik Derneği’ne girdim. 

İlhan Arda, Yıldız Baştımar, İlhan Berktay, Nihat Sargın 
gibi arkadaşlarla bu dernekte tanıştım. Bir ara yönetiminde de 
görev aldım. 1949’daydık. Şahap bakırsanlar’ın Kapalı Çarşı’yı 
bombalayıp, Beyazıt Kulesi’ne kızıl bayrak çekeceklerdi pro-
vokasyonunun arkasından, benim için de Galata Köprüsü’nü 
uçuracak söylentileri çıkarıldı. Arkadaşlarımdan bazıları da bu 
provokatif söylentiye inandılar. Hatta, niye bize haber verme-
din, beraber yapsaydık diyenleri bile oldu. Bunun üzerine ben 
ülkeyi terk etmeye karar verdim. Bilal Şen’le birlikteBulgaris-
tan’a gidecektik. Sabahattin Ali’nin Bulgaristan’a kaçarken öl-
dürüldüğü haberi çıkınca vazgeçtik.

-Peki Parti’nin haberi olmadı mı sizin bu Fransa’ya gitme 
işinizden? diye soruyorum. 

- Olmaz olur mu, diyor Tacettin Karan. Merkez Komi-
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te üyelerinden Halil Yalçınkaya geldi, buldu beni, bu gidişi-
mi TKP’nin görevli gönderişi haline getiriverdi. Paris’te bizim 
TKP’nin İleri Jön Türkler Birliği örgütünde görev alacağımı, 
orada her şeyin hazır olduğunu, kalacağım evin bile dayanıp 
döşendiğini, istasyonda da karşılanacağımı söyledi Yalçınkaya. 
Böylece ben Paris’e parti tarafından gönderilmiş gibi oldum.

Fransa’ya ulaşıp İleri Jön Türkler Birliği örgütüne giren 
Tacettin Karan hemen kolları sıvar. 12 yıldır hapiste yatmakta 
olan Nazım Hikmet’in kurtarılmasıyla ilgili kampanya sözko-
nusudur. O nedenle hemen faaliyete geçerler.

- Birkaç gün sonra Kemal Baştuji’yle Sorbon’a gittik. 
Fransız Komünist Partisi’nin edebiyat fakültesindeki hücreleri-
ni ziyaret ettik. Onlara Nazım Hikmet’in durumunu anlattık. 
Üniversite çevresindeki komünist partisinin öteki hücrelerini de 
dolaşarak bir kamuoyu oluşturduk. Ardından tanınmış şahsi-
yetleri ziyaret etmeye başladık. Aragon, Eluard, Tristan Tzara 
ile görüştük. Türkiye’de bizim yazarların imza ve söyleşi günle-
rine benzeyen şekilde Fransız Yazarlar Günü tertiplenirdi. Öyle 
günlerden birine giderek bu yazar ve sanatçıların aşağı yukarı 
hepsini bulduk. Durumu onlara anlattık. Zaten Nazım Hikmet’i 
tanıyorlar, durumunu da biliyorlardı. Biz de uzun uzun anlat-
tık. Bu Yazarlar Günü vesilesiyle tanıdığımız pek çok kişiyi de 
bir araya getirerek Nazım Hikmet’i Kurtarma Komitesi’ni 
kurduk. Komite başkanlığına Tristin Tzara getirildi. Dadaizmin 
kurucusu Romanyalı bir Yahudi olan Tristin Tzara’nın bu işte 
çok büyük emeği geçti. Nazım Hikmet’in son şiirlerinin çeviri-
sinde de epeyce yardımlarını gördük. Aragon ise her şeyi kendi-
sine maletmeye çalışan, kendini beğenmişin biriydi.

1950 Temmuz’unda Nazım Hikmet’in hapisten çıkışıyla 
fonksiyonunu tamamlayan Nazım Hikmet’i Kurtarma Komite-
si dağılır. Ancak Birlik görevine devam etmektedir. O yaz çı-
kan Kore Savaşı’na ilişkin bazı etkinliklerde bulunurlar. Türki-
ye’den gelen giden olmaktadır. Birlik’e. Sonunda Dr. Sevim Tarı 
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da gelir Türkiye’den. Tacettin Karan, Birlik’in yönetimini ona 
bırakır, çünkü Parti’nin İstanbul’dan gönderdiği emir böyledir.

Türkiye’ye gidip, Marsilya yoluyla tekrar Fransa’ya 
dönmeye çalışan Sevim Tarı’nın 26 Ekim 1951’de İstanbul’da 
Galata Rıhtımı’nda yakalanmasıyla başlayan 1951 komünist 
tevkifatı üzerine açılan davanın, gıyabi sanıklarından birisi de 
Tacettin Karan’dır. Ondan sonra Tacettin karan bir daha ülke-
sine dönemeyecek, hep Fransa’da kalacaktır. O artık Fransa’da 
“haymatlos” bir komünisttir. 

Yıllarca Fransız yurttaşı olamayan Tacettin Karan, niha-
yet 1967’de değişik bir formülle Fransız yurttaşlığına geçebilir.

Bakın nasıl:

- İstanbul’dan gitmiş Rum bir ressam arkadaşım bir gün 
bana geldi. Ben Fransız oldum, ama sen olamıyormuşsun dedi. 
Olamayayım ne olacak ki, dedim. Sadece benim karım mırın kı-
rın ediyor, çünkü bütün işlemler onun üzerinden yürüyor, Fran-
sız yurttaşı ol da ben bunlardan kurtulayım diyor, dedim. Ar-
kadaşım ben önce mason oldum, ondan sonra Fransız yurttaşı 
olmak kolay oldu dedi. Benim masonlukla ilgili klasik bilgileri-
me göre bu iş olamazdı. Arkadaşım dedi ki, iş senin bildiğin gibi 
değil; masonluğun laik, sosyalist ve komünist olan locaları da 
var, ben oraya girdim, sen de öyle yapacaksın dedi. Kartını bile 
gösterdi. Sonunda ben de gözlerim kapalı, onların geleneksel tö-
renlerine uyarak masonluğa kabul edildim. Mason olduktan on 
beş gün sonra da Fransız yurttaşı oldum.

“Guy Karan” adını alan Tacettin Karan, bundan sonra ne-
rede insan hakları ihlali varsa oraya koşmaya, ölüm tehdidi al-
tındaki insanları kurtarma çalışmalarına katılmaya başlamış.

Türkiye’de 12 Mart faşizmi Deniz Gezmiş’leri idama mah-
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kum edince, onların kurtarılması için ortaya atılmış. Fransa’yı 
ziyaret eden dönemin kukla başbakanı Nihat Erim’e bile tele-
vizyonda “tamir edilmeyen bir hata işlemeyeceğine dair” 
söz verdirilen eylemin içinde olmuş.

Bir de bastıran vatan hasreti üzerine zaman zaman Yu-
nan adalarına kadar gelip, oralardan bakabilmiş yurduna…

1974 yılında bir gün Le Monde gazetesinde “Türkiye’de 
af” haberini okuyunca, daha affın yasalaşıp yürürlüğe girip gir-
mediğine bile bakmadan kuş gibi uçup gelmiş ülkesine.

Elinde şimdi de ölüm tehdidi altındaki Amerikalı zenci 
Mumia Abu Jamal’ın affına ilişkin mektup vardı; onu sürdü 
önüme konuşurken.

Bu “eski tüfek” de böyle işte…

Avrupa ve Türkiye’de Yazın Sayı 91
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Selma Lagerlöf’ün Evi

Fakir BAYKURT

Varmland’da Marbacka’ya gidiyoruz. Yazar Selma La-
gerlöf’ün müze olan evini göreceğim.

Temmuz 20’lerden sonra İsveç’te günler 23 saat 50 da-
kikaya kadar uzuyor. Güneş, batacağı çevren’e değiyor, değ-
miyor. Görümlük bir durum: batmadan gene doğuyor; hemen 
öylece yeni gün başlıyor. Ortalık altı ay böyle aydınlık gidiyor. 
İniş yokuşun yamacı demezler mi? Sonra altı ay da 23 saatten 
fazla süren geceler başlıyor. Altı ay karanlık çekilir mi? İnsan-
lar en çok, o aylarda özöldürüm yaparmış. Demek İsveç’in o 
kuzey yanları sadece altı ay güneş görüyor. Peki nasıl oluyor 
da bunca gür otlar, çiçekler, hem de ağaçlar yerin her karışını 
silme örtebiliyor?

Karlskoga’da metalurji mühendisi Lars’la evli Rüya Ha-
nım beni çağırdı. “Kızım çok işim var, gelemem!” dedim, gene 
üsteledi. En sonunda, “Eğer beni Varmland’da Selma Lager-
löf’ün yaşadığı Marbacka’ya götürürseniz gelirim!” dedim. Mu-
zurluğum tuttu, işi yokuşa sürdüm.

Haritaya bakınca yakın görünür. “Peki, siz gelin götü-
relim!” demez mi? “Buralar çok güzel; size daha neler, nereler 
gösteririz!” diye çağrısını yineledi.

İyi ki yaptı bunu. Değilse gelmeyecek, bu güzellikleri 
görmeyecektim. Öğrencim Alaaddin zaten Göteborg’a gidecek. 
Kaya Karan ile eşi Şengül de bindi minibüs tipi otomobile. Beni 
Karlskoga’da bırakacaklar. Alaaddin geçecek. Kaya’gil bir gece 
kalıp otobüsle Stockholm’a dönecekler.

Rüya’gilde konukluğum üç gün. O büyük endüstri şehrini, 
çevresini gezeceğiz. Hem de Marbacka’ya gideceğiz.

İşte çıktık yola. Bu yolculuğu Lars enişteyle yapıyoruz. 
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Rüya Hanım kaldı. Çocukları Nilgün’le Hülya’yı aldık. Otomo-
bili E-18 üzerinden sürüyoruz. İki gün önce Karlskoga’ya kadar 
batıya geldik; bugün kuzeye gidiyoruz. Sürekli çam ormanı ge-
çiyoruz. Çocuklar ikide bir çığlık atıyor, ille inip yosun topla-
yacaklar. Baba, “Ormanların sahibi Mulle’ye sormadan bunu 
yapamazsınız sanırım..” dedi.

“Mulle’yi bulalım! Hem bize de armağan versin Mulle!” 
diye dayatıyorlar.

“O şimdi başka yere gitmiştir. Bir burası değil ki! Çok ge-
niş onun ormanları! İsveç’te her yere o bakıyor!”

Çamlar, çalılar bitiyor, ekinler başlıyor. Göl kıyılarından 
geçiyoruz. Varmland denilen bölge İsveç’in yüreği imiş. Lars 
enişte, “Ama onun da yüreği Marbacka’dır!” diyor. “İsveç’in en 
geniş gölü bu bölgede. Tatlı su balıklarının en nefisi de burda 
olur..”       

Beni Selma Lagerlöf’ün şimdi müze olan evine götüreceği 
için dün, önceki gün epeyce ansiklopedi karıştırmış. Birkaç ar-
kadaşına telefon etmiş. Hangi yolu izleyecek, nerden sapacak; 
onları da yol atlasından bulup sırayla yazmış.

Mühendis Lars, doğaya yönelen saldırıların ayırdında 
olan İsveçlilerden biridir. Devletin almaya başladığı önlemler-
den söz ediyor: “Bizde kağıt fabrikası çok. Bunların bir bölümü 
ayağını göllere verir. Ama her ay düzenli ölçümler yapılır; şu 
orandan yukarı kirlilik bulundu mu, fabrikanın kapısına kilit 
vurulur. Çok kapandı o tür fabrikalardan, önce geçici kapatma, 
gereken önlemi almazsa bir daha, bir daha! Kapanan fabrika 
bu arada epey de ceza öder..”

“Aferin sizin hükümete! Çelik fabrikalarını da kapatıyor 
mu? Örneğin Karlskoga’daki, Babors’taki fabrikaları kapattı mı 
hiç?” diye sordum. 

Eli direksiyonda, gözü ilerde: “Hayır, onları nasıl kapat-
sın! Ama denetim altına aldı. Arıtma düzenleri kurdurdu, filtre 
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taktırdı!” bu yanıtının inandırıcı olmadığını sanırım kendi de se-
zip konuyu değiştiriyor: “Dünyada pek çok yabancı, Selma La-
gerlöf’ün Nobel ödülünü İsveçli olduğu için aldığını sanır. Onlar 
sadece ‘Nils Holgersson’un Alışılmadık Gezisi’ kitabını okusa 
yanıldığını anlar. ‘Gösta Berling’ gerçek bir başyapıttır. Fakat 
biz Selma Lagerlöf’ü aynı zamanda örnek kişiliği için de severiz. 
O bizim halkımızın güzel yanlarını ortaya çıkardı. Çocukları, 
yetişkinleri okuttu. Buralardan çok yazar yetişmesine yardımcı 
oldu. Şehirlerde oturanların yüreğinde doğa sevgisi tutuşturdu. 
O biliyorsunuz, 1940’ta öldü, ama bizim halkımızın gönlünde 
hâlâ yaşar.”

Mühendis Lars bir soruma karşılık cebindeki not kağıt-
larından birini çıkarıp Lagerlöf’ün 1858 doğumlu olduğunu 
söyledi. “Maşallah, epey yaşamış!” dedim. Bir ara “Lev Tolstoy 
İsveçli olsa Nobel ödülü ona da verilirdi elbet değil mi?” diye 
sorayım dedim, sormadım. Ne yararı olacak? Anlattıklarını din-
liyorum, yolculuğu sürdürüyoruz.

İsveç toprağı güneş altında hafif bir sis salarak tütüyor. 
Köy irisi şehirlerden geçiyoruz. İçleri park gibi; çevreleri zaten 
yeşillik. Birinin alanında Lagerlöf’ün anıtı var. Dizine bir çocuk 
oturtmuş, okuma öğretiyor. Artık ondan sonra çok sürmüyor, 
otomobili Marbacka’daki iki katlı, geniş oturumlu evin önünde 
eğliyoruz. Karlskoga’dan beri 180 kilometre yol gelmişiz. Ço-
cuklar da, biz de acıktık. Rüya’nın koyduğu kıstırakları yiyoruz. 
Meyva sularını içiyoruz. Müze olan evin çevresi çayırlık. Hemen 
sonra orman başlıyor. Otobüsler dolusu görücü gelmiş. Bir sürü 
de otomobilli var. Bu yurtluk yazarın babasınınmış. Bilmem kaç 
dönüm! İflas gibi büyük bir sıkıntı geçirmiş, satmak zorunda 
kalmış. Selma Lagerlöf’ün çocukluğu, gençliği bu çayırlarda 
geçtiği için düşlerinden çıkmıyormuş. Bu acı onun yazarlığını 
etkilemiş. Çok çalışıp para kazanmak istemiş. Amacı baba top-
rağını geri almak; ama olur gibi değilmiş. Sonra Nobel’in getir-
diğini filân vererek, hepsini değil, ancak bir bölümünü kurtara-
bilmiş. Lars, çocuklarla birlikte evin önünde resmimizi çekiyor. 
Müze olan eve girip alt katı, üst katı oda oda dolaşıyoruz. Üni-
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versiteli kızlar rehberlik ediyor. Sadece bize değil, görücü grup-
lara durmadan açıklama yapıyorlar. “Hayır hayır; topal değildi, 
bir bacağı sadece birkaç santim kısaydı!” diyorlar titizlenerek.

Mutfağında tahta dolaplar içinde eski beğeniye göre ba-
kır kaplar var. Açıkta leğenler, ibrikler... Bakır kaplarla çelişki 
gibi, bir masada porselen kaplar duruyor. İsveç kralı gelip ya-
zarla yemek yemiş. O kapları öyle korumuşlar. Selma Lagerlöf 
bu evin her köşesinde çalışırmış. Yazı masasından başka öbür 
masaları da kullanırmış. Dolaplarda okuduğu kitaplar, İsveç’te 
yada dış ülkelerde basılan kitaplarından örnekler özenle sergi-
lenmiş. Yatak odasına geçiyoruz. Karyolanın çevresine kordon 
germişler.

Kimi resimlerini büyütüp asmışlar. Kitaplarının ilk basım-
ları ayrı bir dolapta duruyor. Mektupları, karalamaları korun-
muş. Adına çıkan pullar, üstüne yazılan kitaplar; Nobel ödülü 
diploması. Nobel ödülü madalyası.. Bunlardan başka yabancı 
dillerde basılan kitaplarının birazı..

Böyle büyük bir yazarı tanımak için, onunla ilgili ne var-
sa hepsini okuyup, inceleyip, süzmek gerekiyor. Selma Lagerlöf 
Fin-Rus savaşı sırasında çok üzgünmüş. Çok severmiş Finleri. 
O savaşı haksız bulur. Yaşamda onu en çok üzen konulardan 
biri buymuş. Kurtuluş ordusunun giderlerine harcanmak üze-
re, eritip paraya çevirsinler diye Nobel madalyasını yollamış. 
Halk madalyanın eritilmesini durdurmak istemiş. Öğretmenler 
girişim başlatmış. Çok para toplanmış öğrencilerden, ana ba-
balardan.. Madalya parasının üç katı parayı göndererek onu 
kurtarmışlar. Hasta yatağında son soluğunu verirken söyledigi 
söz “Savaş bitti mi?” olmuş.

Görücülerden biri soruyor: “Mutlu muydu?”

Üniversiteli rehber: “Çoook mutluydu!” diyor. Ne biliyor, 
nasıl bilebiliyor acaba?

Yanlarda bir yerde Gösta Berling Tiyatrosu var. İnsan-
ların bir bölümü oraya girdiği halde müzeyi gezenler gene de 
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kalabalık. Dışarıya hâlâ otobüsler geliyor. Kartlar, kitaplar sa-
tılıyor. Anmalık öteberileri alan alana. Kafeteryadan kahveler, 
çaylar alıp içen içene.

Aklımdan “Her gün böyle mi burası?” diye sormak geçi-
yor. İnsanlar hacı olmaya, yada bayram kutlamaya gelmiş gibi 
giyinip kuşanmış, ordan burdan akıp gelmiş. Güneş altında 
bir süre dinlendikten, hem de yiyip içtikten sonra içeri dalıyor. 
Merdivenden bir sıra çıkarken, bir sıra iniyor. Anlaşılmaz bir 
sessizlikle odaları dolaşıyorlar. Kimsenin kolu kimsenin koluna 
değmiyor. Yukardaki ön balkondan karşıya serilmiş yeşilliklere 
bakabilmek için biz de herkes gibi sıra bekliyoruz.

“Cümlenin muradı dünyada cennet..” diyen bizim türkü 
geldi dilime. Söylesem kim anlar?

“İsveç’in her yerinden insan var burda!” diyor Mühendis 
Lars. Biraz durup, “Sadece İsveç’ten değil, Finlandiya’dan, Nor-
veç’ten, İngiltere’den, Türkiye’den...” diye ekliyor.

Telefonda bana usanmadan üstelediği, buralara gelmeme 
neden olduğu için Rüya’ya bir kere daha teşekkür etmek istiyo-
rum dönüşte. 

Lars da, ben de aynı anda saate bakıyoruz. Marbacka’yı 
bırakıp dönüş yoluna başlamak zorundayız ne yazık! En az üç 
saat gideceğiz. Yolumuza yakın bir kasabaya uğruyoruz. Par-
kının içindeki yontular pek ünlüymüş. Onu da dolaşıyoruz hızlı 
hızlı. Çocuklar iyice yoruldu. Nilgün, “Baba o kadın var ya, hani 
evine gittiğimiz; yazar miydi?” diye soruyor dönüp dönüp. Sa-
nıyorum çocukları sevindiremedik diye bir üzüntü var Lars’ın 
içinde. Benim de içimdeki çocuk tepinip duruyor dondurma 
diye. Park çıkışında bir araba duruyor. İtalyanlar oralara ka-
dar gelmiş maşallah! “Külahlara koydurup yalayarak yiyelim” 
diyorum. “Çocukların önü sıra, olmaz der gibi bakıyor yüzüme. 
“Lütfen Lars enişte!” diye dayatıyorum. Kendine de bizim gibi 
külaha koyduruyor sonra, ikindi güneşinin altında dondurma-
larımızı yalıyoruz.
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Dün Karlskoga’da çelik fabrikalarından birinin konukevi-
ni görmeye gittik. Osmanlılara satılan topların kârıyla yapılmış. 
O kadar büyük bir ev. Fabrika hem bakamıyor, hem kullana-
mıyor; kullanım hakkını bir otele devretmiş çoktan. Onarımda 
olduğu için göremedik ne yazık. Önü, ardı, yan yüzleri iskeleye 
alınmış. Essen’deki Krupp Sarayı bunu örnek alarak yapılmış. 
Ama o bundan çok çok büyükmüş. Bu saraylar, savaş aracı, 
özellikle top satın almaya gelen yabancı devlet temsilcileri kal-
sın diye düşünülmüş. O zaman otel motel yok. Karlskoga köy; 
Essen köy.. Sonra birden parlamış ikisi de... Çok kazanmış Kar-
lskoga. Ünlü dinamitçi Alfred Nobel de oralı.

İsveçlileri anlamak zor. Bir yazarı böyle tapınır gibi sevi-
yorlar. Ama geçen yıl Ingmar Bergman’ı nerdeyse yürek dur-
masından öldürüyorlardı. Onun yaratıcı yüreğini tırnaklayıp 
kanattılar. O gün yazın alanında Selma Lagerlöf ne ise, bugün 
sinema dünyasında Ingmar Bergman odur bence. Ama gizli po-
lis kafasına taktı nedense; işi gücü bırakıp ardına düştü; so-
nunda bombasını patlattı: “Ingmar Bergman vergi kaçırıp pa-
raları kadınlarla yiyor!.” Maliye müfettişleri gizli polisle işbirliği 
yaptı. Saygısız biçimde evini, bürosunu, stüdyosunu didik didik 
ettiler. Basının arsız kanadı, elektriğe bağlanmış saksafon gibi, 
birin yanına bin katarak bar bar öttü. Sinirleri zaten sanatın 
kendi cehennemi içinde yorgundu, gene de inanılmaz bir direnç-
le dayandı. Olaf Palme, o kusursuz Fransızca, Almanca, İngi-
lizce bilen, tenis oynayan sosyal demokrat başbakan bile, bir 
dış gezi sırasında Paris’te yabancı gazetecilere, güya yönetmeni 
savunur görünerek, “Evet kaçırmış, ama biraz abartıyorlar!” 
dedi. Yani Bergman ona göre de suçlu! Ama 1977’de, ben ora-
dayken sanatçı beraat etti. Kararı öğrenince televizyonda ağla-
dığını gördüm. Suçlanırken onca zaman dayanan yüreği, beraat 
haberini duyunca bunalım geçirdi.

Yaygın bir sığlık, depreşen kıskançlık dünyada her yerde 
var. Sanatçılar ölüp gittikten sonra seviliyor. Ama yaşadıkları 
dönemde adetâ boğulmak isteniyor. İpe çekilen, derisi yüzülen, 
ateşte yakılan sanatçıların, özellikle şairlerin ayrı bir ansiklo-
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pedisini yapmak gerekir. İsveç’ten Ingmar Bergman da kıyım 
görenlerin bir örneğidir. Bu sığlığın örnekleri her ülkede türlü 
türlüdür. Türkiye’mizdekiler ayrı bir tür oluşturur belki!

Selma Lagerlöf yaşadığı sürece sevilen az yazarlardan 
biri. Bu da, “Onun yapıtlarının bağıran bir politik özelliği olma-
yışından gelir” diye yorumlanıyor. Onun yapıtlarına sindirdiği 
politik görüşler, çok altlarda, derinlerde. Altta yada üstte; poli-
tikasız yazar nasıl olunur?

Gene güzel ormanlar, çayırlar geçerek akşam Karlsko-
ga’ya geldik. Lars enişte, dönüşte otomobili değişik yollardan 
sürdü. Bu kez baktık, 200 kilometreden fazla yapmışız.. 

   

Yazın, Sayı 68, Kasım 1995
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“Bizim Ahmet Kaya”

Mehmet Emin SERT

Ahmet Kaya’nın müzik yaşamı ve öldüğü dönem, 
12 Eylül sonrası Türkiye’sinin aynası görünümündedir. 
İnsan ilişkilerinin yozlaştığı, medyanın ülkenin gerçek yöneticisi 
olduğu ve bir anlamda tüm yaşamı belirlediği bir dönemdir bu. 
Sanatçıların yalnız müzikleriyle popüler olamadığı, medyanın 
gündemleştirmesiyle “ünlenen sanatçıların”, gerçek sanatçılar-
dan çok daha öne çıktığı bir dönem.

Ahmet Kaya da protest müziğin güçlü bir temsilcisi ola-
rak -müziğine kimilerinin deyişiyle “devrimci arabesk” denilse 
de- bir anlamda ezilen kesimlerin varolan duygularını, onların 
beğenileri düzeyinde başarılı bir biçimde dile getirebildiği için, 
geniş kitlelerin sevdiği bir müzisyen olmuştur. Tam anlamıy-
la magazin dünyası haline gelen medyanın, insanları gerçek 
ve düzmece hikayelerle ayakta tutmakta olduğu bir dönemde; 
kanımca Ahmet Kaya da popülerlik, gündemde kalma adına 
bu dünyadan uzak duramamıştır. Aşk skandallarıyla günde-
me getirilemeyince, mensup olduğu hissedilen “sol” kesimle de 
arasını açan “sözleriyle” (maçoluk, kadın dövme vb.) gündeme 
getirilmiştir. Yine klasik devrimci bir yaklaşımla kabul edileme-
yecek davranışları (emniyet müdürü arkadaşlar, polis gecesine 
ve dinci TV’lerin konserlerine katılma vb.) onu hep gündemde 
tutmuştur.

O’nun bu söz ve tavırlarının ne kadar “içten” veya “onu 
kullanmak isteyen medyayı kullanmak için” olduğuna hüküm 
vermemiz -kendisini yakından tanımadığımız için- olanaksız. 
Ama düşüncemiz, dönemin gereklerini yerine getirerek, bunla-
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rın hem günahını hem sevabını alarak gündemde kalmayı ba-
şardığıdır. Kaba tabirle “bir milyonluk kitlesi” olan bir sanatçı 
olmuştur o!

O her zaman kalbiyle devrimcilerin yannda olmuştur. 
Bence dönemin özelliğiyle malûl solun, O’na “kullanma” amaç-
lı yaklaşmasına rağmen, Ahmet Kaya pekçok “dayanışma”ya 
katılmıştır. O yüzden de sol kesim, beğenmese ve eleştirse de, 
onun kitlesinden hep “yararlanmak” istemiştir. Sonunda bir 
kesim “yuhalasa” da, sol gecelere “dayanışma” için çağrılmış-
tır. Bunların en ilerilerinden birisi, 1995 seçimlerinde “Emek ve 
Özgürlük Bloku” (BSP-HADEP vd.) seçim ittfakında Antep’ten 
aday gösterdiğimiz, cezaevinde idamla yargılanan TKEP önde-
ri Teslim Töre için yapılan seçim mitingine katılarak gösterdiği 
dayanışmadır. Antep emekçilerinden ve mitinge birlikte katıl-
dığı -o günkü ve bugünkü HADEP Genel Başkanı Murat Boz-
lak’tan çok ilgi gören Ahmet Kaya’nın -baraj nedeniyle Meclis’e 
giremese de- Teslim Töre’nin Antep’te milletvekili seçimini ka-
zanmasındaki katkısı inkâr edilebilinir mi?

O hep bizden, birleşik, sol ve sosyalist güçlerden yana ol-
muştur. Kendini bizden olarak vurgulamıştır. BSP’nin, ÖDP’nin 
kuruluşunu da desteklemiştir. ÖDP’nin örgütleyeceği halk kon-
serleriyle Türkiye’yi bir baştan bir başa dolaşma önerisini getir-
miştir. Bunun gerçekleşememesinin eksikliği ise bize aittir.

Söylemek istediğimiz: O dünün BSP’sinin yanında, bugün 
de ÖDP’yi destekleyen bir konumdaydı. Meşhur olay sonrası 
çıkmak durumunda kaldığı yurtdışında Kürt çevreleriyle daha 
yakın olması, bence onun bu yanına gölge düşürmemelidir. 
Bizce O’nu HADEP’li gibi görmek, göstermek haksızlıktır. HA-
DEP’le bir tür dayanışma içinde olduğu kabul edilebilir.

Ama “günah keçisi” yapıldığı bu dönemde, ÖDP ve sol 
güçler cenazesini sahiplenmek cüretini ve cesaretini gösterme-
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mişlerdir. Toprağa verilirken bile, ÖDP her yere gönderdiği ge-
nel başkanını göndermekten imtina etmiştir. En kibar deyimiyle 
bu vefasızlık, dönemin solun üzerinde yarattığı tahribatın gös-
tergesidir.

Bu yazı, Akın Ok tarafından aynı başlıkla yayına hazırla-
nan kitap için 25.11. 2000 tarihinde yazılmıştır.  

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 94  
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Kıvılcımlı Sempozyumu

Engin ERKİNER

Hikmet Kıvılcımlı, 7-9 Aralık tarihlerinde ölümünün 
30.yıldönümü anısına düzenlenen bir sempozyumla Wremen’de 
(Almanya) anıldı. Sempozyumun en önemli özelliği, “Doktorcu-
lar”la sınırlandırılmamış olmasıydı. Böyle bir sempozyum pe-
kala Doktor Hikmet Kıvılcımlı’nin görüşlerini savunan çeşitli 
gruplardan kişilerin biraraya gelmesiyle de düzenlenebilir ve 
-doğrusu- Doktorcu çevrenin dışında kimsenin fazla ilgisini de 
çekmezdi. Oysa Hikmet Kıvılcımlı, O’nun görüşlerini ister sa-
vunsun isterse onlara karşı olsun, herkes tarafından kabul edil-
diği gibi, Türkiye sosyalist hareketinin önemli bir ismidir. Sa-
dece görüşleriyle değil, çok sayıda yapıtı ve kişiliğiyle de önemli 
bir isimdir. Böyle bir ismi -Kıvılcımlı’nın renkli ifadesini kulla-
nırsak- “hû çekerek” anmak yerine, O’nun hakkında söyleyecek 
sözü, bir görüşü, bir tezi olanlarla anmak daha yerinde olurdu.

Sempozyumun bileşimi eleştirilebilir, daha yetkin bir bile-
şimin gerekliliği savunulabilir; ama sempozyumun Türkiye sos-
yalistlerinin geniş bir bölümüne açılması doğru bir tutumdur.

Türkiye sosyalistleri bir işin örgütlenmesinde genellikle 
pek becerikli değillerdir. Çok konuşurlar, ama ekip çalışmasına 
yatkın olmadıklarından sonunda ortaya aksaklıkların iyice sı-
rıttığı bir düzenleme çıkar. Sempozyumda böyle olmadı; herşey 
mükemmel değildi ama iyi bir örgütlenmeydi.

Sempozyuma Türkiye’den ve çeşitli Avrupa ülkelerinden 
katılanlar arasında Rasih Nuri İleri, Mihri Belli, Sevim Belli, Ve-
dat Türkali, Nail Satlıgan, Mete Tuncay, Emin Karaca, Latife 
Fegan, Şirin Cemgil de bulunuyordu.

Toplantının genel havası için “oldukça iyi” değerlendir-
mesi yapılabilir. Bu bir ortalamadır ve birazdan sözü edilecek 
oldukça kötü bir örneğin varlığını dıştalamıyor. Genel hava, 
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buna rağmen, oldukça iyiydi. Doktorcuların teoriye önem veren 
bir geleneğe sahip olmaları bunun başlıca nedenidir belirleme-
si yapılabilir. Sempozyum boyunca Kıvılcımlı’nın düşüncelerini 
savunanlar kadar O’na -bazıları oldukça sert- eleştiriler yönel-
tenler de oldu. Bunlara yanıtlar verildi, tartışmalar oldu, ama 
toplantının düzeyi, en kötü durumlarda bile çok aşağılara in-
medi. Türkiye sosyalist hareketinde böyle bir toplantıyı ortak 
tarihimizdeki başka tanınmış bir kişiyle ilgili olarak yapamaz-
sınız. Bu durum özellikle 1970’li yılların silahlı mücadele ha-
reketlerinin önderleri için geçerlidir. Onların düşüncelerini hiç 
savunmamış, bir zamanlar savunmuş ya da halen savunanla-
rın böyle bir sempozyumda biraraya gelmeleri neredeyse müm-
kün değildir. O insanların eleştirilmeleri, yaptıklarının ve ya-
pamadıklarının, doğrularının ve yanlışlarının ortaya konması 
yandaşlarının önemli bir bölümü tarafından tepkiyle karşılanır. 
Bu, politik olgunluk ve yetkinlikle ilgili bir durumdur. Kıvılcımlı 
sempozyumu, O’nun övülerek, göklere çıkarılarak değil de, ek-
sikleriyle, eleştirilerek, yaptıklarının yanısıra yapamadıklarının 
da belirtilmesiyle anılmasının, Kıvılcımlı’nın değerinden hiçbir 
şey götürmediğini göstermiştir.

Büyük insanlar efsane haline getirildiler mi, biterler; her 
insan gibi eksik ve yanlışlarıyla birlikte ele alındıklarında ise 
konumları, büyüklükleri gerçek boyutlarıyla ortaya çıkar.

Genel Sorunlar

Sempozyum’da ortaya çıkan en büyük sorun gerçekte 
Türkiye sosyalistlerinin genel sorunuydu: Bir konunun nasıl 
anlatılacağını bilememek, hele de bilimsel olarak hiç anlatama-
mak, zamanı iyi kullanamamak, konuştukça konuşmak ve ko-
nuşurken daldan dala atlamak… Sempozyum’da da bu konuda 
farklı bir görüntü ortaya çıkmadı. Hikmet Kıvılcımlı gibi birçok 
konuda yapıt vermiş bir kişi de söz konusu olunca, konunun da-
ğılması, konunun içinde kalmak yerine neredeyse düşünülebile-
cek her konuda söz söylenmesi, sonuçta çok kişinin konuşması 
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ve değişik görüşlerin ortaya atılması ama bunların genellikle iyi 
anlaşılamaması durumu kaçınılmaz olarak ortaya çıktı.

Çok az istisna dışında hemen tüm konuşmacılar kendile-
rine ayrılan konuşma süresini (20-25 dakika) fazlasıyla aştılar; 
bazılarına toparlamaları gerektiği hatırlatılmasa bir saatten 
de fazla konuşacaklardı. Gerçekte bu durum hemen tüm pa-
nellerde, seminerlerde karşılaşılan bir durumdur. İnsanlar ko-
nuşurlar da konuşurlar ve onca söz söylemelerine karşın yine 
de zamanın yetmediğinden yakınırlar. Oysa ki, konunun geniş 
olması fazla konuşmanın gerekçesi olamaz. Sonuçta her konu-
nun başka konularla ilişkisi kurulabilir, bu anlamda da dar bir 
konu esasen mevcut değildir. Geniş bir konuyu anlatmak için 
bir saati bile az bulanlar, “dar” bir konuda konuşmaları istendi-
ğinde de yine bir saatten az konuşmayacaklar ve buna rağmen 
istediklerini yine de anlatamamış olacaklardır.

Sorun konuda değil, bir konuyu öğrenme ve ifade etme 
tarzında yatmaktadır.

Basit bir gerçektir: Kimlere hitap ettiğinize dikkat ederek 
konuşursunuz. Dinleyicilerin bildiği konulardan ya hiç söz et-
mez ya da hızlı geçersiniz, az bilinenleri ise daha ayrıntılı anla-
tırsınız. Bu gerçeği herkes bilir, ama dinleyici kitlesinin neyi bilip 
neyi yeterince bilmediği iyi ölçülemediğinde konuşma kolaylıkla 
konuşmacının kendisiyle yaptığı bir diyaloga dönüşebilir.

Bunun bir örneğini Kıvılcımlı-Troçki arasındaki teorik iliş-
kinin açıklanmasında görmek mümkündü. Birkaç konuşmacı ve 
tartışmacı Kıvılcımlı ile Troçki arasındaki metodolojik benzer-
likten söz ettiler; ayrıntılı açıklamada bulunmaları gereken bir 
konuda saptamalar yapıp geçtiler. Dinleyicilerin önemli bir bö-
lümü Troçkist değildi; Troçki’nin bazı yapıtlarını okumuş olabi-
lirlerdi, ama Troçki’nin görüşleri üzerinde ayrıntılı olarak dur-
mamışlar ya da durmaya gerek görmemişlerdi. Dinleyicilerin 
önemli bir bölümüne “Troçki mi Stalin mi?” diye sorulsa, “Sta-
lin” diye yanıt verirlerdi. Bu insanların Troçki’yi ayrıntılı bildik-
lerinden hareketle, Troçki ile Kıvılcımlı’nın görüşleri arasında 
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bazı paralellikler kurmak; sonuçta dinleyicilerin çoğunluğu açı-
sından “derin” bir konu konuşulduğu izlenimine ulaşılmasının 
ötesinde bir yarar sağlamaz.

Burada “derin” bir konunun kısa sürede nasıl anlatılabi-
leceği sorunu ortaya çıkmaktadır ki, önceden ciddi bir hazırlan-
mayı gerektirir. Bu hazırlanma önemliyle önemsizi ayırabilmeyi 
de içermek zorundadır. Bir konuyu ana hatlarıyla ve kısa olarak 
anlatabilenler, o konuyu gerçekten bilenlerdir. Buradan hemen 
çıkan sonuç, bir konuyu gerçekten iyi bilmenin genel kültürle de 
ilgili bir sorun olduğudur. Sorun sadece sözkonusu konu hak-
kında okumuş olmak değildir; o konunun diğer konularla bağını 
kurabilmek ve böylece de gerçekten önemli olanı seçip onu ifade 
edebilmektir. Aksi durumda değil bir, birkaç saat bile yetmez. 
Oysa ki, en karmaşık konuyu anlatabilmek içini bile daha az bir 
süre yeterlidir.

Yazarken de konuşurken de seçebilmek önemlidir. Sonuç-
ta bir konuyla ilgili hemen herşeyi yazmanız ya da anlatmanız 
mümkün değildir. Seçmeniz gerekir. Seçemediğinizde, konuyla 
ilgili hemen herşeyi anlatmaya kalkar ve sonuçta karmakarışık 
bir anlatıdan öteye geçememek durumuyla karşı karşıya kalır-
sınız. Geniş bir bilgi yığını içinden neyin seçildiği ise, sadece o 
konu hakkındaki bilgiyle değil, genel kültür düzeyiyle de yakın-
dan bağlantılıdır.

Türkiye sosyalistlerinin bu konudaki genel düzeyi iyi de-
ğildir ve bu yetersizlik doğal olarak sempozyuma da yansıdı.

Başka konularda yapılan açık oturum ya da panellerden 
biliyoruz; konuşmacı(lar) konularına hakim oldukları oranda 
sistemli ve açık bir anlatım kullanıyorlar ve bu da dinleyiciler 
(toplantıdaki konuşmalar yayınlandığında okuyucular için de) 
yararlı oluyor.

Uzun konuşmakla bir konuyu ana hatlarıyla iyi anlatmak 
birbirinden ayrı şeylerdir; daha uzun konuşmak -her zaman- 
daha çok şey anlamına gelmez.
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Bu durum biraz da Ortadoğu kültüründen kaynaklanıyor 
olabilir. Bir kitap kalın olduğu oranda değerli sayılır; oysa Ko-
münist Manifesto sadece 80 sayfadır. Yıllar önce Japon elekt-
ronik ürünleri Avrupa’yı neredeyse istila ettiğinde, aynı malın 
Avrupa’daki ağırlığıyla Ortadoğu’daki ağırlığının farklı oldu-
ğunu duymuştum. Ortadoğu’da daha ağır olan daha değerli 
sayıldığından Japonlar elektronik ürünün içine demir yerleştiri-
yorlardı. Avrupa ve Ortadoğu’daki aynı marka ürün arasındaki 
tek fark bu ağırlıktan geliyordu.

Konumuz bu olmadığı için ayrıntılarına girmeyelim. Sos-
yalistler içinde yaşadıkları -ya da yaşamış oldukları- toplum-
dan tümüyle farklı sorunlara sahip değildirler. Türkiye halkı 
Avrupalı, Balkanlı, Ortadoğulu ve Anadoludur. Gerçekte bu bir 
zenginliktir, ama zenginliğin farklı bileşenleri arasında denge 
kurulamadığında, kendiliğindencilik, seçmecilik ve kaçınılmaz 
olarak yüzeysellik ve dengesizlik ortaya çıkar.

Tarihsel/bölgesel özelliklerimiz ve bunların bugünkü so-
nuçları üzerine biraz kafa yormakta sayısız yarar olsa gerek.

Tarih Tezi

“Tarih Tezi” Hikmet Kıvılcımlı’nın en önemli yapıtıdır ve 
sempozyumdaki bir konuşmacının da belirttiği gibi, Kıvılcım-
lı’nın bütün görüşleri bu Tez ile yakından veya uzaktan ilgilidir. 
Kıvılcımlı ile ilgili olarak bu konunun tartışılması beklenirdi; 
öyle olmadı. Tarih Tezi’nin önemine işaret edildi. Tarih Tezi, bir 
görüşe göre, ilkçağ tarihinde medeniyetlerin yükselişi ve çöküşü 
konusunda marksist tarih anlayışına yapılmış bir katkıydı; bir 
başka görüşe göre ise, Kıvılcımlı’nın -12 Mart 1971’in ardın-
dan Sosyalist gazetesindeki “Ordu Kılıcını Attı” yazısının da 
gösterdiği gibi- orduculuğunun kökleri bu tez’e dayanıyordu. 
Gerçekte bu iki değerlendirme de Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi’nin 
şu veya bu açıdan irdelenmesine dayanmamaktadır. Birisinde 
felsefi sözcüklerle ifade edilen bir övgü vardır, ama açıklama 
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yoktur; diğerinde ise, politik bir tutumun eleştirisinden tarihle 
ilgili görüşlerin yanlış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Geniş bir bilgi birikimine sahip olduğu tartışma götürmez 
kişilerin Tarih Tezi’nin değerlendirilmesinde oldukça basit bir 
söyleme başvurmaları nasıl açıklanabilinir? Kanımca bunun iki 
nedeni vardır:

Birincisi; Kıvılcımlı’nın geniş bir tarih bilgisi ve araştır-
maları vardır. Bu kadar geniş bir çerçeveye oturtulan Tez’in 
kaçınılmaz olarak doğru olacağı düşüncesine ulaşılmaktadır. 
Ardından da bu doğruluk felsefi sözlerle savunulmaya çalışılır.

Bir konunun kendisini bilmeden felsefesini öğrenmeye 
çalışmak Türkiye’de çok rastlanan bir olgudur. 1980’li yılların 
başlarında Cumhuriyet’in Bilim ve Teknik ekinde bir öğretim 
üyesi cezaevinden kendisine yazılan bir mektubu yanıtlıyordu. 
Mektubu yazan solcu bir tutukluydu ve öğretim üyesine parça-
cık mekaniğiyle ilgili felsefi içerikli sorular soruyordu. Verilen 
cevapta; cezaevinde zor koşullar altında böylesi konulara ilgi 
gösterilmesinin övgüye değer olduğu belirtildikten sonra, yak-
laşık şöyle deniyordu: “Siz, bir konunun kendisini öğrenmeden 
onun felsefesini öğrenmeye çalışıyorsunuz. Bu doğru değildir.”

Sözkonusu konuyu öğrenebilmek için önemli bir fizik bil-
gisine sahip olmak gerekiyor; sonuçta ise bu kadar uğraşmak-
tansa, konunun felsefesi hakkında bazı sözler söyleyebilmeyi 
öğrenmek tercih ediliyor. Felsefi saptamaların temelsiz kaldık-
lari ve önemli yanlışlar içerdikleri açık; ne ki, bu yolun önemli 
bir avantajı var: Fazla zaman almıyor ve kolay.

İkincisi; Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi’ni okudukları -hattâ 
birkaç kez okudukları-belli olan insanlar, neden bu tez’le ilgili 
olarak somut konulara yönelemiyorlar? Yanıt, birinci nedende-
kiyle bağlantılıdır. Tarih Tezi, o Tez’i içeren birkaç kitap oku-
narak, tartışılmaz. Tez’de incelenen uzun tarihsel dönemle ilgili 
azçok ayrıntılı bilgi sahibi olmak gerekir. Bu olmadığında, ya 
“Tez doğrudur” gibi fazla anlam taşımayan bir savunma felsefi 
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sözcüklerle de süslenerek yapılır; ya da Tez’e karşı çıkış ancak 
pratik politikadan hareketle -yüzeysel kalmayı baştan benimse-
yerek- yapılabilir.

Tarih Tezi hakkında ayrıntılı bir incelemeye girilmemesi-
nin asıl nedeni, Tez’in incelediği dönemle ilgili bilgi edinme ek-
sikliğidir. Bu durumda Tez’in doğruluğu olduğu kadar yanlışlığı 
da tarihsel gerçeklere dayanılarak irdelenemez.

Gerçekte sadece Tarih Tezi’ni konu alacak bir sempozyum 
oldukça yararlı olur. Böylece hem Kıvılcımlı’nın temel görüşünü 
enine boyuna ele almak mümkün olur, hem de doğrulama ya da 
eleştirinin tarihsel olaylardan kaynaklanarak gündeme getiril-
mesi sağlanır. Ama kaç kişi tarihsel bilgilerden hareket ederek 
Tarih Tezi üzerinde bir saate yakın konuşma yapabilir; o da 
ayrı bir konu tabii.

Kıvılcımlı’nın da bir yapıtında belirttiği gibi; Tarih Tezi, 
tarihsel olaylara uyup uymadığından hareketle irdelenmelidir. 
Bu yapılmadan övgünün de yerginin de fazla anlamı yoktur.

Bu satırların yazarı Kıvılcımlı Sempozyumu’nda farklı bir 
yol izlemeye çalıştı.” Kıvılcımlı ve Silahlı Kuvvetler” konusunu, 
Tarih Tezi, özellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluşu te-
melinde irdelemeye çalıştı. (Burada tebliğ özet olarak aktarıla-
caktır. Tebliğin tamamımı okumak isteyenler, Sempozyum’da 
yapılan tüm konuşmaların yeralacağı kitabın yayınlanmasını 
beklemek durumundadırlar.) (Okur yazıyı başlığını internette 
yazarak da bulabilir). 

Kıvılcımlı, Osmanlı tarihine eğilen ender Türk sosyalistle-
rindendir. Bırakalım 1930’lu yılları, günümüzde bile sosyalist-
ler arasında Osmanlı ve öncesindeki Türklerin tarihiyle ilgile-
nenlerin sayısının ne kadar az olduğu dikkate alınacak olursa, 
Kıvılcımlı’nın ilgisinin önemi iyice açığa çıkar. Bu tarih, o yıl-
larda neredeyse tümüyle, günümüzde ise önemli oranda sağcı 
tarihçilerin ilgi alanı olarak görülmektdir. 1930’lu yıllarda sos-
yalistlerin bu ilgisizliğin kendine göre bir gerekçesi de vardı. Os-
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manlılar ve Osmanlı‘dan önceki Türklerin tarihiyle ilgilenmek 
-yanlış bir inanca göre- Türkçülüğü çağrıştırıyordu. Türk kö-
kenli halklar ise büyük oranda SSCB sınırları içinde yaşıyorlar-
dı. Düz mantığa göre, Türk tarihine ilgi göstermekle anti-sov-
yetik olmak arasında doğrudan bağ kurulabilirdi. Kıvılcımlı’nın 
psikolojik olarak da son derece olumsuz koşullar altında bulun-
masına karşın Osmanlı tarihine yönelik araştırmalar yapmış 
olması her türlü övgüye layıktır. Dahası, O, bu araştırmayı -ve 
diğer araştırmalarını da- 22 yılı hapishanelerde geçen son dere-
ce zor yaşam koşullarında yapmıştır. Vedat Türkali’nin de ikili 
bir konuşmamızda anlattığı gibi; “Hapishanede düşünüp ya-
zıyor, çıkınca hemen kütüphanelere koşuyor, ihtiyaç duyduğu 
yapıtları okuyor, notlar alıyordu. Kısa süre sonra yeniden hapse 
gireceğini biliyordu ve nitekim öyle de oluyordu.”

Sık sık ifade edilmiştir, ama bir kere daha belirtmekte ya-
rar vardır: Sistemli ve sürekli bir çalışma olmadan zekânın ve 
yeteneklerin fazla bir anlamı yoktur. Kıvılcımlı’nın çalışkanlığı 
olmasaydı diğer özelliklerini değerlendiremezdi. Bazen “Hikmet 
Kıvılcımlı deha mıydı?” diye sorulur. Hiç önemli değil; çünkü 
tembel bir “deha” fazla anlam taşımaz. Sistemli ve sürekli bir 
çalışma olmadan ne zekâ ne de yetenekler gelişemez; bunlar 
gelişemedikten sonra da “ham deha” olsa da olur, olmasa da…

Kıvılcımlı’nın tarih araştırmalarının son derece zor koşul-
larda yapılmış olması, büyük bir çalışkanlık ve çokyönlülüğün 
sonucu olmaları onların doğru oldukları anlamına gelmez. Tarih 
Tezi’nin irdelenmesi somut olaylara dayanılarak yapılmalıdır.

Kıvılcımlı kendi saptamalarıyla bunun yolunu açar. “Os-
manlı Tarihinin Maddesi” adlı yapıtında, “Tarih öncesinden 
tarihe geçişin en iyi bilineni Osmanlılık…” saptamasını yapar. 
“27 Mayıs Yön’ün Yönü Devletçiliğimiz” de, “İlk Osmanlı-
lar aslandılar. Yalnız kılıç aslanı değil, devrim aslanı, tarihsel 
devrim aslanıydılar” der. Yine “Osmanlı Tarihinin Maddesi”n-
de: “Osmanlı ‘Madde’nin ardında bir ‘Ruh‘ yatıyor. O ‘Ruh‘ bizi 
çarpıyor. O ruh yalnız kimesnecil olarak bizi çarpmakla kalmı-
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yor. Bütün insanlık tarihini de 6-7 bin yıllık allak bullak etmiş-
tir. O ruhu hiç değilse en basit ve açık duran, izleri en az yitmiş 
Osmanlı örneği içinde az çok yakalayabilmeliyiz.

‘Ruh‘: sınıflı medeniyetten önceki sınıfsız ‘İlkel Komuna‘ 
denilen toplum biçiminin insanlık gidişine vurduğu alınyazısı-
dır.” saptamasını yapar.

Tarih Tezi’nin Osmanlı toplumuna, oradan da – Kıvılcım-
lı’nin sözleriyle “Biz Türkiye’nin Türkleri ise gırtlağımıza dek 
Osmanlı tarihinin Maddesi ve Ruhu içindeyiz”- Türkiye‘ye uy-
gulanması temel olarak bu saptamalardan hareket eder. (Önce-
den belirtildiği gibi özetleyerek geçiyoruz.) İlkel toplumun güçlü 
izlerini taşıyan bir topluluk (Kayı Boyu) Osmanlı’yı kurar, Os-
manlı’nın maddesi ve ruhuna ilkel sosyalizmi katar, bu madde 
ve ruh Osmanlı’nın sonuna kadar sürecek, ardından Kurtuluş 
Savaşı’na ve 27 Mayıs’a kadar uzanacaktır. Kıvılcımlı bunu 
açık olarak ifade ediyor. Birçok alıntıdan bir tanesini aktaracak 
olursak:

“Türkiye’nin finans kapital zümresi, tarihsel devrimler 
gelenekli ve daha dün ulusal kurtuluş savaşını yapmış Türk 
ordusununu (…)”

Kıvılcımlı bir “ordu teorisyeni”dir. 1960’lı yıllarda Türki-
ye sosyalistlerinin tamamına yakını ordu hakkında olumlu dü-
şüncelere sahiptiler, bazıları süreç içinde bundan uzaklaştılar. 
Kıvılcımlı‘nın ordu ile ilgili değerlendirmeleri dönemsel özellik 
göstermez; teorik-tarihsel temelleri vardır. Bu nedenle de bu te-
oriyi “o koşullarda öyle denmiştir, sonra koşullar değişmiştir” 
şeklinde değerlendirmek mümkün değildir. Kıvılcımlı’nın silahlı 
kuvvetler teorisi Osmanlı tarihi ve Türkiye toplumu değerlen-
dirmesiyle iç içedir. Bu nedenle de, teorinin bir bölümünün de-
ğiştirilmesi mümkün gözükmemektedir.

Osmanlı Devleti Kıvılcımlı’nın dediği gibi kurulmamış-
tır. Bu devleti kuranlar ilkel komünal toplumun güçlü izlerini 
taşımıyorlardı. Bu konuda Osmanlı’nın kuruluşu ve gelişmesi 
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hakkında yazılmış birçok kaynağa başvurulabilir. Kuruluş hak-
kında farklı görüşler vardır, ama bunlar kurucuların göçebeliği 
değil yerleşikliği konusunda anlaşmaktadırlar. Dolayısıyla, Os-
manlı’nın kuruluşundan başlayarak dünün ve bugünün tari-
hini etkileyen, ilkel sosyalist geleneklerle bezenmiş bir ruh ve 
madde sözkonusu değildir.

Dahası, Kıvılcımlı, bu görüşünü oluştururken bilimsel bir 
yöntem de izlememiş, seçmeci davranmış, görüşüne karşı olan 
saptamaları dikkate almamıştır. Bunun en güzel örneği Fuad 
Köprülü’dür. Kıvılcımlı’da çok sayıda Türk ve Fransız kaynağı 
bulunabilir, ama Fuad Köprülü ve O’nun Osmanlı’nın kurulu-
şunda Kıvılcımlı’ya zıt olan görüşleri bulunamaz.

Osmanlı tarihi üzerine araştırma yapıyorsunuz ve bu 
araştırmada Fuad Köprülü’nün -eleştirmek için bile olsa- adı 
geçmiyor. Kıvılcımlı’nın Köprülü’yü bilmemesi olanaksız; 
Köprülü’nün Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili görüşleri 
-Köprülü, kurucuların güçlü ilkel komünal geleneklere sahip 
olduklarını reddeder- ilk kez 1943’de Türkçede yayınlamıştır. 
Kıvılcımlı, Osmanlı ve Türkiye ile ilgili görüşlerinin en önemli 
noktasına karşı olan bu görüşü görmezlikten gelmiştir.

Buradan çıkan sonuc “Tarih Tezi yanlıştır” olamaz. So-
nuç, bu Tez’in Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna uygulanama-
yacağıdır. Kıvılcımlı’nın bu uygulamadan çıkardığı sonuçlar da 
geçerliliğini yitirmektedir. Tarih Tezi, toplumların tarihinin ilk 
dönemlerinin geniş tarih bilgisi temelinde değerlendirilmelidir. 
Bizim yaptığımız, bu Tez’in “en yakın en açık uygulaması” ola-
rak nitelendirilen Osmanlı Devleti’nin kuruluşuyla ilgili olarak 
uygulanamayacağıdır.

Fatma Nudiye Yalçı

Fatma Hanım, Hikmet Kıvılcımlı’nın yaşamında bir dö-
nem yer almış bir kadın. Hayatı hakkında bilgi oldukça az. 
1930’lu yıllarda kadın bir sosyalist olmak, hapse girmek ancak 
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oldukça sıradışı insanların yapabileceği şeylerdir. Fatma Nudi-
ye Yalçı’nın hayatı araştırılmayı bekliyor.

Sempozyum’da bu konudaki konuşmalar -en azından be-
nim için- oldukça öğretici oldu. Fatma Hanım’ın gerek politik 
faaliyeti gerekse de Hikmet Kıvılcımlı ile birlikteliği konusun-
da oldukça cesur davrandığına kuşku yok. Ne ki, 1930’lu ve 
1940’lı yıllarda özellikle İstanbul’da yaşayan okumuş kadınlar 
geniş bir özgürlük ortamına sahipler. Bu ortamı, Ahmet Ham-
di Tanpınar’ın “Huzur” romanında da bulmak mümkündür. Bu 
yıllarda “cumhuriyet kadını” 1950’li ve 1960’lı yıllara göre çok 
daha özgürdür. Fatma Hanım’ın yaşam çizgisi de bu kapsam-
da ele alınmalıdır. Konuyla ilgili tartışmaların bir noktasında 
Sevim Belli, “Kimsenin dinin etkisinden söz etmemesine şaşı-
yorum” dedi. Gerçekten de öyle! Türkiye’de dinin etkinliğinin 
artmasıyla kadınların özgürlük ve haklarının geriye itilmesi 
arasında yakın paralellik bulunuyor.

Sona Doğru

Toplantının ikinci gününde Latife Fegan ve Gülfer Akka-
ya’nın “Kıvılcımlı’da Kadın Sorunu ve Feminizm” konu-
lu ortak konuşmaları vardı. Akkaya’nın konuşması Sempoz-
yum’un hem içerik hem de biçim olarak en kötü konuşması 
olmaya hak kazandı.

Konuşmada ifade edilen “Marx’ın kadın konusundaki ge-
riciliği”, “feminizmin marksizmden daha ileri bir düşünce ol-
duğu”, “sosyalizmin erkeklerin sorunu olduğu” (mülk sahibi 
olan genellikle erkekler olduğu için) gibi düşünceler gayet tabii 
ki ifade edilebilirler. Yanlış düşünce ifade edilemez gibi bir ku-
ral yoktur. Önemli olan, bir çok kişinin kabul etmediği görüşleri 
savunduğunuz zaman bile, bunu geniş bir bilgi temeli üzerinde 
yapmanızdır. Oradaki insanlar da yaklaşık bir saat konuşan bir 
kişinin bilgi düzeyini ölçebilecek düzeydeydiler. Vedat Türkali 
en iyi değerlendirmeyi yaptı, “Sen bir şey bilmiyorsun!”
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Bilgisizlik, saldırgan bir üslup ve İspanyolların güzel de-
yimiyle “feminista maçista” tavrıyla gizlenmeye çalışıldığında, 
kaybeden ilkellik temsilcisi olduğunu iddia ettiği politik görüş 
oluyor.

Gerçekte -konuşmalar her ne kadar oraya sürüklense de- 
ne oradaki erkekler Türk erkeğini hattâ daha geniş anlamda 
erkekliği temsil ediyorlar, ne de kadınlar Türk kadınını ya da 
genel kadınlığı temsil ediyorlardı.

Kalanlar

En verimli toplantılarda bile bazı konular açıklığa kavuş-
maz ve soru olarak insanların kafasında kalır. Nizamettin Üs-
tündağ’ın tebliği bilmediğim bir şeyi öğretti ve kafamı karıştır-
dı. Üstündağ, Sempozyum sırasında zaman darlığı nedeniyle 
tümünü okumadığı tebliğinin bir yerinde şunları anlatıyordu:

“Reşat Fuat Baraner’in cenazesi Şişli Camii’nden kalka-
caktır. (…) Bütün solcular oradadırlar, öğlen namazı sonrası, 
ölüye karşı son dini merasimi gömülmeden önce yapmak üzere 
cemaat tabutun başına çağrılır. Bir ara komünistlerin, kimi ate-
istlerin dinsel inancı olmadığı halde merasime katılmalarının 
prensiplerine uygun olup olmadığı konuşulur. Rasih Nuri bunu 
Doktor’a sorar. Doktor, ‘Halkımıza ters düşemeyiz, merasime 
katılmamız lazım‘ der ve safa katılmaya gider. R. N. İleri az 
ileride olan Mihri Belli’ye Doktor’un söylediğini naklederek ‘Ne 
yapmamız lazım?‘ diye sorar. Mihri Belli, ‘Doktorun söylediği 
doğrudur, safa biz de katılacağız‘ der.”

Üstündağ bu bilgiyi R. N. İleri’nin Cumhuriyet Pazar’da 
yayınlanan bir anı yazısından almış.

Konuyu Mihri Belli’ye sordum. “Böyle bir davranış yanlış-
tır. Kendini kandırmak olur” yanıtını verdi.

Üstündağ, yazısında Doktor’un ölümünden önce, öldük-
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ten sonra cenaze namazının mezarlığa yakın olan Topkapı ca-
misinde kılınmasını istediğini bir mektupla eşine bildirdiğini 
söylemektedir. Eğer böyle bir mektup olmasaydı, ölümünden 
sonra cenaze namazının kılınması Kıvılcımlı’yı bağlamazdı. 
Anlaşılan odur ki, Kıvılcımlı da -hangi gerekçeyle olursa olsun- 
Türkiye’deki ateistlerin büyük bölümünün çelişkili çizgisinden 
uzaklaşmamış, yaşarken ateist olmuş ama dini usullere uygun 
bir cenaze töreni istemiştir.

Bu durumda ateist inançlarına uygun ölen ilk devrimci-
ler Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’dır. İdam edil-
meden önce dini telkin istememişlerdir. Tercüman gazetesi, 
idamdan sonraki gün basılan sayısında “Dini Telkin İsteme-
diler” manşetiyle yayınlanmıştı. Deniz Gezmiş ve arkadaşları 
inançlarına uygun biçimde ölmüşler ve bunun halka ters düşüp 
düşmediğiyle de ilgilenmemişlerdir. Zaten halkın büyük çoğun-
luğununu solculukla ilgisinin olmadığı bir ülkede devrimci ya 
da sosyalist olmanın kendisi de halka ters düşmek değil midir?

Deniz Gezmiş ve arkadaşları defnedilirken cenaze namaz-
ları kılındı mı, bilmiyorum; kılınmış ise, bunu engellemek elle-
rinde olmadığı için onları bağlamaz.

Deniz’lerin ardından ateist düşüncesine uygun olarak 
ölen ve dini tören istemeyen kişi ise Aziz Nesin’dir.

Bir başka konu, Vedat Türkali’nin sözünü ettiği -benim de 
katıldığım- Hikmet Kıvılcımlı’nın Türkiye kültürünün bir par-
çası olmasıdır. Daha sonra acele bir yargıya varıldığını düşün-
düm. Sol, Türkiye’de kültürün bir parçası olmadı ki, Kıvılcımlı 
olsun. Kıvılcımlı, daha uzun bir devrimci yaşama ve karşılaştı-
rılamayacak kadar gelişmiş bir teorik yöne sahip olmasına kar-
şın, kültürün bir parçası olmak konusunda Deniz Gezmiş’den 
geride bulunuyor. Kıvılcımlı, Gezmiş’in aksine, solun büyük bö-
lümünün sahiplendiği bir kişi durumuna bile gelmedi. Bunun 
nedenleri üzerinde düşünmek gerekir. 1.THKO’nun politik izle-
yicileri, Kıvılcımlı’nın politik izleyicisi gruplardan daha azdır. 
Kıvılcımlı, solun büyük bölümü tarafından “orducu” olarak bili-
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nir; 1.THKO -teoride olmasa da pratikte- çok mu farklıydı?

Solun tamamına yakınının sahiplendiği, sahiplenmekte 
ısrar ettiği bir kişi, uzun bir süre sonra da olsa Türkiye kültürü-
nün bir parçası durumuna gelir.

Sempozyum, Kıvılcımlı’nın Türkiye sosyalistlerinin ortak 
bir değeri olduğu konusunda gerçekten bir gelişme sağlayabilir-
se, önemli bir işlevi yerine getirmiş olur.

Sonuç

Pazar günü öğleden sonra Mihri Belli ve Nail Satlıgan’ın 
konuşmaları vardı. Wremen ile Frankfurt arası yaklaşık 550 
km olduğundan ayrılmamız gerekiyordu.

İyi bir toplantıydı, daha da iyi olabilirdi, ama bunun so-
rumluluğunu esas olarak Sempozyum’u düzenleyenlere değil, 
birçoğumuzu etkisi altında tutan kısa ve öz konuşamamak, ge-
niş bir konuyu özetleyememek, herşeyi birden anlatmaya çalış-
mak, konudan konuya sıçramak özelliklerinde aramak gerekir.

Yazıyı bitirirken Zihni Anadol’un Almanya’da Hikmet Kı-
vılcımlı ile ilgili bir anısını aktarmakta yarar vardır. 

Bu yeter bana!

“Unutamadığım olaylar var: Kadıköy’de birleşik 
partinin kuruluşu var. Davetliydim, gittim. Sinema 
sahnesinde yalnız Behice Hanım bayrak gibi dalgalan-
dırıldı. O’nunla TKP’yi başlattılar. Çok dokundu bana, 
çok üzüldüm. Ne Mustafa Suphi’nin, ne Şefik Hüsnü’nün, 
ne Reşat Fuat’ın adı var. Ben onlarla çalıştım. Onlar 
benim silah arkadaşım partide.

Ertesi gün Dr. Hikmet’in ölüm günü vardı. Topka-
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pı’da, oraya gittik. Onlardan kimseyi bulamadık. Orayı 
dolduran adamların bir tanesi oraya gelmedi. Zaten o 
toplantıda konuşulurken de hiç birisinden söz edilme-
mişti.

Tamamen bir inkâr var. Türk mücadele tarihini 
kendileriyle başlatmak, Behice Hanım’ı bayrak yapmak. 
Burada İsmail yapmış. Teferruatlı anlatmaya gerek 
yok, biliyorsunuz. Aynı kadro oraya geliyor, eskileri 
inkar ediyor. Herşeyi kendileriyle başlatmak istiyor-
lar, ama bunu başaramazlar.

Bakın buradaki bir olayı anlatayım: Bir Türk iş-
çisi, Halit, beni dolaştırdı. Gelsenkirchen’e gittik. İs-
tasyon yakınında kocaman bir sütun. Sütunun büyük 
kısmını Dr. Hikmet Kıvılcımlı’nın afişi kaplamış. Çok 
duygulandım. Dayanamayıp okşadım afişi. İsmail yok 
ortada. Onun Almanya’ya sokmadığı adamın afişi var, o 
yok. İsmail tarihin dibine gitmiş. Bu yeter bana.”

(Zihni Anadol’la Söyleşi, Yazın, sayı: 42, Kasım 1990) 

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 98
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Mahmut Baksi’nin Ardından…

M. Şehmus GÜZEL

Şakacıydı, muzipti; gülen, göldüren, takılan, kızdıran, bir-
çok fıkra bilen ve bunları yeri gelince taşı gediğine koyar gibi 
aktaran hoş bir insandı. Sevimliydi, sevinçliydi. Sevinci bir ha-
yat gibi özümsemiş güzel bir insandı.

Birkaç heval, birkaç arkadaş, birkaç dost, birkaç tanıdık 
ile birlikte olunca özellikle sevinçliydi; birlikte geçirilen o kısa, 
kimi zaman göreceli uzun zaman dilimlerinde, ortak dili, ortak 
anıları, ortak hafızayı, ortak tarihi paylaştığını biliyordu. Bunu 
en derin ve içten biçimde yaşıyordu. Bu ortak değerlere kendi 
katkısını da sunarak, ama bunu özel bir şekilde asla vurgula-
mayarak sevincini bir üst düzeye yükseltmesi hayranlık veri-
ciydi. Bir anı ve anlatı ustasıydı. Nüktedandı, sadeydi ve çok 
hoşsohbetti. Yaşamış, çok derin yaşamış ve yazdıklarını arıt-
mıştı. Onları sunuyordu.

Yılmaz Güney’in sinemada, Şivan Perwer’in türkü ala-
nında yaptığı gibi, edebiyat ve medya dünyasında Kürtlerin 
varlığını gösteren bir insandı. Mahmut Baksi sanatçı, yazar ve 
gazeteci olarak halkını en iyi biçimde temsil etti, tanıttı.

Yurduna aşıktı, Yurt özlemi her zaman en yoğun biçimde 
gönlünde ve gözlerinde, aklında ve dilindeydi.

Baksi sevdiklerine takılmaya bayılırdı. İşin içine Diyarba-
tır usulü iyi ayarlanmış kaşmerlik de katardı zaman zaman. 
Şivan Perwer bunu iyi bilir sanıyorum. Baksi’nin en anlamlı, 
en sevecen, en hoş portresini Şivan çizebilir. Hele İsveç yıllarını 
ve otoyollarda birlikte otomobil sürdükleri zamanları. Baksi’den 
kalan izlerin aktarılmasını Şivan’dan ve diğer yakınlarından 
beklemek hakkımız.
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Bazı halklar böylesine bir yazar ve gazetecilerini kaybet-
tiklerinde, onun özgeçmişini anlatan bir veya birkaç kitap yayı-
na hazır olur. Bu konuda birkaç önemli örneği biliyoruz. Anla-
şıldığı kadarıyla Baksi’nin çocukluğundan vefatına kadar geçen 
dönemi, yaptıklarını ve yapıtlarını anlatan bir yapıt maalesef 
hazır değil. Bu boşluğun kısa zamanda doldurulacağını ummak 
isterim. Böyle bir durumda birçok dost, arkadaş ve tanıdığın 
yaptığı gibi, ben de, Baksi’ye layık bir özgeçmiş çalışmasında 
bir katkısı olur umudu ve arzusuyla O’na ilişkin bildiklerimi 
aktarmak istiyorum.

Baksi’yle Temmuz 1989’da Kasımlo’nun cenaze töreni 
vesilesiyle geldiği Paris’te epey konuşmuş ve bir söyleşi yap-
mıştım. Bu söyleşinin bir biçimi 27 Ağustos 1989 tarihli İki-
bine Doğru dergisinde yayınlandı (s. 38-39). Bu söyleşinin ilk 
biçimini ise, “Özgeçmişi ve ilk Kürtçe romanıyla Mahmut 
Baksi” başlıklı bir bölümle birlikte “Kürtler Kendilerini Anla-
tıyor” adlı kitabımda yayınladım. (Apec Yayınları, Stockholm, 
1999)

O günlerde çekilen fotoğraflarımıza bakıyorum: Hemen 
her karede Baksi’nin önünde sigara paketi var. Çok sigara içi-
yordu. Konuyu kardeşçe tartıştığımızı hatırlıyorum. Yıllarca si-
gara tükettikten sonra bir yıldan beri bu beladan kurtulduğumu 
anlatmış ve O’nun da bir an önce sigarayı bırakmasını ısrarla 
rica etmiştim. Stockholm’dan Paris’e kadar arabayla gelmesi ve 
ardından o yol yorgunluğuna karşın Paris’te yapması gereken-
lerden geri durmaması şaşırtıcıydı. “Biraz spor yap” diye ısrar 
ettim ama onu ikna edebildiğimi sanmıyorum.

Daha sonra Şivan’la birlikte 1990 Şubat’ında Paris’e gel-
diklerinde ayrıntılı bir söyleşi yapmak isteğimi ikisi de uygun 
buldular. 26 Şubat 1990’da bir Kürt lokantasında buluşmak 
üzere sözleştik.

Gece 23’te lokantaya gittiğimde Baksi’yi bekler buldum, 
Şivan henüz gelmemişti. Birlikte yemek, içmek ve sohbet başla-
dı ve epeyce sürdü, çünkü Şiwan –inanmayacaksınız ama- ran-
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devusuna iki buçuk saat geç geldi. O’nunla da bir saat kadar 
sohbet ettik, ancak Şivan’la istediğim gibi bir söyleşi yapabil-
mek için zaman kalmamıştı. Otomobile bindik, beni evime bı-
raktılar ve Stockholm’e doğru yola koyuldular. Şivan’a soraca-
ğım sorular hala dosyamda duruyor. 

Bu durumda yapılabilecek en iyi şey, kimi tekrarlar pa-
hasına da olsa, Baksi’nin bana anlattıklarını sunmak. O’nu bü-
tünüyle anlatabilecek bilgi ve belgelere maalesef sahip değilim, 
ancak bende varolanlar hepimizin malı, bu nedenle de onları 
paylaşmak, herkesle birlikte bir kez daha okumak, O’nun anı-
sını yaşatmak isteyeceklere sunmak istiyorum. Bu sunu O’nun 
özgeçmişine ilişkin kimi eksikleri gidermek, kimi yanlışları dü-
zeltmek sonucu bile verebilir.

Hoş Bir İnsan

Mahmut Baksi, 1944’te Batman’ın Hezo (Kozluk) ilçesine 
bağlı Sono (Sıphiye) köyünde doğdu. O gün başladığı yürüyüşü 
19 Aralık 2000’de Stockholm’de bir başka durağa geldi. Fiziki 
olarak bu dünyayı terk etti, ama yürüyüşü roman, öykü, anlatı, 
araştırma, dizi ve köşe yazılarıyla sürüyor. Yazılı bir şey, hele 
yayınlanmış bir yapıt bırakan bir insan asla “ölmez”. Kimine 
göre yazmak ve yayınlamak isteğinin bir nedeni de burada ya-
tıyor: Ölümsüzleşmek.

“Gundike Dono” isimli romanı üzerine konuşurken şun-
ları söylemişti:

“Dono, benim doğup büyüdüğüm köyün ismidir. Dono, 
Kürtçede sisli, puslu anlamına gelir. Köyümüz Garzan ırma-
ğının yanındadır ve sabahları sisli pusludur. Ayrıca “Durgun 
Akardı Don”da -1965 Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Sovyet ya-
zar Şolohov’un ünlü romanı- ve Don nehri nedeniyle de araş-
tırdım. Latincede de adı geçen sözcüğün aynı anlama geldiğini 
saptadım.”
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Baksi, bir başka yerde, Garzan’a sevgisini şöyle ifade 
eder:

“Ben (…) Garzan Nehri’nin kıyısında (…) Garzan’ın gü-
rültüsüyle gözlerimi açmışım dünyaya. O gün bu gündür Gar-
zan Nehri’nin güzelliğini hep yüreğimde taşırım. Garzan salt 
bir nehir olmakla yetinmez, kendi yatağında göller de oluşturur. 
Menekşe Gölü de bunlardan biridir. Göl adeta menekşe gözler-
le seyreder dünyayı. O gölde yakalanan balığın tadına doyum 
olmaz.”

Yedi-sekiz yaşına kadar dedesi Eledine Mezoyi’nin izinde 
ilme verir kendini:

“Yedi-sekiz yaşıma kadar sürekli en az elli feqi’nin eği-
tim gördüğü Siphiye köyündeki medresemizde okudum. Sürekli 
şiir ezberleyen, aşk ve doğa üstüne edebi yazılar yazan, dil ve 
kültür üzerine sürekli kafa yoran feqi’lerin üzerimde büyük et-
kileri oldu.” (Salihe Kevirbiri’nin Baksi ile vefatından kısa süre 
önce yaptığı söyleşiden aktarıyorum: Özgür Politika, 24 Aralık 
2000.)

Baksi, daha sonra, 1952-1957 arasında Bitlis’te ilkokula 
gitti; ardından Ergani’nin beş-on km. güneyinde bulunan, tren 
istasyonunun hemen yanındaki  Dicle İlköğretmen Okulu’na ya-
zıldı., ama bitiremedi bu okulu. 1963’te bıraktı. “Terk etmek zo-
runda kaldım” diyor Baksi. Sonrasını bilince “iyi ki de bırakmış” 
diyesimiz geliyor; bitirseydi ilkokul öğretmeni olacak ve yaşamı 
belki de başka bir çizgi çizecekti.

1966’da askerlik bitiminde Batman’da Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı’nda çalışmaya başladı. Yazmaya ve gazeteci-
liğe meraklıydı. 1967’de Batman’da yayınlanan Batman Gaze-
tesi’nde gazeteciliğe başladı. O günlerde yazdıklarının bulun-
ması ve toplu olarak yayınlanması çok yararlı olur sanıyorum.

O dönemde Türkiye Komünist Partisi üyesi olmakla suç-
lanan ve kimi çevirileri nedeniyle hapis yatan Şadi Alkılıç, Bak-
si’nin isimlendirmesiyle “Şadi Baba” Siirt’te siyasi sürgündür. 



182 - Yazından Seçmeler 3

Baksi, Şadi Baba ile tanışır ve kendi deyişiyle “Şadi Baba ya-
şamında büyük bir rol oynar”. 1940’lı yıllarda ve sonrasında 
Anadolu’nun çeşitli kentlerine sürülen yazar, ressam ve siyasi 
liderler gittikleri kent ve kasabalarda birçok gencin sosyalist dü-
şünce ile tanışmalarında belirleyici oldular. Hemen akla gelen 
birkaç örneği sıralarsak: Abidin Dino ve Arif Dino Adana’da; 
Kemal Sülker Tokat ve çevresinde bu buradaki örnekte gördü-
ğümüz gibi Şadi Alkılıç Siirt ve çevresinde. Sürülenler “aşkları-
nı” ve inançlarını da birlikte götürdüler. Yeni yoldaşlar buldu-
lar. Baksi’nin sosyalist dünya görüşünü benimsemesinde Şadi 
Baba’nın büyük rolü var. Baksi, 1968’de Türkiye İşçi Partisi’nin 
Batman şubesini kurdu. TİP’ten Batman Belediye Başkanlığı’na 
adaylığını koydu. Siyasi çalışmaları sonucu işten çıkarıldı. Bu 
ve başka nedenlerin de etkisiyle kendisine, “Gel evladım, seni 
İstanbul’a götüreyim” diyen Şadi Baba’yı dinledi ve İstanbul’a 
gitti. 

Şadi Alkılıç, Baksi’nin dönemin en ünlü romancısı ve 
gazete röportajlarıyla dikkat çeken bir Kürtle, Yaşar Kemal’le 
tanıştırdı. Şadi Baba ve Yaşar Kemal, Baksi’nin “elinden tut-
tular”. Kemal, Baksi’yi Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Kon-
federasyonu (DİSK) Genel Başkanı Kemal Türkler’le tanıştırdı.

Sendikacı Baksi

Kemal Türkler ve arkadaşları Baksi’nin Kürtçe bilmesin-
den yararlanmak istediler: “Alevi Kürtleri DİSK’e üye yapması” 
umuduyla Baksi’yi DİSK Kartal-Pendik temsilcisi olarak görev-
lendirdiler. Baksi, “1968-1970 arasında epey üye kaydettim” 
diye anlatır. Toplantılarda Kürtçe konuşurak büyük olasılıkla 
bir ilke imza attı. 1920’li yıllarda sendika toplantıları ve grev-
lerde belki Kürtçe konuşulurdu, Baksi uzun yıllardan sonra 
Kürtçeyi yeniden kamuoyunun önüne çıkardı.

İstanbul’daki yıllarında yazmayı da sürdürdü. Dönemin 
Ant, Türk Solu gibi solcu dergilerinde Kürtlerle ilgili maka-
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leleri yayınlandı. (Bu makalelerin de derlenmesi iyi olur.) Şadi 
Baba’ya bir anlamda borcunu ödemek amacıyla Şadi Alkılıç 
Davası adlı çalışmasını 1969’da yayınladı.

Mezra Botan adlı romanıyla da dikkati çekti. Baksi, dile 
ve edebiyata önem veriyor ve Kürt halkının kimlik mücadele-
sinde kalıcı yapıtlar ortaya çıkarmak istiyordu. Ancak döne-
min “iyi saatte olsunlar”ı, muhbirleri, memurları “gerekeni” 
yaptılar: Baksi, “Kürtçülükle” suçlandı, takibe alındı, sorguya 
çekildi, dövüldü. İşin daha da tatsız tarafı, bu suçlama ve “ce-
zalandırmalar”ın sadece devletten değil, kendisine “toplumsal 
muhalefet” adını layık gören DİSK’ten de gelmesiydi. Baksi’nin 
bana anlattığına göre DİSK’te kendisini sorguya çekenler Kemal 
Türkler ve sekreteri Şinasi Kaya’ydı. “Suçları” arasına bir de 
“Maoculuk” eklendi ve görevine son verildi.

Elveda Türkiye

Mezra Botan yasaklanıp hakkında da dava açılınca Bak-
si, gözaltına alınacağını ve ağır hapis cezasına çarptırılacağı-
nı düşünerek, 20 Ağustos 1970’de ülkeyi terk etmek zorunda 
kaldı. Önce siyasi mülteci olmak amacıyla Almanya’ya geldi. 
Burada bir yıl kadar kaldı ama bu ülkeyi sevemedi. Ardından 
o dönemde Kürtlerin en yoğun olduğu ülkeye, İsveç’e geçti. 25 
Mayıs 1971’de Stockholm’e yerleşti. Arada bir ülkeyi ziyaretini 
saymazsak, “sürgün” olgusunu sevmedi. Kimi kitaplarında bir 
biçimde “göç”e ve sürgüne bindirir: “… halkından yıllarca ko-
partılmaya çalışılmış, yüzkarası göçe zorla itilmiş kişiler (…) 
sorunlu sürgünler…”

“1979-1980 arasında üç buçuk ay İran ve Irak Kürdista-
nı’nda kaldım. Kendimi yeniledim.” Baksi, bu üç buçuk aylık 
yaşamını “Şıvan’ın Sevdası” adlı kitabında şöyle anlatır:

“… dokuz yıllık gurbetin bana yitirttiği, zayıflattığı duy-
gularımı, dilimi, kültürümü güçlendirerek dönmüştüm sevgili 
yurdumdan. Artık Kürdistan benden uzakta olan bir ülke de-
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ğildi. Kısa fakat verimli gezim, beni epey rahatlatmıştı. Kendi-
mi güçlü, sağlıklı hissediyordum. İçimdeki karamsarlık, sıkıntı, 
yerini iyimserliğe bırakmıştı. Stockholm sokaklarında eskiden 
eğik olan başım, doğrulmuştu. Çünkü Ortadoğu tarihinde bir 
kez daha diriliyor, direniyor, söz sahibi oluyorduk.” (s. 45)

12 Aralık 1980’de Suriye sınırları içinde bulunan Kamışlı 
köyü Türkiye tarafından basılır, kızkardeşi Necla ve 14 arka-
daşı öldürülür. Baksi, olayı ayrıntılarıyla öğrenmek için Şam’a 
gider. Bu vesileyle aynı kitapta şunları yazar: “Şam benim için 
bir hayat okulu olmuştu. Yıllardır yabancılaştığım, unuttuğum 
şeyler birer birer canlanıyordu usumda. Tanıdık yüzler, eski-
yi anımsatan konuşmalar beni yörüngeme oturtuyor, olaylara 
daha gerçekçi bir yaklaşımla bakmamı, irdelememi sağlıyor-
du.” (s. 52)

“En son gördüğümde ilkokul öğrencisiydi” dediği kızkar-
deşi Necla’nın 22 yaşında 14 arkadaşıyla birlikte öldürülme-
sinin ardından Baksi, Kamışlı’ya gidip kendi tahkikatını yaptı. 
Sınırı geçip, binlerce krona “ölülerin fotoğraflarını” satın aldı. 
Bütün bulgularını olay kapanıp gitmesin, unutulmasın diye Ka-
mışlı Katliamı adlı bir kitapta topladı. (Bu konuda kimi veriler 
Şıvan’ın Sevdası kitabında da yer alır. (s. 51-58)

Kızkardeşinin ölümü ailesinden başka dramlara da neden 
oldu. Baksi şöyle anlattı olanları: 

“Kızkardeşimin ölümü üzerine babam beyin kanaması 
geçirdi, komaya girdi. İsveç’e getirtip tedavi ettirdik. 1986’da 
Türkiye’ye dönüşünde İstanbul’da havaalanında hiç Türkçe bil-
meyen anamın gözleri önünde polis tarafından itilip kakıldı. Ba-
bam bu itip kakmalar sonucu yaşamını orada yitirdi. Anam da 
bu acılara daha fazla dayanamadı. Babamın vefatından üç yıl 
sonra o da aramızdan ayrıldı. Kardeşim Lütfi’ye gelince, 1979 
ve sonrasında o da pek çok baskıya maruz kaldı. Sonunda o da 
Türkiye’yi terk etmek zorunda kaldı ve İsveç’e geldi.”

Lütfi Baksi 1979’da Batman Belediye Başkanlığı’na aday-
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dı. Kasım 1997’de adı, Şerafettin Elçi’yle birlikte “Demokratik 
Kitle Partisi” kuruluşu nedeniyle yeniden gündeme geldi. Mah-
mut Baksi ile kardeşi arasında kimi politik farklılıklar olduğu 
biliniyor. Bunu, uygun görürlerse, Baksi’nin geride kalan kar-
deşleri açıklayabilirler.

Mahmut Baksi, 1985’de, yılların verdiği deneyimlerle 
Kürt siyasetçilerine ilişkin önemli saptamalar yapıyordu. Bun-
ları Kasımlo’nun öldürülmesi sonrasında kendisiyle yaptığım 
ve Kürtler Kendilerini Anlatıyor adlı kitabımda yayınladığım 
söyleşide bulmak olası (s. 72-96). Burada en çarpıcı bölümü ak-
tarmak istiyorum:

“Ortadoğu’da siyasi ve toplumsal yapılar göz önüne alı-
nırsa, çağdaş siyasi önderlerin klasik önderlerin yerini kolayca 
alabileceğine inanmıyorum.

Bugün bazıları klasik önderliğin Molla Mustafa Barza-
ni ile tarihe karıştığını iddia ediyorlar. Ben bu kanıda değilim. 
O’nun önderliği babadan oğula geçti. (…) Ayrıca bugünkü ön-
derler klasik önderliğin dışına çıksalar, toplumlarının onları dış-
laması tehlikesi de var.

Hiçbir ülkede ulusal kurtuluş hareketleri kentler dışla-
narak sadece kırsal yörelerdeki eylemlerle sonuca ulaştırıla-
mamıştır. (…) Sonuca ulaşmak için Kürtlerin yeni stratejiler 
benimsemeleri gerekiyor. Ayrıca ülkelerin kamuoyları da bu 
konuda aydınlatılmalı. (…)”

Yazmak

Yazmak O’nun yaşam tarzıydı. 1971’den itibaren İsveç 
Yazarlar Birliği’nin, 1977’den başlayarak da İsveç Gazeteciler 
Birliği’nin üyesi oldu. Yazarlar Birliği O’na “çalışma ve başa-
rılarından ötürü” yaşam boyu burs bağladı. Baksi, Kürt PEN’i 
kurucuları arasındadır. İsveç’in sosyal demokrat günlük gaze-
tesi Aftonbladet’te serbest gazeteci olarak birçok makale ve 
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dizi yazısı yayınlandı. Televizyon ve radyo programları yaptı. 
1982 sonbaharında Yılmaz Güney ile yaptığı söyleşi bunlardan 
bir tanesidir. Çeşitli dillere çevrilen 20’den çok yapıt yayınladı. 
Bunların bir kısmı İsveç tiyatrolarında oynandı. Video Gelin 
gibi bazıları sinemaya aktarıldı. 

Baksi İsveç’te özellikle çocuk kitaplarıyla kendinden söz 
ettirdi. Çocuklar için yazdıklarından bazıları İsveç okullarında 
okutuldu ve Karoken İhsan örneğinde olduğu gibi çizgi filmle-
re konu oldular.

1979’da yayınlanan Keça Kurd Ozan romanını, 1984’te 
Helin, 1988’de Gundike Dono, 1995’te Video Gelin, 1999’da 
Lawke Xerzi izledi. Son iki yılında Özgür Politika gazetesinde 
köşe yazıları yazıyor ve Medya TV’de programlara katılıyordu.

Baksi’nin bizzat kaleme aldığı özgeçmişine ilişkin kimi ve-
rileri bir süre önce Paris’te L’Harmattan yayınlarınca Fransızca 
olarak yayınlanan Mon Enfance au Kurdistan adlı kitapta 
bulmak mümkündür.

Baksi’nin ilk günlerinden itibaren Stockholm’de tanıştığı, 
kimisiyle kalıcı iliştiler kurduğu Mehmet Uzun, Yusuf Küpeli, 
Tuncel Kurtiz, Yaşar Kemal, Haluk Gerger (Baksi, Gerger’le 
1972-73’te tanıştığını ve arkadaşlıklarını bana anlatmıştı. Ha-
luk Gerger o günlere ilişkin anılarını yazabilirse çok yerinde 
olur.) Baksi için, “kardeşten daha çok kardeş” Şivan ve diğerleri 
de kaleme sarılabilirlerse veya söyleşilerinde Baksi’yi anlatabi-
lirlerse, O’na ait daha bir çok şey öğrenmemiz mümkün olur.

Sevecen ve çok nüktedan bir insan bizi bırakıp gitti. Bir 
yıldız daha eksildi. Bu güzel insan bıraktıklarıyla, Kürt yazın 
hazinesine eklediği güzelliklerle her zaman bizimle olacak.

Avrupa ve Türkiye’de Yazın, Sayı 94


