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AYIN SANAT OLAYLARI 

Filistin Devriminin 
Yıldönümü 
İstanbul'da 
Kutlandı

/ r a .

MC iktidarının son günlerinde 
Ankara’da yasaklanan Filistin 
Devriminin 13. yıldönümü, İs
tanbul Spor ve Sergi Sarayında 
kalabalık bir kitle ile birlikte 

.kutlandı. 14 Ocak günü yapılan 
tören çeşitli ilerici sanatçılar ka
tılarak emperyalizme ve siyonız- 

■ me karşı mücadele eden Filistin 
Halkı ile dayanışmalarını ifade 
ettiler. Bu arada çeşitli kişi ve 
kuruluşların destek mesajları 
okundu. Ayrıca biri renkli ve 
Devrimin geçen yılki kutlama 

/törenlerinden görüntüleri içeren 
iki orta metraj film gösterildi. 
Diğer filmin konusu ise Kara 
Eylül olayları idi ve çatışmalarla 
ilgili görüntülerin Filistinli şe
hit sinemacı Hani Cevheriye’ye 
ait olduğu belirtildiğinde seyir
ciler çok alkışladı. Özellikle Fi
listin Devrimini konu alan film 
büyük bir coşku ile karşılandı.

Saz şairleri Abuzer Karakoç ve 
İTÜ öğrencisi Muhittinden baş
ka Cem Karaca ve^Ali Rıza Bin- 
boğa geceye katıldılar. Filistin 
Şiirleri adlı kitabın çevirmenle
ri A. Kadir ve Afşar Timuçin de 
çağrıya koşarak kutlamaya ka- 
tılanlar arasında idi, Afşar Ti
muçin Filistin Sanatı ile ilgili bir 
konuşma yaptı. A. Kadir Filistin 
şiirleri okudu.

FAŞİSTLER
C p llfp

T İY A T R O L A R IN A  
BO M BA  K O Y D U

. . 23  Ocak gecesi Üsküdar Şehir 
Tiyatrosu kanlı ellerce ağır bir 
saldırıya uğramıştır. İstanbul 
Şehir Tiyatroları yönetici ve o- 
yunculan, yazarlar ile sinemacı
ların hazır bulunduğu bir sa
natçı gurubu bombalanan Fatih 
Şehir Tiyatrosu’nda basın top-, 
lantısı düzenlemişlerdir. Top
lantıda faşist saldırılar kınan
mış ve seyircilerin çekinmeden 
oyunlara gelebileceği belirtil
miştir..

Öte. yandan DİSK genel baş
kanı Abdullah Baştürk Şehir Ti- 
yatrosu’na gönderdiği mesajda 
olayları kınamış, tiyatroculara 
başarılar dilemiştir.

Emekçi kitlelerden yana olan 
sanat faalietlerini bastıracak
larını sananlar, aldanmaktadır
lar.. Devrimci sanat ve edebiyat 
en geniş yığınların elinde bir 
silah olacaktır...

«Umut» film in in  yoksul 
arabacısı Cabbar, karısı ve  
çocukları...

YILM AZ G Ü N EY  
İSVEÇ
SÎN E M A T E K İN D E

İsveç başkentindeki Stock
holm sinematek derneği, Yıl
maz Güney’in Umut, Ağıt, Endi
şe ve Zavallılar adlı filmleri ile 
bir hafta düzenlenmiştir. Sanat
çının bu- yapıtlarının aynı za- ... 
manda İsveç televizyonunun 

I gösteri programına alındığı öğ
renilmiştir, İsveç’te bulunan bir 
arkadaşımızın bildirdiğine göre 
Stockholm’de çalışmalarını sür
düren Tuncel Kurtiz, İsveç rad
yosunun Türkçe yayın yapan İs
tasyonunda onbeş dakikalık 
«Yılmaz» programı yapmıştır.

Öte yandan, -İsveç’te Yılmaz 
Güneyin özgürlüğe kavuşması 
için yoğun kampanya çalışması 
Sürdürülmekte ve dünyanın tüm 
ilerici sanatçı çevreleri tarafın
dan destek görmektedir.

Sanatçılar şehir tiyatrosunda yıkıntıların içinde 
basın toplantısı yaptılar.

Özgür Filistin Dergisi yöneti
cileri iki yıl üstüşte Spor ye Ser- 

igı Sarayında kutlanan Filistin 
Devrimi yıldönümünün ülkemiz
de gelenek haline gelmeye başla
dığım açıkladılar. Geceye FKÖ 
Enformasyon Bürosundan Abu 
İbrahim katıldı ve Türkiye Hal
kının Filistin devrimi ile daya
nışma ruhundan etkilendiğini 
ifade etti.



SİNEM ADA  
SANSÜR KALKIYOR

Kültür Bakam Ahmet T’aher 
Kışlalı kendisini ziyaret eden 
Türkiye Sinema Emekçileri Sen
dikası mensuplarım kabul etti 
Sinema sanatçıları, Kültür ba
kanından sansürün kalkacağına 
dair söz aldılar!..

TYS A N K A R A ’D A  (BİR 
KİTAP FUARI 
DÜZENLEDİ

Türkiy|J Yazarlar Sendikası 
Ankara’da, Sanatseverler Der
neği ile birlikte bir kitap fuarı 
düzenledi. 15 - 30 Ocak tarih
leri arasında düzenlenen fuar
da; sendika üyesi 60 kadar yaza
rın kitapları sergilendi ve satışa 
sunuldu. Ayrıca sergi süresince 
yazarlar, günün belirli saatlerin
de okurlarına kitaplarım imza
ladılar. Düzenlenen sohbet top- 
lantüarmdjg yazarlar okurlarıy
la tartıştılar, onlarm sorularını 
cevaplandırdılar. Düzenlenen ki- 

« tap fuarının bir diğer yararı da
I yazarların okurlarıyla tanışma

ları, onların kitapları hakkında- 
ki eleştirilerini doğrudan doğru- 

J ya alabilmeleri oldu.

FIRAT1N CİNLERİ 
ADLI FİLM BİTTİ

Osman Şahin’in «Fıratm Cin
leri» adlı öyküsünden yola çıka
rak hazırlanan filmin yönet
menliğini Korhan Yurtsever ya
pıyor. Senaryo İhsan Yüce’nin. 
Fırat yöresinde çevrilen bu film
de, Aytaç Arınan; Betül Ahçı, 
Tugay Toksöz, ve İhsan Yüce rol 
alıyor. Köylülerin toprak müca
delesini anlatan yapıtın müziği
ni Cahit Berkay düzenlemiş.

Fıratitı Cinlen filminden 
bir sahne...

A Ç IK LA M A

■ eknik aksaklıklar yüzünden ilk sayımızı geç çıkarmak 
zorunda kaldık...

Ne var ki, bizi destekleyen mektuplar, 'dergiyi merak 

ve heyecanla bekleyen okuyucu kitleleri bize moral gücü ver
di, önümüze çıkan zorlukları yenmede bizîere yardımcı ol
du. Elimize ulaşan her mektuptan sonra işe daha bir şevkle 
sarıldık, hatalarımızdan dersler çıkarmaya çalıştık. Deneysiz- 
likten ötürü ilk anda gelişi güzel yürüyen çalışmalarımız, şim
di yerini planlı ve disiplinli çalışmaya bırakıyor...

Birinci sayımızın «Çıkarken» yazısında belirttiğimiz gibi 
biz işçi ve köylü kitlelerine, öğrencilere, öğretmenlere, yoksul 
memurlara, geniş halk yığınlarına hizmet edeceğiz. Devrimci 
kültür ve sanat faaliyetlerinin geniş . kitlelere mal edilmesi, 
onların duygu ve düşüncelerinin yansıtlıması esas hedefimiz 
olacaktır. " H l& S  r

Yurdumuzun dört bir yanından ve yurt dışından işçiler
den, köylülerden, halk yığınlarından mektuplar geliyor. Şiir, 
hikaye, haber gönderiyorlar. Dergimizi dağıtmak istiyorlar. 
Bu mektupları tek tek değerlendiriyoruz. Gelecek sayımızdan 
itibaren «Okuyucu Postası» başlığı altında, gelen bu mektup
ları yayınlayacağız...

Hollanda'nın Amsterdam kentinden HollandalI çocuk
lar Yılmaz Güney'e yeni yıl tebrikleri gönderdiler. 12-15 yaş
ları arasındaki bu çocukların kendi elleri ile özenle hazırladık
ları tebrik kartlarım okuyucularımıza duyurmak istedik. İç 
sayfalarımızda bu konu ile ilgili bir haberimizi ve Yılmaz Gü- 
ney'in cevabını bulacaksınız.

Dergimizi geniş kitlelere mal etmek zorundayız. En ge
niş dağıtım olanaklarına kavuşabilmek için çalışmaktayız.

. Büyük bir coşkunlukla çalışmalıyız ki, sanat ve kül
tür alanında yüz çiçek açsın, bin çiçek, on binlerce çiçek aç
sın...’ 7 ,
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KÜRSÜ/Emil G alip Sandalcı

A m a
jü

O n la r . . .

V k *  i

¡ ¡ « i t

14 Mayıs 1950'de yurtdışında tozpenbe umut 
dolu, ağlamıştım. Safça. 27 Mayıs 1960 da ise çok 
sevinmiştim. Gene de az buçuk sakıngandım: ka
famın içinde bir yerlere bir «acaba?» yerleştir- 
miştim. Hayliymişim. 12 Mart 1971de - artık ye
terince deney sahibiydik - tanılamam duraksa
masızdı. «Gelen gideni aratacaktı.» Öyle de oldu.

Uzun süreli siyasî eğilimlerimiz bir yana, çey
rek yüzyıldır ilk planda düşlediğimiz ya da ar
dından düş kırıklığına uğradığımız hep «demok
rasi» idi. Adı vardı, biçimi vardı, yazılışı vardı 
da kendisi pek yoktu. Sağı solu kopuktu ve ortası 
oldukça boştu. Üç yıldan beri ise iş bu güdük de
mokrasimizin durumu - bildiğiniz gibi - rezaletti. 
Yinelemek gereksiz.

Şimdi, Ocak 78’den bu yana, Ecevit hükü
meti kurulalı ve de güven oyu alalı, tüm İç ve 
Dış sorunlara, Kıbrıs’a, Kıta Sahanlığı’na, FIR 
Hattına, silah ambargosuna, döviz darlığına, Dış 
ticaret ve Bütçe açığına, ABD - NATO - AET iliş
kilerine, hava - çevre kirliliğine hatta anarşik 
olaylara vb. karşın havada bir rahatlık... gönül
lerde bir hafiflik... sanki biraz daha gerçek bir 
demokrasiye yaklaşmışlık... Bu kadarının yetip 
yetmeyeceği ayrı bir sorun. Kuşkusuz yetmez ve 

. yetmeyecek...
...de bugünlerde MSP’nin düşünce özgürlü

ğünden, MHP’nin barış ve kardeşlikten, AP’nln 
politikada ahlâktan sözetmelerini izlemek eğlen
celi.

Hep hayret etmişimdir; Sağcı takımının, va
tan - millet - sakarya yaygaracılarının, «kahrol
sun komünistler» çıkarcılarının, «ne halt edersek 
edelim... anti-kom ünist göründükçe... son kerte 
de Silahlı Kuvvetler ve Güvenlik örgütleri arka- 
mızdadır...» inancını muhalefette -v e  gerçekten 
tarafsız, ön yargısız, salt yasalardan yana bir Or
du ve Polisin varlığında - yitirdiklerinde nicesine 
güçlü, yürekli ve inançlı kalabileceklerini?

Kalabilirlerse!
İnanç yolu özveriden geçer. Çeyrek yüzyıldır 

şoven milliyetçiliğin, gardrop Atatürkçülüğün, 
«Cenab-ı Hak» sömürücülüğünün dışa dönük şov- 
menciliğinde ve içe dönük çıkar hesaplılığında, 
iktidara dayanmanın yukardan aşağı rahatlığın

da, «sol» a karşı vatan kurtaran aslan pozunda 
olmanın alışkanlığından sıynlabilip...

...verebilirlerse!
Bildiğim, şaşacakları ölçüde fire verecekle- 

r ridir.
ö te yandan, sıkı durun... «eski çoraplarınızı 

atın... atamazsanız paspas yapın...» ya da açığa 
alın... uzmanlık kadrosuna atayın... ne yaparsa
nız yapın yeter ki yer açın... ellerinde «geçmiş 
hizmet - çekilmiş sıkıntı- kıyılmışlık - katlanıl
mış özveri» faturaları; ceplerinde başarı belgele
ri yada tavsiye mektupları «hizmet erbabı» geli- 

' yor. Yurt İçinden, yurt dışında, seçim bölgelerin
den, değişik örgütlerden, v parti çevrelerinden, 
dost - akraba - ahbah ilişkilerinden. Azı işe ya
rar, çoğu fırsat kollar türünden.

Gerçi tarihimizin hiçbir döneminde «Devlet 
Kapısı» MC döneminde olduğu kadar değer ka
zanmamış ve o kadar da değerini yitirmiştir. 
Böylesi ne geçmişte görülmüştür, ne de gelecekte 
görülebilecektir. Üç yılda belki bir yüzellibin kad
ro yağmalanmıştır.

Gene de dar boğazlardan geçişlerde, bunalım 
dönemlerinde, pabuçların pahalı olduğu sürelerde, 
yurt dışında uluslararası örgütlerde ülkede olup 
bitenlere uzaktan «ah-vah» edenler ve tam siper
de sessiz büzülenler ve etliye sütlüye değinmeyen- 
ler ve ortalıkta görünmeyenler ve kendini unut- 
t ur anlar ve gölgelikleri seçenler ve nasılsa iktida
rın baskısının yanından teğet geçenler ve gerekli 
yerlerde gerekli kişileri tanıyanlar ve yakaların
da rozet taşıyanlar ve kendini iyi yutturanlar ve 
ağzı laf yapanlar ve yüzseksen derece çark eden- 
edenler ve romatizmalarından, böbrek sancıların
dan sürekli, uğradıkları haksızlıklardan tam sı
rasında yüksek sesle şikayetçi olanlar ve devlete, 
millete, memlekete hizmet aşkıyla yanıp tutuşan
lar ve eski pisliklerini ustaca unutturanlar ya da 
örtüp saklayanlar ve utanmazlar ve dalkavuklar 
ve kurnazlar ve işbilirler ve palavracılar hizmetle
rini sunacaklar yeni iktidarın etekleri dibine. Ve 
müsteşarlıklara, genel müdürlüklere, yönetim ku
rulu üyeliklerine, elçiliklere. Ve bu kaçınılmaz, ola
ğandır böylesine geçiş dönemlerinde. Ve iktidar 
değişmesi havaya atılan para değildir ki, bir yar 
mnda «yazı» ötekinde «tura» bulunsun ve tüm 
bir kokuşmuşluktan birden tam bir temizliğe ge- 
çilebilsin.

...anladık! öyle olsun.
Ama, kızlı erkekli gencecik kanlı kefenli başı 

ezik yücudü delik deşik ölenler ya da ölüsü çukur
larda barajlarda morglarda bulunanlar yâ da yü
zü kalmayan ölüler ya da falakadan işkenceden 
elektrikten geçenler ya da kolu bacağı kafası sa
kat kalanlar gözü böbreği dalağı almanlar ya da 
kıyasıya dövülüp coplananlar eli ayağı kopanlar 
ya da aman vermeden havaya uçurulanlar kur
şunlananlar ya da panzerlerle ezilenler mezarla
rında rahat bırakılmayanlar ya da tutuk evlerin
de çürüyenler yıllardır çürütülenler ya da boy
nuna yular takıp gezdirilen öğretmenler.

Ama onlar unutulmasın.

fi



İşçi arkadaşlar, 
devrimci kiiltür ve 
sanat üzerine duygu 
ve düşüncelerini 
anlatan bir oturum 
yaptılar. Bu  
konuşmalardan 
öğrenelim ve. dersler 
çıkaralım...

Elektronik işçileri Anlatıyor...
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Yaşar Kemal, Orhan Ke
mal, Nazım Hikmet ve Yılmaz Güney'in roman, 
hikay, şiir kitaplarını alma olanağınız var mı? 
Okuyabilme olanağınız var mı? Birde günlük 
gazeteleri sistemli olarak okuyabiliyor musunuz, 
İŞÇİ -  Yalnız Nazım Hikmet, Orhan Kemal, 
Yılmaz Güneyin kitaplarını aldım, paramın yet
tiği nispette alıyorum. Başka yerlerden kısıntı 
yapıyorum, » *  7  '
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Biz bu kitapları okuyo
ruz. Tek başımıza okuduğumuz için, kendi ken
dimize eleştirisini yapıyoruz. Biz bu kitaplar
dan ne öğreniyoruz? hoşumuza giden şey ne? 
gitmeyen şey ne?
İŞÇİ —  İşçi sınıfıyla ilgili yahut, bizim halkı- 
mızırı dertlerini anlatan bir kitap okuyorsun. 
Bu kitapta kendimizle ilgili bir şey buluyorsak 
ve aktarış biçimi iyi ise çok hoşumuza gidi
yor. Doğru anlatım.., itap la rd a  gerçeği gör
mek istiyorum.
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Bizim kültür ve eğitim 
seviyemiz belli, ya lise, ya orta, yada ilkokul
dan mezunuz. İyi bir öğrenim görmüş aydın gi
bi kültürel gelişmeleri izleyemiyorsun, zaten 9 
saat çalışıyorsun sonra yorgun argın işten 
dönüyoruz... Okuduğumuz kitapların dili yani 
anlatış tarzı bizi sıkıyor mu? Anlaşılıyor mu? 
Bir terim, bir kelime, bir cümle zamanla bizi 
düşündürüyor mu? Bu adam niye böyle yaz
mış, niye anlaşılır şekilde yazmamış, bu adamı 
bizi gerçekten tanıyor mu? Yoksa tanımıyor 
mu? Tanımadığı için mi böyle yazmış? Yoksaı 
tanıdığı için mi böyle yazmış? işçi —  Bu konuda yazarların yazdıkları bu 
terimler bizteri zaman zaman sumaktadır. Biz-

ier bu kelimelerle, terimlerle karşılaştığımız za
man bilen bir kişiye soruyoruz. Karşılığını, an
lamını Öğrenmeye çalışıyoruz. Bu terimleri bil
mememiz bizim hatamız değildir. Bizim yetişti
riliş tarzımızdan, üstümüzdeki baskıdan veya 
çevremizin bize verdiği bilgilerin ters oluşun
dan ileri gelmektedir. ;
İŞÇİ —  Aslında bir kitabı okuyorsam bunu 
seçerek atıyorum demektir. Bu kitapta benim 

bilmediğim kelimeler, terimler varsa; anlatış şek 
li varsa bu adam benim yaşantımı bilmiyor 
demektir. Eğer benim yaşantımı bilse benim 
anlayacağım di İde yazar. Kültür seviyemi he
sap etmemiş belli bir sınıfa göre yazmış olu
yor.
İŞÇİ —  Demek ki bazı kitaplarda bizim anla
yamayacağımız bir di! kullanılıyor. Bizden uzak 
oldukları için böyle bir dil kullanmak zorunda 
kalıyorlar...
İŞÇİ —- Gazete yayın organlarında benim 
özellikle ilgilendiğim sınıfımızın sorunlarına eği
len yazılar dikkatimi çeker...
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Faşist baskılar son gün
lerde iyice arttı. Biz ilerici bir gazeteyi vapurda, 
otobüste veya her hangi bir yerde rahatlıkla 
okumak durumunda mıyız?
İŞÇİ —  Hayır, okuyamıyoruz. Taşımaktan 
korkuyoruz. Gazeteyi katlayıp iç cebime ko
yuyorum.
İŞÇİ —  Bunun yanında gazetelerin bulunma
ması durumu var. İş dönüşü bayiye uğradığım 
zaman genellikle aradığım gazeteyi bulamıyo
rum. Sınıfımızın karşısındakilerin çıkardıklar 
gazetelerin tirajlarının yükselmesi, biHnç düze
yimizin çok düşük olduğunu gösteriyor.



İŞÇİ —: 8  u gazetelerin çok kabarık olmasının 
nedeni onların ellerinde çok ¡büyük imkanların 
olması... (Bunların çok iyi propoganda araçları 
var. Televizyondur, reklamdır... Maddi yönden 
çok iyiler...
işçi —  Bazı gazeteler apartman, araba, kol
tuk, ev eşyası dağıtıyor, Yoksul sınıfın o ga
zeteyi alması zorlanıyor.
İŞÇİ —  (Bazı gazeteler hazine arazilerini çok 
ucuza kapatabiliyorlar.. Proleteryayı iyice eğit-, 
mek gerekir ki, karşısında olan gazeteleri al
masın...
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Politika diye bir gazete 
var. Şimdilerde bu gazeteyi Maden - İş satın, 
aldı. Ve bizim paramızla çıkıyor bu gazete... 
Bu gazeteyi alma isteği duyuyor muyuz? Onu 
okurken bizim düşüncelerimizi aktaran yazı
lar çoğunlukta mı? Almıyorsak, okumuyorsak 
niçin almıyoruz? Kaldrki bizim paramızla çıkan 
bir gazete...
İŞÇİ —  Ben işe başladığım zaman Politika iş
çi sınıfının gazetesi diye çok ilgimi çekti; he
men aldım, inceledim, fakat fabrikada .çalıştı
ğım sürede çok şey öğrencim. En başta İşçi 

'sınıfını meselelerini 'bilmiyordum... Bu gazete
nin bir sürü sapmalarla yazdığı şeylerin ger
çek olmadığı kesin... Çünkü bunu şimdi anla
yabiliyorum. Çünkü işçi sınıfının içerisindeyim. 
Maden - İş grevindeki olayları ben açıkça, gö
zümle görebiliyorum... Bir de bunu gazetenin 
anlatış şekli var bana... Ki revizyonist denilen 
bir gazete... 'Bu gazete gerçeği yansıtmıyor. Bu 
nedenle Politika'yı almıyorum.
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Bu gazete hangi gerçe
ği yanlış bir şekilde aksettiriyor? Örnek vere- 
ibüirmisin?
İŞÇİ _  Meselâ şöyle: Bu gazete Maocular, 
goşistler şudur budur diye — devrimciler için
de bir çok fraksiyonlar var—• bunları kabul et
miyor. Devrimci midir?,, fraksiyoner olabilir; bu
nu kabul etmemekle yanlışsın... Maocu'yu iş
verenle işbirliği olarak suçluyor...
İŞÇİ —  Politika gazetesi konusunda düşün
celerim şudur: işçi sınıfına bilgi aktarıyorsa da 
gerçek bir bilgi aktarmıyor. Belli bîr sendika
nın yayın organı oluyor... Benim okuduğum ga
zeteler içersinde daha çok Cumhuriyet, Vatan

Szeteleridir.
.Ç l —  Politika gazetesi aldığımda okuyasım 

gelmiyor...
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Bizim çalıştığımız yerde 
birtakım olaylar oldu. Peki bu haberler bu ga
zetede doğru muydu?
İŞÇİ -— 'Mesela; bizim sendikanın yetki alışıy
la ilgili bir haberi vardı. Bizim sendikacıların 
—-ki bizim sendika DİSK’tir—  söylediklerini ke- 
limesi kelimesine orada. Politika'da buldum. 
Demek ki gazeteci burada araştırma yapma
mış... Demek ki senikacı gitmiş oraya yayın
lamış adam,,. Demek ki buraya' eğilmiyor ga- >’ 
zete... ¡Bir gazete olarak yerine gidip araştırma 
yapmıyor,. Kendi fraksiyonundan kişiler geliyor

(Sendikacılar) söylüyor tamam... Hemen or.u 
yayınlıyorlar...
İŞÇİ TEMSİLCİSİ — « Şimdi, ben çok genel bir 
soru soracağım. Şurada 7-8 kişiyiz. Kimimiz 
yeni, kimimiz eski işçi. Köyden geldik... Fab
rikaya girdik çalışıyoruz. Fabrika bizim düşün
ce hayatımıza nasıl tesir etti? *
İŞÇİ —• Bizler köylerden kopmuş gelmişiz bu
ralara kadar. Ekmek davası için... Bizlere her 
şeyin günah olduğu, fikirlerimize yerleştirildi. 
Buna dini ¡baskı diyebiliriz.
İŞÇİ —  Fabrikalarda toplu çalışma yapılır. 
Burada, yardımlaşma ve örgütlü mücadeleyi 
öğrendik. Fabrikalar insani duyguları geliştirir. 
Bilincimizi yükseltir...
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Ben bir soru daha sora
cağım. Yılmaz Güney Türkiye'de uzun yıllardan 
beri bütün halk tarafından sevilen, halkımı
zın karakterine uyan bir sanatçı... Bizi anlatan 
bir insan hafine geldi. Ben seyrettiğim zaman 
hakikaten Yılmaz'ı erkek bir adam olarak gö
rüyorum filmde... Bize uyan, bizim özlemleri
mizi anlatan bir kişiliği var. Giderek Yılmaz 
Güney gelişti...
İŞÇİ —  Adana yöresini o kadar güzel anlatı
yor ki... Umut, Ağıt, Arkadaş, Acı, Baba..
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Biz Yılmaz Güney'in ek
sikliğini duyuyor muyuz sinemada?
İŞÇİ —  Muhakkak...
İŞÇİ —  Bu kesin...
İŞÇİ —  Kesinlikle, çok büyük eksikliğini du 
yuyoruz. En kısa zamanda ¡beyaz perdeye dön 
mesi için dört gözle bekliyoruz. Türk sineması 
elemek Yılmaz Güney demek.. Çünkü halkın ya
şantısını, ezilen sınıfların sorunlarını çok gü 
zel bîr şekilde, ¡beyaz perdeye, büyük bir sanat 
gücüyle aktardığı için kendisine çok çok teşek 
kür ediyoruz... Ve kendisi şu anda içerde.. 
Kendisine geçmiş olsun diyoruz ve en kısa za 
manda tahliye olmasını candan istiyoruz... 
işçi —  Türk sinemasında ¡belli bir şey vardır: 
Zengin adam, fakir kız; fakir adam, zengin 
adam... Böyle böyle birbirini içeren, takip eden 
fimler yapıldı. Yılmaz Güney; adam çok deği
şik filmler getirdi. Ezilen sınıfların ne yapma
ları gerektiğini anlatan film yaptı. Zevkle seyre
diyorsun... «Kendi hayatımızdan bir çok şey var 
içinde. Yılmaz Güney bir sürü şanssızlıktan 
sonra içeri girince Türk sineması büyük bir ek
siklik içinde kaldı.
İŞÇİ —  Yılmaz Güney'in filmleri oynamadığı 
için sinemaya gitmiyorum!
İŞÇİ —  Ben de bunu söylüyorum...
İŞÇİ TEMSİLCİSİ —  Peki Yılmaz Güney dışa
rı çıkarsa film yapmasını istiyor musun?
İŞÇİ —  Ben Yılmaz Güney'in yeniden fUm çe
virmesini istiyorum.
İŞÇİ —  Yılmaz Güney tekrar beyaz perdeye 
dönsün. Halkına sorunlarını anlatsın.
İŞÇİ —  En geniş emekçi yığınlara sorunlarını 
aktarsın...

r



Filistin şiiri halkınm

ÇEKTİKLERİ ACILAR 
ONLARI BİLGE BİR 
HALK HALİNE 
DÖNÜŞTÜRMÜŞTÜR

C CANDAR Bizim kültürümüzde tarih i
mizin bize miras olarak nice 
ortak yan vardır Arap kültü
rüyle. Bu tarihsel ve kültürel 
bağdır Türkiye halkı ile Arap 
ulusunu birbirine kardeş ya
pan; dünyanın bir çok ulu
sundan daha fazla Arap u- 
lusuyla Türkiye halkını birbi
rine kaynaştıran.

Cumhuriyet ile birlikte Ba
tılılaşm anın hevesine artan 
bir biçimde kapılan Türk ik
tidarları, giderek, onca tarih

sel ve kültürel bağla birbiri
mize bağlandığımız Arap u- 
lusu ile de aram ıza duvar 
örmüşlerdir. Oysa, son çey
rek yüzyılın Arap dünyası u- 
lusal kurtuluş savaşlarının
ve devrirelerin Arap dünyası
dır ve bü oluşum kültüre de 
damgasını vurmuştur.

Sınırlarım ızın bir kaç saat I
güneyinde doğan gürbüz, j
devrimci bir kültürden bu ne 
denle yoksun ve habersiz
kalmıştır Türkiye’de kültür ve> I
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Filistin topraklarında bağımsız, 'demokratik bir devlet kurmak için bitmez tükenmez 
fedakarlıklar yapan, mücadele veren Filistin’in her şehir ve kasabasına devrimci 
selamlarımızı yollarız.

^anat^ile ilgilenenler. Özel
likle son on yıldır büyüyen, 
gelişen ve etkisi sınırlarının 
dışına taşan devrimci Filistin 
kültür ve sanatından bu ne
denle pek habersizdir halkı
mız ve aydınlarımız. Bu konu 
da iyi niyetli ama az sayıda 
bir kaç girişimden ibarettir 
tüm yapılanlar. Bu yazı çağ
daş Arap kültür ve sanatının 
en seçkin örneği olan Filis
tin kültür ve sanatı hakkında 
basit bir tanıtma yazısı olma

yı amaçlamaktadır.
Filistin, kültür ve sanatını 

iki değişik yanıyla ele almak 
gereklidir: 1. Genel Arap kül
tür ve sanatının bir parçası 
olarak Filistin kültür ve sa
natı; 2. Filistin ¿evriminin ü- 
rünü olarak Filistin kültür ve 
sanatı.

Arap ulUsu yaklaşık 2000 
yıldır aynı topraklarda yaşa
yan ve aynı dili konuşan bir 
topluluk o la ra k j hiç kuşku
suz, zengin bir kültür ve sa

nat birikimine sahiptir. Filis
tin Arap halkının bu zengin 
birikimden payını alması ka
çınılmazdır. Bu nedenle, Fi£ 
llstin kültür, ve sanatının 
kökleri yüzyılların derinlikle

r in d e  yatmaktadır.
Ne var ki, 400 yıllık Os’ - 

manii egemenliği, daha son-: 
ra gelen İngiliz manda yöne
timi ve nihayet İsrail'in ırkçı- 
■Siyonist işgali Filistin kültür 
ve sanatının özgürce serpilip 
gelişmesini engelleyici rol oy;



FİLİSTİN KÜLTÜR VE  
SANATININ KÖKLERİ 
YÜZYILLARIN  
DERİNLİKLERİNDE 
YATM AKTADIR.

namıştır. Ancak, bir yanıyla 
bu, bambaşka özellikler taşı
yan zengin ve ateşli, derin 
bir romantizmle bezenen güç 
lü bir kültür ve sanatın doğu
şuna da olanak vermiştir. Fi
listin devrimi ile ortaya çıkan 
Filistin kültür ve sanatına. 
Bu yazının konusu olan da 
budur.

Arap kültürünün zenginliği 
ve derinliği ile Filistin devri- 
minin devrimci, coşkun ma
yası ve Filistin halkının top
raklarından sürülmüş olma
sının tarifsiz ızdırabı, bunun

tüm halka aşıladığı eşsiz 
yurtseverlik kaynaşmıştır Fi
listin sanat ve kültüründe.

Resim, heykelcilik, grafik, 
karikatür, sinema. Sanat ve 
kültürün tüm öğelerini bula
bilirsiniz Filistinlilerde. Çek
tikleri acılar onları bilge bir 
halk haline dönüştürmüş ve 
çiktiklerini silahlı mücadeley
le olduğu kadar insan faaliye 
tinin vazgeçilmez öğeleri o- 
ian yukarıda sıralanan faali
yetlerle de duyurmuşlardır.

İsmail Şammut, Süleyman 
Mansur, İssam Berd gibi u- 
luslararast değerlerde res
samlar yetiştirmişlerdir. Şe
hit Gassan Kanafani gibi hi
kayeciler, Şehit Hani Cevhe- 
riyye gibi usta ve mükemmel 
bir gözlemci olan kamera
manlar, Pierre Sadık, Nezir 
Naba’a, Mona Soudi, Burhan 
Karkutli gibi grafik sanatının 
en seçkin temsilcileri arasın
da rahatlıkla sayılabilecek i- 
simler.

Bunlar gibi onlarca Filistin' 
li sanatçı vardır aynı değer
de, Ancak, Filistin kültür ve 
sanatı denince buniarın hep
sinden önce akıllara Filistin 
şiiri gelir.

Gerçekten, Filistin şiiri Fi
listin sanatının en gelişmiş 
biçimidir. Bu bir raslantı de
ğildir. Arapcanın dil olarak 
zenginliği, insan seslerinin 
neredeyse tümünü harf ha
line getirebilme özelliği, şiiri 
Arap kültürünün en güçlü ö- 
gesi haline getirmiştir. Arap- 
çanın ses olarak güçlü, me
lodik yanı, Arap kültürünün 
edebî zenginliği ve lirizmi ile 
bîrleşince şiir duyguların en 
kestirmeden, en vurucu ve 
en güçlü ifade biçimi olarak



ortaya çıkıvermiştir. Bir de 
buna Filistin devrimi ile .b i
çimlendiği düşünülürse, bir 
«atom bombasından da güç 
|ü Filistin şiirini bulursunuz 
karşınızda. Ve işte bu İsrail 
yöneticilerini Filistin şairleri
ni ordulardan da «tehlikeli» 
olarak görmeye ve ilân etme
ye iten neden de budur. Çün 
kü, şiir, Filistin halkının bilin
cini besleyen ve ateşleyen 
bir silah haline gelivermiştir.

Filistinli şairler uluslarara
sı edebî değerde olduklarını 
ancak 1965’ten sonra yani Fi
listin silahlı kurtuluş savaşı
nın başlamasından sonra ka- 
mtiayabilmişlerdir. Bir anlam 
da Filistin şiiri uluslararası a- 
renaya Filistin devriminden 
sonra çıkmıştır.

Çünkü, Filistin devrimi her 
Filistinlinin olduğu gibi şair
lerin de dünya görüşlerini ve 
sanat anlayışlarını yeniden 
biçimlendirmiş ve yeni boyut
lar kazandırmıştır.

1965'ten sonra sayışız şair 
fışkırmıştır Filistin halkı iç in -. 
den. Filistinli şairleri iki tiptir. 
Filistin halkı gibi. Biri, işgal 
altındaki topraklarda yaşa
yanlar. Yani, Filistin'de yaşa 
yanlar. Diğeri,: Filistin toprak
larını terke zorlanmış, çoğun
lukla Arap ülkelerinde, mülte
ci yaşamı yaşıyonlar.

Bunlardan İkincisi çoğun-, 
lukla silahlı mücadele içinde 
yer alan fedayilerdir (Filistin
li gerilla savaşçıları). İlki ise 
işgali, İsrail'in Siyonist-ırkçı 
yönetmiini her gün yaşayan, 
her saat, her saniye duyan - 
lardır.

Doğal olarak, Filistin; şiirin 
de ortak olan özellik derin 
yurtseverlik, Filistin toprağına

bağlılık ve eşsiz ülke sevgisi-; 
dır. Bunlar Filistin şiirlerinin 
hemen hepsinin ruhu, canı, 
kanıdır,

.Filistin devrimi bu-şuur ve 
toprak sevgisine yepyeni bir 
boyut katmıştır; Mücadele 
azmi ve mutlak zafere olan 
inançta yatan devrimci iyim
serlik.

Tüm şiirlerde anayurdu gas 
peden düşmana karşı duyu
lan hıncı görmek ve Arap e- 
Öebiyatının vazgeçilmez ö- 
zellığı olan yiğitliği bulmak 
mümkündür.

ŞİİR FİLİSTİN HALKININ 
BİLİNCİNİ BESLEYEN 
VE ATEŞLEYEN 
BİR SİLAH HALİNE 
GELİVERMİŞTİR.



Şiir bir başka dite çevrilin
ce değerinden ve gücünden 
büyük ölçüde yitirir. Bununla 
birlikte, Filistin şiirini daha ya 
kın tanıyabilmek için çeşitli 
örnekleri görelim:

İşte, işgal altındaki Filistin* 
in susturulamayan güçlü şair 
terinden biri Semih El-Kasım. 
Tüm Filistin halkının — içerde 
ve d işarda yaşayan—  tanıdı
ğı ve gururlandığı Semih El- 
Kasım ve onun dizeleri... 
ANNE

Bana acı veriyor anne, 
Gözyaşlarına boğulman 
Dostlar beni sorduğunda.
Ama ben inanıyorum ki anne, 
Yaşamın görkemi 
Hapishanemde doğdu 
Ve inanıyorum ki 
Benim son ziyaretçim 
Kör bir yarasa olmayacak 
O, gün ışığı olmalı 
O, gün ışığı olmalı

Semih Ei-Kasım'ın lirik se
sinden bir örnek daha... 
...Öyle olacak ki gelecek o 
Susuzluğun intiharından sonra, 
Sesimde
sınırsız şaşkınlıklardan bir şey 
şarkıda söylendiği gibi bir şey 
KARTAL!
Kuşkusuz ö gelecek 
Çünkü biz ona ulaştık 
Ulaştık ölümün zirvesine 

İşgal altındaki toprakların 
Semih El-Kasım’dan başka 
en tanınmış şairler Fatma Tu- 
kan ve Tevfik Ziyad. Tevfik 
Ziyad Filistin halkının işgal 
altındaki topraklardaki önder 
terinden biri aynı zamanda. 
Siyonistlerin tüm baskı ve hi
lelerine rağmen Nasıra (Na
zareth) kentinin Belediye Baş 
kanı seçildi. İşte onun şiirle
rinden bir örnek:

Senin için
bir fili iğne deliğinden geçirmek
ya da evrende bir kızarmış balık yakalamak
denizi sürmek
ya da bir timsahı insanlaştırmak 
çok daha kolay 
baskı ile 
yoketmekten
inancımızın pırıldayan ışıltısını 
ya da durdurmak yürüyüşümüzü 
tek bir adım

Burada kalacağız 
Göğsünün üzerinde bir duvar.
Ve boğazında kalacağız 
Bir cam parçası,
Bir kaktüs dikeni,
Ve gözlerinde 
Harlayan bir ateş.
Burada kalacağız,
Göğsünün üzerinde bir duvar,
Açlığa göğüs gererek,
Aşağılamaya karşı koyarak,
Meydan okuyarak,
Şarkılarımızı söyleyerek,
Sokakları gazabımızla süpürerek 
Hapishanelerini gururla doldurarak,

Yeni kuşakları intikam aktararak 
Burada kalacağız. \  ■
Git öyleyse, iç denizi.

Burada kalacağız buz gibi sinirlerle,
Sinirlerimizde ve yüreklerimizde kızıl cehennemle. 
Kayayı sıkacağız gidermek için susuzluğumuzu 
Ve açhğı bastıracağız toz toprakla,
Ama ayrılmayacağız.
Burada dökeceğiz fanımızın en değerlisini.
Bir geçmiş ;
Bir gelecek 
Burada bizimdir 
Burada yenilmeziz biz.
Onun için sal derinlere, sal derinlere,

'Köklerim/ 'jjijj



Filistin şiiri dendiği zaman 
tüm dünyanın duyduğu bir i- 
sim vardır. Eski kuşak Filis
tinli şairlerden biri, ismi Filis
tin şiiri ile özdeşleşmiş biri 
Mahmud Derviş. Filistin'deki 
yaşamını hapishanelerde ge
çirmiş, tfir kaç yıl önce yur
dunun dışına sürülmüştür. 
Şimdi, Beyrut'ta yaşamakta
dır. Devrim'e oradan katkıda 
bulunmaktadır. İşte ünlü şii
ri: KAVDET BEN BİR ARABİ M

Kaydet, ben bir Arabım...
Kart numaram Elli Bin...
Sekiz çocuğum var...
Dekuzuncusu önümüzdeki yaz geliyor, 
Kızdın mı...
Kaydet, ben bir Arabım...
İşçi yoldaşlarla taş keserim...
Kayayı sıkarım... 
bir ekmek... 
bir kitap... 
kazanmak için 
sekiz çocuğum...
ama ben merhamet dilenmem... • 
sığınmam kanadının altına... 
kızdın mı...
Kaydet, ben bir Arabım... 
bir ismim ben... 
bu çılgın dünyada sebatlı,., 
ama lütfen yaz... 
herşeyden öte... 
kimseden nefret etmem ben... 
kimseyi soymam... 
ama aç bırakıldığımda... 
beni yağmalayanın etini yerim...

açlığımdan sakın... 
sakın gazabımdan...

nın■' «mirastan mahrum» bu 
kesimi arasından yetişen şa
irlerin şiirinde onulmaz bir

toprak özlemi yansıtılır. İşte 
bunlardan biri, Raşit Hüseyin 
ve şiiri:

Geceyi öğret bana köyümü gösteren rüyaları 
getirmeyi unutmasını
Ve öğret rüzgâra tarlalarımdaki kaygıların kokusunu 
bana taşımayı unutmasını!
Ve göğe de öğret,
yağmur yağdırmayı unutmasını
Ancak, o zaman,
ben de unutabilirim
yurdumu.

Yurtlarının dışında yaşayan 
yetenekli yeni kuşak, devri
min ürünü Filistinli şairlerin 
arasında Fevzi El-Esmer'i, 
gerilla-şair Sakhr (Kaya)'ı, 
Mueyyin Bseyso'yu anmak 
gerek.

Filistin
kurtarmak
yürüttüğü
arkadan

halkının ülkesini 
için İsrail'e karşı 
mücadele üstüste 

hançerlenmiştir.

Mahmud

Filistin şiirinin büyük ismi 
Mahmud Derviş’in ölümsüz 
dizelerinden başka bir örnek:
Bu, sona ermeyen bir düğündür,
Sonsuz bir bahçede,
Sonsuz bir gecede, *;*
Bu, Filistinli düğünüdür:
Aşık aşkına kavuşmaz
Şehit olmadıkça ya da mirastan mahrum

Filistin halkının yarısından 
fazlası topraklarının dışına 
sürülmüşlerdir. Filistin halkı-

1970'de Ürdün'de, 1975-76'da 
Lübnan’da yaşanan bu acı 
günler de Filistin sanatına ve 
dolayısıyla şiirine yansımış
tır. İşte, Lübnan Savaşı'nın 
destan direnişi Tel-Zaatar Fi 
listin Mülteci Kampı'nın soy- 

|ly düşüşünün şiiri. Şairi Mu
eyyin Eseyso.

TEL ZAATAB’A 
Tel zaatar 
Duvarların

halkının gazetesi oldu.

Elinde patlayan bomba 
bir şiir

Arzularken.
yeryüzünün tüm kadınlarının 
saç telleri
dokumayı bayrağını

Toprağımn altında
patlayan mayın olmak istedi 

tüm şiir kitapları

ü
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oğluma hikayeler
belki sana söyler.
Tek çocuklarıydı Haydar, 
yed yaşlarındaydı. Bu yıl 
başlamıştı okula. İbrahim, hem 
sevinci, hem de üzüntüyü... ye
ni, buruk, mutluluk yayan bir 
bileşimle aynı anda yaşadı. 
—  Keşke baban sağ olsaydı, 
ne çok sevinirdi, dedi Ayşe.

Oğlu ilk kez kavga ediyordu 
Üstelik ağzı da sıkıydı demek.

Haydar'ın doğduğu günü

YILM AZ G ÜNEY  

yazdı

H ASLET resim ledi

İk i

yumurta

Dokuma işçisi İbrahim 
işten döndü. Karısı Ayşe 
sevinçli bir tavırla dedi ki;
—  Gözün aydın... Sana bir 
müjdem var. Oğlumuz kavga 
etmiş... Bir gözünü şişirmişler.

İbrahim'in hoşuna gitti bu 
haber.
—  Kimle etmiş? dedi, 
sevincini gizlemeden.
--- Bilmiyorum... bir türlü 
söyletemedim... ağzı çok sıkı

u



anımsıyordu İbrahim.,. 
«Islanıyorum, su geliyor» 
demişti karısı, sabaha karşıydı 
ebe çağırmaya koşmuştu. 
Zaman ne çabuk geçiyor., yedi 
yıl değil sanki, sanki dün... 
«Göziinaydtn İbrahim, bir 
oğlun oldu» demişlerdi.
Buruşuk bir yüz yumuk gözler.. 
Babası çok mutluydu o gün... 
sevinçten ağlıyordu. «Sende 
doğduğunda beyleydin 
Ibrahimim» demişti yaşlı 
titrek sesiyle. Acı acı 
gütümsemişti sonra. «Evladı 
olmayan evlat sevgisi nedir, 
anlamaz.» demişti. İbrahim, 
babasının sağ olmasını ne 
çok istiyordu şimdi.

Haydar'ın bir gözü 
morarmıştı... yüzünü 
kaçırıyordu babasından. 
«Gözüne ne oldu oğlum?! 
dedi.»
«Bir şey olmadı» dedi çocuk

«Adamın gözü 
durup dururken şişer itti 
babam?»

Haydar yanıtsız bakıyordu.
«Gözün morarmış» dedi. 

«Bak üstelik yüzün de 
Sıyrıklar içinde. Hani 
birbirimize hiç yalan 
söylemeyecektik?»

Baba oğlunu kucakladı, 
havaya kaldırdı. Sevgisini, 
sevecenliği kabarmıştı iyice. 
Sarıldı oğluna.

«Kır babanın kemiklerini 
bakayım. Kır iyice!» .

Oğlunun sıkı sıkıya 
sarılmasını istediği zamanlar 
hep böyle dertfi.

Haydar (fişlerini sıkarak 
bütün gücüyle sanidi 
babasına. İbrahim'de daha 
sıcak, daha içten bastırdı 

oğlunu bağrına.
«Anlaşılan, gözüne vuran 

çocuk senden çok büyük... 
kim olduğunu söylemeyecek 
misin babana?»
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«Bende onun kafasını 
kıracağım.» decfi çocuk; 
gözleri doiukarak.

«Kimin kafasını 
kıracaksın?»

«Afi Rıza'nın...»
«O mu vurdu gözüne?»
«O vurdu.»
Aynı fabrikada çalışt-kları 

İsmail'in ortanca oğluydu Ali 
Rıza. O da bu yıl başlamıştı 
okula. Kayıtlarını birlikte 
yaptırmışlardı.

İbrahim, yıllar öncesini.., 
babasının tütün kokulu 
yanağını... çocukluk günlerini 
hüzünle anımsıyordu.
Oğlunun ince yüzünü, acılı 
gözlerini dolduran duygulan 
duyarlıkla kavnyordu.

«Onu döv baba» dedi 
çocuk. «O benim gözümü 
şişirdi, sende onun kafasını 
kır!»

Baba oğlunu sevecen, 
sıcak... sardı yeniden... 
yanağını yanağına bastırdı. 
Kerevete oturdu, oğlunu 
kucağından indirmeden.

«Şimdi beni iyi dinle 
güzel oğlum» dedi. «Bir 
zamanlar bende çocukdum. 
Beş-altı yaşlarında ya vardım 
ya yoktum. Köyde 
oturuyorduk o zamanlar. Bir 
gün, ben yaşlarda bir 
çocukla köküç ( * )  oynarken 
nedenini şimdi 
hatırlayamıyorum, kavga 
ettik. Çocuğun etinde o an, 
bak bunu iyi hatırlıyorum, 

erik dalından bir köküç vardı 
bir vuruşta kafamı kırdı.
Kırdı ve kaçtı. Ben ağlaya 
ağlaya eve gittim. Amacım 
neydi biliyor musun? O 
çocuğu babama şikayet 
etmekti; çocuğu iyice dövsün 
diye. Neyse babam kafamın 
kanlar içinde olduğunu 
görünce telaşla koştu, önce, 
anam da koştu, kafama 
baktılar. «Kim kırdıysa iyi



kırmamış. Bir şey yok» dedi 
anam, bir bezle kanları silip 
kafamı sararken, ben olanı 
biteni biraz da abartarak 
anlattım. Hem ağlıyorum, 
hem de anlatıyorum. Babam 
kaşlarını çattı, «Ben şimdi 
gösteririm o detleğe» dedi, 
«Benim oğlumu nasıl 
döverlermiş» diye söylendi. 
Anama da, «avrat, sen

ocağı yak, tavayı hazırla, ben 
hemen şimdi gelirim» dedi ve 
gitti. Anam beni bıraktı 
telaşla ocağı hazırlamaya 
koyuldu. O zaman gaz ocağı 
tüp gaz falan yoktu bizim 
köyde. Evlerin önünde 
çamurdan yapma ocaklar 
vardı. Şimdi, babam o 
kızgınlıkla çocuğu aramaya 
gittiğine göre, çocuğu

yakalayacaktı. Yakalayınca 
ne yapacaktı, bir güzel 
dövecekti. Belki diyordum 
kafasını da kıracaktı, 
böyle diyordum o günkü 
kafamla. Anamda odağı 
yaktığına, tavayı 
hazırladığına göre, tamam 
diyordum, babam çocuğu 
dövecek, kafasını da 
kıracak... sonra eve 
getirecekti. Anamla çocuğun 
ellerini, kafamı kıran ellerini 
tavaya sokup bir güzel 
yıkayacak. Böyle değilse 
niye yaktı ocağı (fiyordum. 
Bu ara, kafamı kıran Çocuğun 
feryadını duydum. Tamam 
diyordum, tamam, babam 
dövüyor oğlanı. Sevinçle 
avlumuzun önüne çıktım, 
gördüm ki, babam, o koca 
adam, düşmüş çocuğun 
peşine «kaçma lan, kaçma 
bir şey yapmayacağım» 
diyor, çocuk kaçıyor, babam 
kovalıyor. Derken babam 
yakaladı çocuğu. Ben ha 
vurdu ha vuracak dîye 
beklerken, baktım ki babam 
çocuğu şapur şupur öpüyor, 
havalara atıp kapıyor... 
Şaşırmıştım. Anama baktım. 
O ne! o da gülmüyor mu... 
Üstelik sevinçli. Türkü 
söyleyerek o0® !10 üzerine 
tava koyuyordu^ yağ 

koyuyordu.' Açaba çocuğu 
tavaya mı atacaktı anam 
derken, türkü şöylemesine 
anlam veremîyordum. Belki 
de çocuğu ürkütmemek için 
böyle davranıyorlardı. Evet 
diyordum şeytanca, çocuğu 
ürkütmemek için babam onu 
öpüyor, seviyor... anam da 
türkü söylüyor. Babam 
çocuğu eve getirirken anam 
koştu bu sefer tava ocakta 
kaptı babamın kucağından, 
başladı çapur, şupur 
öpmeye... Bir de sözler...



«Vay senin kafa kıran ©İterin® 
kurban olayım,.» vay falan 
filan. Sözün kısası oğlum, 
ben çocuğu dövecekler 
tavaya atacaklar falan 
derken, tavaya iki yumurta 
kırdı anam, yufka ekmek 
getirdK, kuru incir getir<£ bir 
yanında anam, bir yanında 
babam çocuğu oturttular 
yumurtanın başına, Çocuk da

ben de iyice şaşırmıştık. , 
Başladım ben ağlamaya. 
Dedim ki» «Hem benim 
kafamı kirsin hem de om 
yumurta yedirin ha!., ben de 
yumurta isterim, kuru incir 
isterim.» Babşm beni 
kucağına ató/ dedi ki: «Bak 
oğlum, bu çocuk sertin 
düşmanın değil ki, arkadaşın 
O da bizim gibi bir baldırı



çılbağtn oğlu, Oyun içinde 
böyîa şeyler olur. Sonra 
bizim  bir adağım ız vardı. 
Arsanla dedik k i sen 
doğduğunda, oğlumuz yaşarsa 
büyürse, kavga ederse 
böyle hirgün görürsek, her 
kim  ki onun kafasını kırar, 
ona iki yum urta yedirelim , 
dedik. Çok şükür yaradan» fa" 
bize bu günü gösterdi. Sen 
büyüdün oğlum . Kavga 

yedecek çağa .değdin...
Babam bana böyle dedîycS 
işte. Şim di babam ın 
söylediklerini daha iyi 
anlıyorum  Haydarım . Şim di 
anlıyorum  ki, sende büyüdün 
oğlum . Bak kavga edecek 
Çağa geldin. Bir ana baba 
için ne güzel bir şeydir bu 
biisen... Sen de b ir gün 
çocuk sahibi olacaksın, baba 
.olacaksın, sende benim  gibi o 
zam an belki daha iyi 
.anlayacaksın.':,

A li Rıza senin
arkadaşın oğlum . O da senin 
gibi b ir işçinin çocuğu; 
İsm ail'in oğlu. İsm ail benim  
arkadaşım , A li Rıza'cte senin 
arkadaşın. Şim di gidip  
İsm ail'e sorsak, desek ki, . 
yahu İsm ail, söyle bize:
Bizim  Haydardı m ı çok seven 
yoksa oğlun A li R ıza'yı m ı? 
Eminim kt, en az oğlu Â li 
Rıza kadar sever seni İsm ail 
Bende A li R ıza'yı en az senin 
kadar severim  aslan oğlum . 
Sîzler, böyle ufak tefek  
şeylerle birbirinize kin 
tutm am alısınız, sîzler dost 
olm alısınız.

«Am a o benim  gözüm e 
vurdu baba.»

«Vursun babam ... n 'o lur.,. 
geçer...» > :

A yşe seslendi.
«İbrahim » dedi «gördün 

m ü, İsm ailler geliyor.»
İbrahim  doğruldu.

Pencerenin, kucağında küçük 
çocuğuyla İsm ail'in karısının 
ve A li Rıza'nın geldiklerini 
gördü. A li R ıza'nın 
çekingenliğini uzaktan 
seçebiliyordu İbrahim .
İsm ail gülüyordu.

İbrahim , acılı bir 
duyarlıkla babasını 
anım sıyordu, Sağ olsaydı 
babası torunun kavga 
ettiğini görseydi.

Karısına seslendi:

«Ayşe!» dedi «Ocağı yak! 
iki yum urta k ır tavaya.»

* KÖKÜÇ : Ucu sivriltilmiş
30 - 35 cm. uzunluğunda avucun 
kavrayacağı kalınlıkta sopa 
biçiminde ince dallardan 
kesilmiş b i r  oyun aracı. Bu oyun 
daha çok köylerde, kışın 
çocukların v e  g e n ç le r in  o y n a d ığ ı  
bir oyun idi. Köküç toprağa 
fırlatılarak saplanır. Diğer 
Oyuncular, köküçlerini, d a h a  
önce saplanan köküçleri 
devirmek amacıyla toprağa 
saplarlar.

19



Onun şiirinin giin 
ışığına çıkması genç 

. kuşak şairlerinin şiir
anlayışlarım olumlu 
yö n d e  etkileyecek 
ö n e m li bir olgudur.

Kadri ÖZTÜPÇU
Önde Dost 'Dost İlle Kavga,, 

ardından ;â|gPanzerler Üstümü
ze Kalkar adlı.yapıtlarının1 ya- 

.yınlanma|!!îa .Enver Gökçe şiiri, 
de devrimci şiirimizin önemli -ya- 
pıtaşlarından biri olarak gerek 
edebiyatımızdaki gerek seoku r  
gözündeki yerini somut olarak 
belirledi.*

Bu durum başlıca iki nedenle 
son derece önemli. Birincisi, o- 
nun şiirinin günışığma çıkması

20

gençkuşak şairlerinin şiir anla
yışlarım olumlu yönde etkileye
cek önemli bir olgu, İkincisi ise, 
uzunca bir süre devrimci şiir 
dünyamızın köşebaşlarım tut
muş, dergi şayialarını popülist 
şiirleriyle doldurmuş şairlerin 
saltanatlarını sona erdirmiştir...

Bizi! bu yazımızda Gokçe’niri 
şiirlerine yazıldıkları dönemler 
açısından yaklaşmaya jg çalışaca
ğız. '

Enver Gökçe, ilk şiirlerini-1943
194İ‘yılları arasında çeşitli üeİTj 

giler|§. yayınladı. O dönemde 
iaşişjj barbarlık dünyayı kana 
ve ateşe boğmuş,  ̂tüm insani .de
ğerleri tehdit ediyordu. Dünyâ*; 
da ikinci paylaşım savaşı sürer
ken, savaşa katılmamış olan Tür
kiye’de de faşizm rüzgârı olanca 
şiddetiyle esiyordu. Devrimci 
düşünce, devrimci* kültür ve sa
nat ağır baskı]ar altındaydı.

Bu durumun bigyânsıması o- 
larak sanat edebiyat alanında 
1940 - 1950 şiirini oluşturan baş
lıca iki küme yer. alıyordu. Bun
lardan birinci kümedekiler Or
han Veli ve arkadaşlarının oluş
turduğu Garipçilerdi. Bunlar 
küçük burjuva sanat anlayışının 
temsllcisiydiler. Şiirlerinde fa
şizme hizmet etmiyorlardı ama, 
ona karşı koymak gibi bir kay
gılan da yoktu. Bu da doğal ola
rak onların geniş halk yığınla
rından kopmaları sonucunu do
ğuruyordu,

•İkinci kümeyi oluşturan şair
ler ise her türlü baskıyı göğüs
leyerek faşist teröre karşı di
renme şiirleri yazıyorlardı. Top
lumsal sorunların üstüne gidi
yor. devrimci çözüm ypiunu gös
teriyorlardı.

İşte yazdıkları şiirleriyle tüm 
dünya halklarının yanında mü-

deleri bir ruhla yeralan ve 
daha sonra edebiyatımızda 1940 
devrimci/.kuşağı adıyla anılacak 
olan bu‘"-şâirlerden biri de EU4; 
vı r G>ı<v'«* ıdı .

Gerçekten Je Gokçe’nin 1940 - 
1948 yılları atasında yayınlanan 
şiırieriniri-temel özelliği, bu şiir
lerin anti-iaşist' bir niteliğe sa
hip ölüşüdür. Bu nitelik, önün 
şiirlerini bükülmez bir yiğitliğin, 
ne istediğini bilen bir mücadele- 
elliğin, kitlelere, kitlelerin dev

rimci gücüne güvepin ve güzel, 
mutlu bir geleceğe inancın hay
kıran sesi haline getirmiştir.

Onun şiirlerindeki yiğitliğin. I  
mücadeleciliğin, güzel bir gele- ■  
cek inancının kaynağı; bütün I  
değerlerin yaratıcısı olan İşçiler. I  
köylüler, bütün emekçilerdir. I  
Onların arasında yaşamış, dert- ■  
lerini, türkülerini bölüşmüştür. I 
Onlara kani kaynamaktadır;;'

«Çığlıklar getirdim
Üzümleriyle beraber çürür gibi I  

düşen |
İnsanlarımdan.
Sıcak tuzsuz gevreklerinizi

yemişim I
Alaca karanlıkta... Bucalı

işçilerim. I
Unutur muyum seni
Derdini, ekmeğini bölüştüğüm i
Türküleriyle bizi ağlatan

memleketim»

Bu yüzdendir ki, Enver Gökçe’ 
nin şiirlerinde bir kısım haik 
dalkavuğu şairlerde görülen po
pülizmin zerresine rastlanmaz. 
O, duyarlığını yaşantısından a- 
lır. Başka bir deyişle, şiirini yaz
mak istediği sınıfa dışardan 
bakmaz. Aksine ömrünün her 
dakikasıyla işçi-köylü kitleleri
nin içindedir. Onlann mücade
lesini kendi mücadelesi belle
miştir. Ön saflardadır. Ve yine 
tam da bu nedenle mücadeleyi 
şiirleştirirken slogana, yapay 
sözcüklere yaslanmaz. Dizeleri 
canlı ve diridir. Gürül, gürül o- 
kunur. Konuşur gibi. Çünkü hal
kın bağrından çıkan binlerce 
türkü .onun şiirleri için bitmez 
tükenmez birer kaynaktır. Şiir
leri bir ucuyla bu türkülere, bir 
ucuyla da onların gerçek sahip- 

. lerine, halka bağlıdır. Söyleyi
şiyle halkına yakındır Enver 
Gökçe. Onlardan biridir. Dahası,, 
halktır. Onun gibi söylemek, o- 
nun tarafından anlaşılmak İster. 
Bu nedenle de şiirini oluşturur
ken önce kitlelerin öğrencisi ol
muştur. Sonra da devrimci dü
şüncenin halkın kavrayabileceği 
bir yalınlıkta kavranabiîmes®;i- 
çin şiirini silah gi|ji Kullanarak 
ve bu silahı da, kullandığı dil ve 
biçim yoluyla yabancı düşürme
yerek ve onlara somut hedefleri



göstererek halkın öğretmeni ol
mayı ' başarmıştır.

«Gel günlerim gel de dol 
Gel Aydınlım, İzmirlim 
Gel aslanım Mamaktan 
Erzlncandan, KemaMan 
Düşmanlar selam ister 
Gözden, gezden, arpacıktan»

Şurası gözden kaçırılmamalı ki 
Gökçe’nln bu yönelişi niceleri
nin yaptığı gibi taklitçi, biçim- 
ci bir yöneliş değildir. O, halkı
mızın şiir alanındaki birikimini 
devrimci dünya görüşünün ışı
ğında değerlendirir. Özümler ve 
gerçek bir senteze ulaşır. Bu ba
şarısını da «halkla göbek bağı» 
kurabilmiş olmasına bağlar ve 
bir konuşmasında;

«Sanatçı ne körü körüne bir 
halk hayranlığına, dalkavuklu
ğuna, kuyrukçuluğuna kapılma- 
lı ne de ona tepeden bakmalıdır. 
Halkın sınıflardan oluştuğu u- 
nululmamalı ve halka ışık tuta
cak bir sanat yapmanın yolu
nun, devrimci sınıfları sömürü 
çarkından kurtaracak bilimsel 
öğretinin iyi ve doğru kavran
masından ve bu uğurda mücade
le verilmesinden geçeceği bilin
meli.» (Milliyet Sanat Dergisi, 
sayı 238, Tahir Abacı ile konuş

ma) derken, başka bir konuşma
sında soruna değişik açıdan 
yaklaşarak dersler çıkarılması 
gereken bir açıklık kazandırır: 

«Gelenekten her zaman için 
yararlanılabilir. Kimi ozanların 
bu deneylerde başarısızlığa uğ
ramaları, sanırım onların halkla 
göbek bağı kuramamış olmala
rından İleri gelmektedir. Türkü
nün yada ağıtın halk yaşamı i- 
çerisindeki yerini ve işlevini bil
meyenler, bunlardan yararlana
rak, ortaya gerçek sentezler ko
yamazlar. Dünya görüşleri ne 
kadar olumlu olursa olsun, birer 
özentiden öteye gitmez çabaları» 
(Dost Dost İlle Kavga 1. basım) 

Enver Gökçe şiirinin bir ö- 
nemli özeliği de, şiirde ortaya 
konan sorunların yaşanan ger
çekliğin en canalıcı noktaların
dan seçilmiş oiması. Bu da şai
rin dünya görüşünün ülkesinin 
koşullarıyla doğru bir biçimde 
kaynaştırmış olmasından ileri 
geliyor. Gerçektende yan-feo- 
dal ülkemizdeki bu iktisadi ya
pının ortaya, çıkardığı sorunlar 
bütün açıkîığıyle gözler önüne 
¿eriliyor. Topraksız bırakılan, 
yerinden yurdundan edilen ama 
bir ayağıyla köyüne, gelenekle
rine bağlı kalan İnsanlarımızın 
dramı O’nun şiirlerinde en güzel 
ifadesini bulmaktadır.

«Gidiyorlar.
Atları, terkileri
Göğüslerinde gümüş köstekle
ri yoktur.
Gidiyorlar ,,
Başı açık, yalın ayak, ardı

arkasına
; Ümitten gayrı ekmekleri

yoktur
İnsanlar gidiyorlar
Gurbete
Şehire
Kâra :
Sen bir efkar gelmişte

ağlıyorsun» 
Yazımızın başında Gökçe şii

rinin temel özelliğini belirtirken 
bu şiirlerin anti-fâşist bir özü 
ortaya koyan şiirler olduğunu 
belirtmiştik. Bu O’nun şiirini 
kalıcı ve yüksek bir duyarlılıkla 
okunur kılan başlıca özelliktir 
gerçekten de.

Şunu da belirtelim ki Gökçe 
faşizmi bir kader olarak görmez. 
Okurun da böyle bir yanılgıya, 
bu yanılgının sonucu olarak da 
pasifizme düşmesini önlemeye 
çalışır ve büyük bir inançla hay
kırır :

«Açmaz i  Açmaz ;-- Deme Bu
- Nar Çiçeği. - Açacaktır - Elbet
- Bizim Caddelerimizde de > 
Bayram - Olacak - Halkın - Üs
tüne - Böyle - Kalksada - Faşist
- Namlular - Namert -  Ellerdir -
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Kil - Sonda - Bir - Bir - Kırıla
cak»

İkinci kitabında yaptığımız bu 
alıntıdan da anlaşılacağı gibi, 
Enver Gökçe, faşizme karşı di
renme tavrım bu yapıtında da 
sürdürmektedir. Panzerler Üstü
müze Kalkar adlı bu yapıtım o- 
ivışturan 22. parçalık destanın
da şair, hem geçmiş olaylardan 
hemde bu günlerin olaylarından 
kaynaklanmaktadır. B ir. bakıma 
bu yapıt Türkiye halkının 1940* 
lardan buyana çektiği çileler
den, verdiği mücadelelerden 
bir kesittir. 1940’Iardan 1970' 
lere tarihidir halkın. Bu yapıt
ta İkinci Paylaşım Savaşının, 
Tek. parti - Tek şef. döneminin 
açıları ve yoksulluğu vardır:

«Dut - Kurusu - Süpürge - 
Tohumu - Yediğimiz - Bir - 
Godik - Arpa - Uğruna - Si
vas -  Kapılarından - Çevrildi
ğimiz - Günleri - Dehledik.»

Ardından . Kore’de kırılan 
halkımızın acısı ağıt! aştırır- 
lir.

«Kore - Dağlarında - Taba
kam - Kaldı»

Sonra daha yakın günlere 
gelinir. 1970’lerin Türkiyesüıe:

«Bu - Terazi - Bu - Ülker - 
Tanıktırlar - Geçtiğinizi - Gör
düler - Hışımla - Ve - Doludiz

gin - Bu - Kalleş - Düzenci - 
Geceden»

Ya d a :
«Ve - Şahin Aydın - Kerim 

Yaman - Böyle - Düşüyorsa - 
Bir - Bir - İnsan - Daha - Öz
gür - Olsun - Biyedir.»

Enver Gökçe bu ikinci yapı
tında yeni bir biçim denemiş 
şiirinin tek sözcüklü dizelerden 
oluşturmuş. Gerçi bu O’nun 
şiirinde bütünüyle yeni, apayrı 
bir şey değil. Kullandığı bu bi
çimin ilk filizlerini eski şiirle
rinde bulmak mümkün. Buna 
Dost Dost İlle Kavga’daki Tu
ran Emeksiz, adlı şiirinin son 
bölümünü örnek verebiliriz.

«28 - Nisanda - Yavru - Hey
- Ham - Meyveyi - Kopardılar
- Dalından»

Bu biçim kendisinin de be
lirttiği gibi şiirini daha yalm- 
laştırmakta daha kolay anlaşılır 
kılmaktadır.

Toparlarsak:
Enver Gökçe sanatım  halkam ı 

kurtuluşu yolunda bit silah ola
rak kullanan; bu uğurda nice â- 
eılardan geçmiş, ama yılmamış, 
aksine daha yüksek sesle hay
kırmış bir şairimizdir.

O, alıcı bir kuş gibi yüksekler
den-döne döne inmektedir düş
manın iman tahtasına...

KÜLÜ
TOPRAKSIZ
VE
HORLANMIŞ

E. Gökçe’nin 
damarlarında 
uzun süreden 
beri sürmekte 
olan bir 
rahatsızlık 
nedeniyle yurt 
dışında tedavisi 
zorunlu oldu.

Bu 
S ulu  
Döner 
Ha
Döner 
Karasu 
M urat 
Çemişgezek 
Engü 
Ve 
Miran 
Döner.
Ha
Döner.
Ağaçlan
Toprak
D unlan
Ve
İnsanlarıyla
M iran
Çayı
Bizim
Çayımız
Patlar
Çanakçı
Dağlarından
Ve
Gözesinden
Kökler
Ağaçlar
D erin
Yarlar
Arasından
Kıvrılarak;
D üşer
Aşağılara
Belki
Bin
Yıldan
Fazla
Sular
Cefalı
Topraklarımızı



Lu Sun

EDEBİYAT ve TER

Lu Sun’un geçen sayımızda yayınla
nan konuşması tartışmalara yol açtı. Der
giye gelen: bazı eleştiriler,■Lu Sun’un sa
nata önem yermediği konusunda birleşi- 
yor. Bu görüş doğru değildir. Onun bu 
konuşmayı yaptığı yıllarda, Çin’de dev
rimci bir dönem yaşanıyordu, ve silahlı 
mücadelenin yükseldiği bu dönemde dört 
duvar anasında edebiyat yapma anlayışı 
kitleleri pasif ize etm e durumundaydı. 
Bizde bunu belirtmek için «Devrimci bir 
dönemin iedebiyatı» başlığını kullanmış- 
tık.

İlerki sayılarımızda Lu Sun’un sanat 
ve edebiyat üzerine öteki yazılarım da 
yayınlayacağız...

Çeviren: İsmail KAPLAM

Edebiyat dersleri veren bir Şangbaylı pro
fesör, edebiyatın, kalıcı olmasıiçin, ebedi in
san özelliklerini anlatmasının gerekli olduğunu 
söylüyor. Örneğin Ingiltere'de Şekspir ve diğer 
bir kaç yazar, ebedi insan tabiatını anlattılar ve 
bu gün hala okunuyorlar. Öbür yazarlar ise böy
le yapmadıkları için eserleri yok olup gitti.

Hani, «anlattıkça şaşkınlığımı artırıyorsun» 
derler ya, bu da tıpkı öyle bir durum. Bir çok 
eski İngiliz eserinin kaybolmuş olduğunu tah
min ediyordum ama, bunu, ebedi insan tabia
tını anlatmamış olmalarına bağlamak hiç aklıma 
gelmemişti. Gerçi şimdi bunu öğrendim, ama bu 
eserler yok olduğuna göre, profesörün, bu eser
leri nasıl okuduğunu ve hiçbirinin ebedi insan 
özelliklerini anlatmadığından nasıl b j kadar e- 
min olabildiğini bir türlü çıkarmadım,

Yaşayan edebiyat iyidir, kaybolan edebi
yat kötüdür. «Gök kubbenin altında ne varsa» 
ele geçiren kimse kraldır, geçiremeyen ise hay
dut. Çin Tarih Teorisinin Çin Edebiyat Teorisi
ne de uygulanacağını söylemeyin bana sakın!

Peki, insan tabiatının hiç değişmediği doğ
ru mudur?

İnsanımsı maymun, mayrmm-însan, iikei- 
insan, eski-insan, geleceğin insanı... Eğer canlı 
varlıklar gerçekten evrilebiliyoriarsa,' insan ta
biatı da değişmeden kalamaz. Maymun-insan 
şöyle dursun, ilkel insanın bile duygularını tah
min edebileceğimizden kuşkuluyum ben. Aynı 
şekilde, geleceğin insanları da bizi muhtemelen 
anlamayacaklardır. Ebedi insan tabiatı hakkında

yazmak gerçekten zor bir iştir.
Örneğin, terlemeyi ele alalım. Sanırım u- 

zak geçmişte insanlar terliyorlardı, bugün de 
terliyorlar ve ilerde bir süre daha terieyecekler. 
Bu yüzden, terlemeye az çok «ebedi» bir insan 
özelliği gözüyle bakılabilir. Ama «zarif» genç ha
nımların teri mis gibidir, «öküzden farksız» iş
çilerin teri ise berbat berbat kokar. Eğer bir ya
zar, kendisine ölümsüz bir ün kazandıracak ka
lıcı eserler yazmak isterse, hangisi daha iyidir: 
mis kokulu teri anlatmak mı berbat kokulu teri 
anlatmak mı? Bu sorun çözülmedikçe, bir ya
zarın edebiyat tarihlerindeki yeri «büyük bir 
tehlikeye düşecektir».

işittiğime göre, örneğin İngiltere'de, ilk 
romanların çoğu hanımlar için yazılıyordu; bu 
yüzden, tabiatıyla, mis kokulu ter hakim durum
daydı. Gelgele tim, ondokuzuricu yüzyılın son
larına doğru, Rus edebiyatmın etkisiyle, berbat 
ter kokulan ortalığa epeyce yayıidt. Bunlardan 
hangisinin daha kalıcı olacağını söylemek için 
ise henüz pek erken sayılır.

Çin'de, Taoistierin Taö hakkında çektikle
ri nutukları ya da eleştirmenlerin edebiyat hak
kında çektikleri nutukları ya da eleştirmenle
rin edebiyat hakkındaki açıklamalarım dinlemek 
tüylerinizi diken diken etmeye yeter: bu durum
da kim terlemeye cesaret edebilir? Ama belki de 
Çınliler'in ebedi insan tabiatı budur.

23 Aralık 1927 
Chinese Literatüre, 
sayı 9, Eylül 1972



FİKRET OTYAM'LA 
KONUŞMA

KÜLTÜR
ALIŞVERİŞ!
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Fikret Otyam’tn 
Amasya'da, çektiği 
fotoğraflardan bir. 
örnek.
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1 —  Son olarak Yemen rö
portajınız yayınlandı. Aynı 
zamanda Anadolu'yu, özel
likle Güney Doğu'yu çok 
gezmiş bir kişisiniz. Arap 
ve Orta Doğu kültürü ile 
olan alışverişimizi ne şekil
de değerlendiriyorsunuz?

1 —  Ne yaptık dört yüz yıl 
Yemen illerinde? Yaman me- 
raklamrdım bu toprakları gör
mek için. Babam da uzun 
yıllar kalmış Yemen'de, ana
mın babası da. Anam orada 
doğmuş, yurda dönerken ba
cısını bırakmamış İngiliz’ler. 
Gidip teyzemi aradım, bula
madım, dediklerine bakılırsa 
orada, kalan Türkler, onbeş 
yıl önce ölmüş! «Adı Yemen' 
dir» adlı röportajımın bir bö
lümü gazetemde yayınlandı. 
Elimde daha yığınla belge ve 
not var, Adı Yemen’dir’i he
men kitap olarak hazırlaya
cağım yakında.

Bundan üç dört yıl önce 
Irak’a gittim. Arap dünyası
nın ünlü şairlerinden Cevahi

ri ile tanıştım, Nazım Hikmet' 
in yakın dostlarından Beyati 
ile Nazım usta'dan konuştuk. 
Orada çok iyi resim ustaları 
gördüm, onların yapıtlarının 
ülkemizde de görülmesi için 
uğraş verdim ve seçme bir 
sergi önceki yıl gösterildi ül
kemizde.

Arap ve Orta Doğu kültü
rü ile alışverişimizin eski dö
nemlerini bir yana bırakırsak, 
şimdileri böyle bir alış veriş 
yok. Şimdileri sadece kolera 
alış verişi içindeyiz!

Biz, çağımızda değil kültür I 
alışverişi, ekonomik ilişkileri-1 
mizi bile doğru dürüst kura-1 
mamışız Arap ve Orta Doğu I 
ülkeleri ile buna kafaları yat-1 
kın, bundan medet uman hü-1 
kümetlere karşın, bunu bilel 
beceremediler!.. Ol nedenle, L 
muhakkak kurmamız g ere ke n i 
kültür ilişkileri de bu açıdan |  
olmamış. Derim ki, gerçekten 
bir eksikliktir, göbekten at
madan söylemek gerek, ve
receğimiz çok şey olduğu ka-



dar alacağımız şeyler de var* 
dır, ama bu bozuk düzen için* 
dedir kültür ilişkilerinin de 
olmaması.

2 —  M in ibü s m üziğ i, ka
setçilik A nadolu 'da çok 
yaygınlaşıyor. Bu gelişmeyi 
ve kökenlerini nasıl açıklı
yorsunuz? Somut örnekler 
verir misiniz?

2 —  1950 yılıydı. Hocamı? 
Bedri Rahmi Eyüboğlu atöl
yeye heyecanla girdi, «Reis
ler,» dedi, «çok Ali Cengiz bir 
alet gördüm. Bir makina, dak
tilo gibi, şerit makaralarına 
ipince beyaz bir tel konulmuş 
şiir okuyun, nutuk atın, türkü 
söyleyin şırp diye alıyor.»

«1950 tevkifatı» olduğunda, 
Güzel Sanatlar Akademisi’n-

den de bazı arkadaşları gö- Ses alma araçları şimdiler 
türdüler. Bunlardan birisi de neredeyse bir kibrit kuîu- 
GSA Talebe Cemiyeti İkinci su kadar geliştirildi, en uzak 
Başkanı, arkadaşım Pertev köylerimize kadar da girdi, 
idi. Başkan olarak arkadaşımı Bozuk düzen gereği köy- 
aradım, sahip çıkmak için, den kente akınla, büyük 
Başvurmadığım yer kalmadı, kentlerin hani taşı toprağı al- 
Sonunda zamanın Cumhuri- tın bellenen büyük kentlerin 
yet Savcısı Hicabi Dinç’e te- çevrelerinde gecekondular
iefon ettim; çağırdı, gittim, bir başladı bir gecede çatılan,
koltuğa otururken, yakın bir kurulan. Ne köy evi, ne kent
koltuğu işaret etti ve uzat- evi. Burada yaşamaya çak
mayayım, ısrarla o koltuğa o- şan insanlar da ne köylü kai- 
turttu! Soruları bağıra bağıra di, ne de kentli olabildi. Gör- 
soruyordu, bir aralık, Bedri güsüyle, zevkiyie, diliyle, kı- 
Hoca'nın anlattığı o «Ali Cen- iık kıyafetiyle, tüm yaşam ıy-. 
giz» aletin çalıştığını gördüm, la. Kendi kültürlerini kendileri 
ses aima aracı ile ilk tanış- oluşturdu, müziklerini de. Dik 
mam da böyle oldu! Ne bilir- kat edin, dolmuşçuların, mi
dim, yıllar yılı bu aracın hal- nübüsçülerin çoğu gecekon- 
kımın mutluluğu için çalıştı- duludur. Arabalarını kendi 
racağımı? »»»narine göre, özellikle par

«Arap ve Orta 
Doğu kültürü ile 
alış verişim izin eski 
dönemlerini bir 
yana bırakırsak, 
şimdileri böyle bir 
ah# veriş yok. 
Şimdileri sadece 
kolera alış verişi 
içindeyiz.»
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yapılmış yastıklarla süslerler, 
sevilen kadın oyuncuların, e r  
keklerin resimleriyle donatır
lar, Tıpkı Afganistan'da, İran’ 
da, irak'ta olduğu gibi, bizim
kiler, Arfganiştan arabalarına 
göre daha az süssüzdür. Çün 
kü ülkemiz, Afganistan'a gö
re çok gelişmiş bir ülkedir, 
ondan! Bu müzik, yani adına 
dolmuş müziği denilen bu sı
nıfın müziği de ne tastamam 
halk müziğidir, ne de Osman
l I  müziği. Diyelim ki daha a- 
çık, aiaturka. Bunların kırma- , 
sidir, tıpkı gecekondu halkı- - 
nın dili, k<iığs, dünya görüşü, 

.evi gibi, karma. Açıklayayım, 
bu müziğin içinde gerçekten 
güzelleri'vardır benim için .1 
halkın dilidir, özlemidir, öfke? 
sidir, acısıdır, ezikliği bu mü
ziğin içindedir, anlatın ber- 
şöys. Ses alma araçlarının ge-. 
Üşmesiyle önceleri plak olan 
bu müzik şimdi kasetieşti. Ye 
ni yeni gelişmelerle donatıl
dı,: daha Yaygınlaştı, daha çok 
kullanılır hale geldi, bunun 
yöresinde bir sanayileşme ol
du, kaset dolduranlar, kaset 
için müzik yapanlar, bir'eko
nomik, tecimse! durum oluş
tu ve korsanlarını daiyardîtıi

Bir dolmuşta, geçenlerde 
Nazım Hikmct’in şiirlerini de

3 — Kırsal bölgede taşıt- 
■ la fın .. üstüne' yazılar»,. deyişle

ri (vecizeler!) nasıl değer*" 
ienJriyorsmüz? ‘ Bu.'.'Yecİze- 
lerden bir kaç örnek verir 
misiniz?

3 — Önbeş yıl kadar önce 
Muğla’dan bir jeep ile -—ora
larda o yıllarda salt jöep'ier 
işliyordu, coğrafi nedenle, yo! 
nedeniyle, daha açıkçası yol“" 
suziuk nedeniyle— Fethiye’ye 
gidiyordum. Aracımızın adı 

«Yedidağınçiçeğb idi, Sonra-

nafakasını çıkardığı aracına mez, . Koçum benim» yazısı 
ad koyuyordu. Sonraları bu Yar. Ortada Kıbnş, ay yıldıza 
yaygınlaştı. Nafaka öröCiy sa- . sgnfmış, yanda bîr arşlan ve 
bibinin bir parçasıdır. Eski- hurma ağacı. Bir ressam  var; 
den atü crobaıar süslenirdi bunları yapan, ele geçlreme- 
binbir renkle, ispitlerine vara- dirrs, usta bir halk sanatçısı, 
nadek. Şimdi motorlu araç- ressamı, yalansız dolansa, 
iarda bu süsleme. Nakıştan Bu yazılar, bu kesimin küi- 
sonra yazı da başladı. Geçen türüdür. Direksiyonda kim o- 
ysl yaptığım bir resimde bu- türüyorsa genellikle, onun öz-
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temini yansıtır, kendisini ko
yar tam pona. «Sıkıysa geç» 
yazısı varsa, bu, gözüpek, ce
sur, yıimaz bir sürücüdür, 
«Felek kötü ettin beni» yazı
yorsa, sürücü dertlidir, aşık
tır, vurgundur... «Gerideküe- 
rini düşün» diyorsa, temkin
li, çoluk çocuğunu, yuvasını 
düşünen bir şofördür bu. «Al
dırma, boş ver bu da geçer» 
diyorsa, kimbilir bu «filozof
ça» yaklaşım, bir cezaevi a-

nısıdır, kişisidir. «Sen de 
geç» diyorsa, arkadaki sabır
sızlan, temkinsizleri, aceleci
leri kollayan yürektedir direk
siyondaki. Bir tanesini unut
mam, çünki sevdiğim bir di
zedir, «Terketmedi sevdan 
beni...» Bu, Ahmed A riften
dir.

4 — Siz resim de yapıyor
sunuz. Resim sanatınızı ya
ratırken halk resimlerini na
sıl değerlendiriyorsunuz? '

4 — Haik resimlerini de
ğerini bilmeden de sevmişim
dir, doğup büyüdüğüm k asa
bada. Cezaevlerinde cam üs
tüne yapılanlar!, üzerlik otun 
dan yapılan nazarlıksan, a r
padan ydpıianian, binbir renk 
ii çaput parçalarıyla süslü. 
Sadeliğini, yalansız dojaniıii- 
ğı, arılığı, becerikli «istif»ini, 
yaimiığını sevmişimdir, haik 
işlerinin ve insana insan e- 
den, daha bir insan eden göz 
nurunu; bu, emektir.

Resimlerimde buna yaklaş
mağa çalışırım, becerim ka
dar, resimieri'min kökeni hu- 
dur biçimsel oiarak, öz ola-: 
rak da. Buna kendi görgümü, 
bilgimi, eğitimimi, dünya gö
rüşümü, dünyaya bakış açımı 
katarım renk oiarak biçim o- 
iarak, anadan ayrılmadan. 
Sonra «Ayranım bu, yarısı 
su» olur.

5 —■ «Adı Yemen’dir» ge
nişletilecek, kitaba dönüştü
rülecek bu zindan, bu hayın, 
bu zulüm kâğıt pahaiıhğında 
da, acep  bir düş mü kalacak 
bu ortamda, biiemem, bilse 
bilse yayıncı biür. Sonra 
«Kenya» röportajım var, ya
kında gazetem de çıkGcak yi
ne. Herşeyi hazır, bir bölü
mü yayınlanmış bir böiümü 
yazıimış, ekler de yapıldıktan 
sonra ortaya çıkacak,

5 — Son çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir misiniz?

Yeni Çeitek maden işçile
rinin, Hasançeiebi demir cev
heri işçilerinin, Divriği em ek
çilerinin grevlerini yansıtan, 
konu eden yapıtım, yayıncıya 
verilecek. İstanbul ve Varşo
va'da birer resim ve fotoğraf 
sergim.

Adam olana çok bile.

_____ .



RÖPORTAJ:
Ney yire ÖZKAN 
Nermin YOLAÇ

Ülkemiz sinema alanı 
çöl gibi. Seyirci ilerici, 
devrimci filmlere 
susadı... Otobüs filmi 
işte böyle bir ortamda 
gösteriliyor.
İstanbul’da haftalardır 
perdeye çıkıyor ve 
ilgi görüyor. Biz, sürüp 
giden tartışmalara ışık 
tutacağı düşüncesiyle 
bir röportaj 
hazırladık.

Otobüs filmi içinM

ne söylediler
SEZA GÖRSEL ÖKSÜZ (17) 

Ö ğrenci: Soyut çelişkiler üze
rinde durmuş. Az gelişmiş ülke
lerin ezilenleriyle, emperyalist 
ülkelerin burjuvazisi arasındaki 
çelişkiye değinmiş am a derinle
mesine işlenmemiş. Yani sınıf 
çelişkilerini içermemiş.

NUR AN AYAN (18) Öğrenci : 
Berbat bir film. Konuları kopuk 
işlenmiş. Hiç bir şey vermiyor. 
Türkiye halkı özelliklerini taş ı
mıyor. Yapan Türkiye halkını 
tanım ıyor herhalde. Böyle sah 
neler seyirciyi güldürüyor. O- 
yuncular çok başarılı, müzik çok 
güzel. Film ticari am açla yap ıl

mış h issini verdi bana.
KOZAN ASOVA (35) Kimya 

M ühendisi: Beğendim. Y önet
m enini tanıyorum . Ne şa rtla r  la - 
tm da ne vermek istediğini bildi
ğim için eleştirecek bir şey bu
lamıyorum. İstediğini, am açla
dığını vermiş.
AYŞEGÜL SÖNMEZ (18) ö ğ re n 
ci : Birçok şey ab artıla rak  veril
miş. Ama bu toplum lar a ras ın 
daki çelişkiyi vermek için  olsa 
gerek. Umduğumu bulamadım.

GÜRSEL YEŞİLBURSA (18) 
ö ğ re n c i: Çelişkileri yansıttığı 
kanısındayım. Ama abartılarak  
Fakat görmedim.



MUSTAFA. ARMAĞAN (46) 
Emekli Subay.: Otobüs filmi ko
nusu anladığım kadarıyla sene
lerdir süre gelen sorunları orta

c a  koymuş5 geçekten çok abar
tılmış. Türk’ün sağduyusunu 
yansıtmamış. Türkiye az geliş
miş bir ülke ama bu kadar de
ğildir, Türk işçisini bilinçsiz bir 
şekilde ortaya koymuş. 1 kişi 9 
kişiyi aldatamaz. Ancak mağra- 
dan- çıkmış insanlara yapılabilir. 
Türk köylüsü böyle değildir. Me
deni imkânlardan5fyoksun Kişi
lerin medeniyetteki şaşkınlığını 
karikatürüze etmiş. Yılmaz Gü
ney bu tip konuları ; daha fiyi iş

itiyor.

OĞUZ TANERGĞLÜ (18) Öğ
renci : Film iki ayrı toplumun- 
aynı yerdeKii: yaşantısındaki çe
lişkiyi İsveç kapitalistlerinin iş
çiler üzerindeki sömürüsünü 
-gösteriyor. Umduğumu buldurö.'

ÜMÎT -CALEBİCAN (19) Öğ
renci : Beğendim. Türkiye'deki 
diğer filmlere nazaran -gerçek
çi ve güzel. Yalma (biraz abarlıİ- 
mış. *

HALİM BAHADIR (19) Öğ
renci : Belli bir sınıf mücadele
sini yansıtan bir film değil. Seks 
sahneleri lüzumsuzdu. . Seçilen 
kişilerin hangi sınıfı temsil et
tikleri belli değil.

HAŞAN ÇALIŞIR (47) A hçı; 
Güzel ilimlere gitmek ıs»*r z  

Vaktimiz olmadığı İçin evdeki 
televizyon filmlerinden yâfJtTÎÎ 
niyoruz.- (Sinema pahalı. Eski
den 5-7,5 lirayken gidiyorduk. 
Şimdi ğidemiyorül:,i‘iAncak zen
ginler içm .3 kişilik 15 liradan 
45 lira yapar. Bunun altındâi; 
kalkamayız. Gönül isterki sine
ma ueuz olsun ve bizde sinema
nın vermek istediklerinden ya
rarlanalım. .

ÇİĞDEM KENAY (18) Öğren
ci : ’ Filmde7 direnen, mücadele 
eden işçileri anlatşaydı daha 
doğru bir yaklaşım olurdu.

LEYLA ERBİL (45) Yazar :
Film üzerine eleştiri yapacak 

durumda değilim ama Otobüsle

neröeyse aydınlar takımının ha
inler ve yurtseverle# olarak iki
ye ayrılmasını anlayamıyorum. 
Özellikle sansüre karşı yürüyü
şü destekleyen TYS Başkanı ve 
genel sekreterlerinin yazıların
dan ellerinden gelse filmi oynat
mayacakları anlaşılıyor. «Oto 
büstten önce çarpık -ö'Z taşıyan 
yada devrimci olmayan edebiyat 
ürünleri başka, sanat ürünleri 
yokmuydu? Daha önce öyle'!, ii- 
rünler karşısında susanların 
«Otobüs! le kuşandıkları bu dev
rimci titizlik düşündürüyor be
ni...

DURMUŞ YAYI. 1 *>h' Toru .>
O kadar çok konuşuldu ki, gör
müş gibi oldum.

MEHİDİSE GÜLKARÎ (¿8) Öğ
renci : İşçilerin neden yurtdışı- 
na çıktıklarını belirtmey ip işçi - 
Terin başlarına gelenleri kendi 
biçimsizliklerine yüklüyor Aye 

¡jpsas' oranın, (burjuvazisinin sö
mürüsünü vurgulamıyor ve göz- 
ardı ediyor.

HAŞAN ÖZDEMİR (35) Boya
cı : Hakkında hiçbir şey duyma
dım. Zaten sinemaya gidemiyo
ruz Fiyatlar çok arttı. Güzelmiy- 
mlş?

CEMAL KARANFİL (48) Ah- 
ç ı : Tavsye ettiler ama çok yo
ruluyoruz. Vaktimiz olmuyor. 
Ama gitmek istiyoruz.

MESUT PEHLİVAN (31) Öğren-; 
c i : Filmin sanat yönünden de
ğerlendirilmesini yapsaayacağım. 
Ancak sınıf mücadelesi açısın
dan sıradan bir film. Çoğunluk
la Türk filmlerinde görülen yok-'

sul halkın yaşamını anlatan an
cak çözüm, yollarını göstermeli 
yen acıklı filmlerden bir örnek. 
Burjuvazi için kabul edilcı :■ ■ 
bir film. Otobüs işte. İçinden dı
şarıya dahi çıkmadılar, öyle bit
ti...

İBRAHİM İNDİRKAYA İ (21) 
Öğrenci: Hiç filme falan ben
zemiyor. Kesinlikle Türkiye iş-, 

Jisinm  onuruna darbe vuran 
tarzda işlenmiş. Türkiye'deki 
iççi şmrfının; proleter sınıf bi
lincini hiçe sayan, kaş düzelte
yim derken göz çıkaran bir film.

HALİL SAVAŞ (23) öğ lenci:  
Olumlu bir atılım. Yalnız ger
çekçi değil, Ütopik yanı ağır ba
sıyor.

NİHAT ÜSTÜNBAŞ (20) Öğ
renci : Belli bir aşamanın ürü
nü olan Ötobüs filmi sinemada 
alışagelmişimin ötesinde bir ya
pıt olduğu;Jçin -seyircilerinden 
gereken ilgiyi görmüştür Anlatıl
mak isteneni abartmaları çıkar
tırsak, tam plarak anlattığı, bi
zim toplumumuzia o iilkeieriara - 
sındaki çelişkileri vurgulamak 
istediği ve bunu belli ölçülerde, 
sınıfsal konulardan uzak belirt
tiği için ve ayrıca ülkemiz sine
masının tek başına iyi yapıt ve
recek düzeye gelmediğini belli 
ettiği için iyi bir yapıttır.

CUMA YILMAZ (2Ş) öğrenci: 
Otobtiş|jfilminin1 özü .kapitalist 
toplumdaki burjuva ilişkileri 
yansıtmaktadır.::; Şunun yanında 
ifiurjuva toplumiarla. az gelişi? 
miş ülke -halklarının nasıllre- 
zii'.bir halde olduklarını da 
inekteydi, burada sözKönusu o-



■

,ia î* burjuva top lum lanndak i. 
b^rJuva . kü ltü rüy le yoğrulm uş 
k işilerin  az geüşjutş ülke h a l-  

k işilerle a ra la rın d a - 
^  " tl 'ş irs  uzlaşm az çelişki, gibi 
^ f% til iu e k te d ir .  Bu yanlıştır, 
üzlaşojjjij ö[ars çelişki k a p ita 
lizm le egj’eR ulus ve ha lk lar 
a ra s& daki' çelişkidir. Bir Al* 
îhfth/a devrimcisi Uc Türkiye

FİLİZ ATAMAN (18) Öğrenci: 
Televizyonda da kendisinin  
(Tunç Okan’ın) söylediği gibi 
amaçsız bir film. Vermek iste
diği bir şey yok. Gerçekleri a- 
maçsız olarak ortaya koymuş.

NİLÜFER ÖNCEL il? ) Öğ
renci ; İyi sergilenmiş ama çö
züm vermeyen bir film:.

^«Tim cisi aralarındaki dli öıe- 
selesirii hallettiğinden ' birbirle- 
ım e hiç de yabancüaşmamak- 
tadıriar. Sanat öz itibariyle sı- 
Aifsaidîi. Burada proletaryanın 
sanatını yansıttığım  iddia eden  
toîr, sanatçi ..proletaryaya, kurtu- 
*c ? Folunu da göstermelidir, Ka- 
l»wıif;t do?- nm pisliğini, yozlu - 

.guhüigŞstermek yetmiyor; Bun^' 
lan. göstermedin, yanında bu dü
zenden nasıl kurtu lanaeağm ı da 
göstermelidir. Bu da. revizyonist- . 
İtrin ye reformistlerin iddia et-- 
tifsi gibi barışçı yollarla olma
yacaktır. Proletarya ve ezilen 
haiKbsrn kurtuluşu şiddete da
yanan devrimle olacaktır.

m m t f i  ÖZTÜRK <23V ¡¡¡¡Ş  : 
t e ş c i : Herkes abartılmış diyor.

. Fakat ilk bakışta öyle görünü
müne rağmen aynı kanaatte de- • 
S’ibnı. ân  hoşuma giden yanı çok 
şa 4e olarak istediğini verebilmiş'.-

i l i  ŞEYİN AYHAN (56) Çaycı: 
Otobüs mü? ne o? Film  mı? 
Benden öcüden güzel değildir.

4R esim .işte gerçek değil ki.

MEHMET BORALT <29> Ko- 
./niser • Oekirn, konu güzel. Star 
.oyuncu olmaması ve oynayanla
rım gerçek k işilik lerin i.oynam a
ları çok güzel olmalı. Kaliteli 
fnduçtmö zannediyorum.

ABDULLAH SAÇLIOĞLU (21)
. Ö ğrenci: Anadolu’dan gelen va
tandaşlarımızın m edeniyet kar

cısında horlanması. Çök abart
malı olaylar ve kişiler var.

1 COŞKUN YENİAY (20) öğren 
ci : Filmde şovenizmin ağır bas
tığı yönler var. Gerçeklere- uy
gun işlenmiş, Abartmk genel 
olarak az; Yürüyçn,-; merdiven 
sahnesi abartılmış deniyor. Ben 
doğulu olarak 'bunun gerçeğe 
uyduğunu görebiliyorum, O anki 
heyecanları göz ününde tutu
lursa davranışları normal.

FAHRETTİN ÜİLOÖLG ■’ (2) 
ö ğ r e n c i: Kişileri aşağılayan bir 
film. Birbiriyle uyumu olmayan 
sahneler, örneğin  dolandırıcı
nın aldığı parlarla, çantasında- 

. kiler arasında büyük, „fark var.

gördüğümüz az gelişmiş toplu
mu sim geleyen kişiler en geii 
kesim. Özellikle böyle seçilmiş. 
Bu kişilerin karşılaştıkları çok 
yeni şeyler karşısında tedirgin
lik duymayıp hem en üstüne a- 
tılıp , içine girmeleri de abartı
larak yerilmiş. Gördüğü çok ye
ni şeyler karşısında etkilenm e- 
yip, açlık duygusunun daha a- - 
gır basması da abartmalar i- 
çirıde. Sonuç olarak olumsuz; 
yanlan , ağır (basan bir film. Ç#-; ' 
kim çök iyi.

RUHSAT YILMAZ (21) Öğ
renci : Ben;; genel olarak Aziz 
Nesin’in eleştirilerine katılıyo
rum. Y aln ız' he kadar olumsuz 
olursa ölsün, piyasa -filmleriyle 
karşılaştıracak olursak olumlu 
yönleri plan bir film. Görüntü 
ve müzik iyi olunca güzel sayı
labilir bir yapıt çıkıyor. Sosya
listler yapmış olsaydı belki da
ha farklı bir eleştirimiz olur
du. Abartmalar var.

EKREM EKİCİ (29) Dr. Asis
tan : Türkiye sinem ası açısın
dan gelişmiş film tekniği. Sine
manın günümüzde, ülkemizdeki 
kültürü yozlaştırıcı bir organ ol
madan ötede, toplumun prob
lemlerini incelem ede çok etkin  
araç, olduğunu ve Türkiye'den 
itilen  işçi vatandaşlarımızın i- 
eihde bulundukları durumun a- 
nalizi,

OSMAN AYDIN (23) öğrenci: 
Filmi doğru dürüst seyredeme
dim. Sinema salonu çok soğuk
tu, Tir tir titrem ekten başka- 
bir şey, düşünemedim.

ŞAKİ» YILMAZ (35) Müs-
tlahdem : Otobüs.......  Otobüs
görmedim.......  ama ne otobü-

Gereksiz sahneler, çok. Filmde sü?

D Ü Z E L T  M, E

İlk sayımızda 33. sayfadaki Otobüs adlı yazının sonu 
yanlış dizilmiştir. Okuyucularımızdan özür dileriz. Doğrusu 
şöyle olacaktı:
Kafaları karıştıran şey: Tunç Okan'ı» üretici güçler ile 

* üretim ilişkileri arasındaki çelişme yerine, “yeni’’ toplumla 
onun karşısındaki "eski” toplum arasındaki çelişmeyi g e 
çirmiş olmasındadır.

Ü I



R  ao-Tse-Tung'a yükletilen bir anekdot var- 
IV I dır. Şöyle ki ;

Büyük 1949 Çin devriminden sonra yazarlar 
ve genellikle aydınlar yeni rejime uymakta sıkıntı 
çekmişler. Devrimden önce yazılmış olan kitaplar 
okunmaz olmuş. Devrim yeni bir dünya görüşü, 
yeni bir toplum anlayışı getirmiş. Halkın ilgisi de
ğişmiş. Eski aydın ve yazarlar ayaklarının altın
daki toprağın kaydığım görmüşler, askıda kaldık
larını duymuşlar. Bir süre yeni rejimin gereklerine, 
uymaya çalışmışlar, ama başaramamışlar. Eski 
alışkanlıklarına uyarak- eserlerini masa ¿başında 
yazmayı sürdürmüşler. Doğal olarak yeni, ¿toplu
mun İsteklerine yanıt vermedikleri için gene ©ku
tucuyu kazanmayı başaramamışlar. İşin içinden 
çıkamayacaklarım anlayınca Mao-Tse-tung'a baş 
vurmak zorunda kalmışlar. Ona dertlerini anlat
mışlar ve kendilerine yol göstermesini rica etm iş-. 
ler. Mao-Tse-Tung bunları dinlemiş ve gülmüş.

—• Siz kimin, içuipve niçin yazıyorsunuz? de
miş. önce okuyucunuzu tanıyın. Siz eski burjuva 
yazarları halk için değil., kendi sınıfınızın aydın
ları İçin yazardınız, Şimdi okuyucularınızı halk 
arasında, emekçiler arasında arayacaksınız, onla
rın yaşantısını yansıtacaksınız. O halde halk için 
yani bu yeni okuyucu kitlesini yakından tanıyın, 
onlar için yazmasını örenin.

Yazarlar Mao’nun önerisine uyarak fabrikala
ra gitmişler, İşçilerin çalışma' ve yaşama koşulla
rını incelmişler, oturup devrimci eserler yazmışlar, • 
Ama gene umdukları sonucu almamışlar.

Yazdıkları eserler gene satılmamış, okunma
mış. Bu işte bir yanlışlık var, ama, bunun ne ol
duğunu anlamamışlar. Tekrar Mao’ya gidip dert 
yanmışlar. Onun önerisini yaptıkları halde olumlu 
bir sonuç alamadıklarından yakınmışlar.

Mao gülerek dinlemiş, ve.sonra,
— Yoldaşlar, demiş, siz gene masa başı ya

zarlığı yapmışınız. Masa başında hayalinizde ya
rattığınız tipleri ve onların yaşamını yazıyorsu
nuz. Fabrika gezmek, iki işçi ile konuşmakla onla
rın yaşantısını kavrayamazsınız, Fabrikada uzun 
süVe bir işçi gibi, tarlada bir iki yıl bir işçi, bir 
köylü gibi çalışıp yaşayacaksınız. Onların dertle
rine, şikayetlerine, keder ve sevinçlerine katılcak- 
smız. Yani onlardan biri olacaksınız. Ondan sonra, 
oturup onların yaşamının bir parçası olan yaşan
tınızı yazacaksınız, Böylece halkın bir parçası ve

onun bilinçli bir yazarı olacaksınız. Yazdıklarınız 
halkın malı olacak, Sizlerde birer halk yazarı ola
caksınız.

İşte yeni halkçı satan' v;e edebiyat böyle doğ
muştur. Kültür devrimi de taa ilk günlerden böy
le başlamıştır.

Şimdi Mao’nun bu görüşünü somut bir örnek
le canlandırmaya çalışayım.,

Azerbeycan’da Hacıbekof adında ünlü bir mü
zik ustası, bir besteci vardır. Hem batı müziğini 
hem yerli halk müziğini gayet iyi bilir. Memleke
te gerçek batı müziğini getirmek, halkın müzik 
düzeyini' yükseltmek hevesine, kapılır. Önce ¿«Af4 
şın Mal Alan», «Meşhedi» gibi basit, fakat halkın 
yaşantısını yansıtan operetler yapmış. Azerbey- 
can halkı için bu bir yenilikmiş. Ama halk sahne
de özel yaşantısının yansıtıldığını görerek bunu 
yadırgamamış. Tersine zevkle seyretmiş.

Hacıbekof bundan cesaret alarak batı anla- 
mındak bir opera yazıp bestelemiş. Bir iki gece oy
nadıktan sonra perde kapanmış, Halk yadırgamış. 
Operanın semtine bile uğramamış. Hacıbekof bu 
başarısızlığının nedenini anlamakta gecikmemiş. 
Müzikte, konu da işlenen öykü de halk için ya
bancı imiş. Demek kİ halktan uzak, ona yabancı 
bir iş yapılmıştı. Hacıbekof yazdığı notaları yırt
mış ve oturup Leyla ile Mecnun halk masalı üs
tüne yeni bir opera yazmışgMasal halkın malı, 
müzik halkın malı, yalnız teknik batılı. Ben bu 
operayı ilk seyrettiğim zaman şaşırdım. Kulağım 
ve gözüm batı operasına alışkın olduğu için şa
şırdım. Orkestra Türk müzik aletleri ile üslüplan- 
mış Türk müziği çalıyor. Sahnede Mecnun aşkını 
yanık gazel okuyarak söylüyordu. Oyun kırk yıl
dan beri her yıl oynanıyor. Ve her oynayışta sa
lon seyirci ile doluyordu. Oyunu seyretmek için 
köylerden akın halinde Bâkü’ye geliyorlardı,

. Hacıbekof bu olumlu sonuçtan sonra tekniği
ni gittikçe‘ilerleterek yeni operalar yazmış ve so
nunda Köroğlu oyunu ile istediği başarıya ulaş
mıştır. Bu sayede Azerbeycan da opera yerleşmiş 
ve halkın malı olmuştur.

İşte halk için sanat, Halkçı sanatçı dediğimiz 
zaman bunu anlıyoruz. Bizde de opera var. Ama 
halk için değil. Ankara’nın birkaç bini geçmeyen 
züppe aydınları ve yarı aydınları için kurulmuş
tur. Onun için de seyircisi sınırlı bir batı hayra
nıdır. '
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KOTLU ŞAİR
İ.BAS1RA1» SORUYOR:

Uğra bir uğra 
nisan da mayıs ta 
yalnız gidiyor yeşile doğru 

Gölge Bursa’da
I. Başaran

RÖPORTAJ: M. GÜVEN
Doğrusu î. Başaran’ı bulup 

konuşmak benim için o kadar 
kolay olmadı. Önce kendisine i- 
ki mektup, bir kart attım. Gelip 
beni bulmasını istedim. Aradan 
üç ay geçtiği halde ne kendi* gel
di, ne de haberi.. Nihayet Müş
küle köyüne kendim gitmeye ka
rar verdim. Bursa’dan Adapaza- 
rı’na giden arabalara binilecek 
Müşküle Çınar da inilecek, iki 
kilo metre yürünecek ve böyle- 
ce Köye varılacaktı. Böyle de 
yaptım. Yaptım ama, Başaran’! 
Köyde bulamadım. Kahye de 
köylülerle ve muhtarla konuş
tuk. Daha sonra, köyden çıkar
ken gördüğüm iki katlı kerpiç, 
evine gönderdiğimiz haberci Ba- 
şaran’m zeytinliğe gittiğini du
yurdu. Muhtara evimi tarif edip 
Müşküle’den ayrıldım. Yeniden 
Çınar’ın oraya gitmem söylen
mişti. Bu defa bayır aşağı ine
cektim. Yolun sonlarına doğru 
Başaran’la karşılaştık. Geri dön
dü ve birlikte Çınar’ın ordaki 
kahveye doğru yöneldik.

— Nasıl «Buğday Direniyor» 
satıyor mu?

— İyi iyi.. Satıyor.
—• Başka bir kitap çıkarmayı 

düşünürmüsün?
— Yeni şiirlerim var ama, ki-' 

tap bastıracak kadar param yok. 
Aslında bu yıl yoksulluk fena 
yakaladı beni. Düşün işte.. Pa
ram olmadığı için üç dört aydır 
seni görmeğe gelmedim.

— Dergilere şiir göndermiyor- 
musun?

—• Tiyatro 76 da bir şiirim ya

yınlandı.
— Daha önce hangi dergiler

de şiir yayınlamıştın?
— Yön, Sosyal Adalet ve yeni 

dönem.
Yolda avcılara rastlıyorduk. 

Daha çök karga ye göde vardı 
torbalarında.

— Başaran sen de avlanırmı- 
sın?

— Benim tüfeğin namlusuna 
kuşlar girmiyor.
—~ Bu arada kahveye gelmiş, 

sobanın kenarında bir masaya 
oturmuştuk. Çok: az zamanım 
vardı. Konuşmağa hemen baş
lamak istiyordum. Hayatını sor
dum.. Uzun süre konuşmadı. 
Bir bana, bir de kendisine tütün 
sardı.
i  ¿-ş Bizim hayatımız ne ki dedi 
sonra. Yoksulluk.. Paylaşılması
na kimsenin karşı çıkmadığı 
yoksulluk İşte. Köylüyüm, dağ
da, kırda bayırda dolaşmakla 
geçer ömrüm..
/ ■ — Kaç senedir dolaşın ki?

Güldü.
—î Senin hesabın kitabın İyi 

midir?
— Niye sordun, yoksa bana 

zeytinden ne kazandığım mı bul
duracaksın?

—i Yok, yok.. Onun hesabını 
bu yıl ben de bildim.

— Herhalde yüzünün aydınlı
ğı geç de olsa zekânı da etki
ledi.

— Bir çoban arkasından ge
len davarların sayısı çoğaldıkça 
hesabı şaşırır. Bizim iş de böyle 
işte. Zeytinim ne kadar az olur
sa derdim de o kadar az oluyor.

Köyde dolaştığım üç kahvenin 
dolu olduğunu, üstelik kahveler
deki insanların genellikle genç
ler olduğunu söyledim. Hemen 
sözümü kesti..

— Yapacak işi yoksa köylü ne 
yapsın ?

-— En azından kanalizasyon 
sorunu belli bir zaman için de 
de olsa çözümlenebilir. Politize 
olmuş bir haik çamur, batak 
için de yaşamayı kendisine ya
kıştırmaz bilirim ben.

— Onu Muhtarla konuş sen. 
Beni o işlere bulaştırma.

Başaran’m dediğini ben daha 
önce yapmıştım. Muhtar Fevzi 
Kavuk b uyılm ilk aylarında ba
zı girişimleri olabileceğini söyle
mişti. Genel olarak bütün Mar
mara köylerinin sorunlarıyla uğ
raşacak bir Derneğin de kurul
duğunu bu arada öğrenmiştim.

İ. Başaran halâ yaşını söyle
memişti. Doğrudan sormak en 
doğrusu olur diye düşündüm.

—| Söyle bakalım, kaç doğum
lusun?

— 1326
— Yani 1910 öyle mi ?
— Evçt dediğin gibi. 68 se

nelik hayatı hep bu gördüğün 
Göl kenarında, köyde ve zeytin
liklerde yaşadım.

Başaran’m nedense anlatmak 
istemediği bir de mahpusluk dö
nemi vardı. Tam altı seneyi Bur
sa ve îmralı cezaevlerinde geçir
mişti.

— Hapishaneye girenlerimi 
Dünyasının küçüldüğü söylenir. 
Bu deyim senin için de geçerli 
mi?

— Benim için ancak tersini 
söyleyebiliriz. Damda, Dünyaya, 
insanlara, hayata daha geniş 
bir çerçeveden bakmayı öğren
dim. Çünkü orada Nazım Hik
met’! tamdım. Fakat daha ön
ce az da olsa beni etkileyen, oku
ma alışkanlığı kazandıran in
sanlar olmuştu. Askerliğimi Der- 
slm-Mazgirt’de Jandarma ola
rak yapmıştım. Orada muhinö- 
nahiyesinde öğretmenlik yapan 
PÖtürgeU Halim bey, bana ro-



«İki senede yazılan biz dilekçeyle bir köy 
sosyalist olur mn?» ____________

tasınlar, destanlar ve şark ma- İmralı’ya gidersem çok iyi M- mıştı. Bu yazı sayesinde cezam- 
sallan verirdi. tapları okuyabileceğimi söyle- dan altı yıl inmişti.

“-- Nerede okurdun bu kitap- mişti. Dama giidiğim ilk gün|||iR- «*■ Nazım, mahkumlar arasm- 
lari? lerde Nazım benimle ilgilenmiş, da siyasi çalışma yaparmıydı?

— Karakolda.. Yurtsever ka- köyümü, köydeki üretim ve müi- — Hayır yapmazdı. Ama her-
rakterli, ilerici bir komutanım kiyet ilişkilerini sormuştu. Yani keşle arası iyi idi. Mapushane 
Vardı. zeytinci bir. köyün delikanlısı ağalarıyla bile iyi geçinirdi..

— İçeriye ne zaman girmiş- olduğumu öğrenmişti. Biraz da K  Bunu nasıl açıklıyorsun?
tin? bu yüzden İmralı’ya gitmemin — o günlerin siyasi şartlan

— 3 Mart 1941 de benim için iyi olacağını söyler- Nazım’ı böyle davranmaya zor-
— Hangi illerin eevaevlerin di.. lamış olabilir sanıyorum. Na-

de kaldın? — Nazım Hikmet’le damda- zım bu eksikliği Mahkumlarla
— İki sene altı ay Bursa ce- jû arkadaşlığını anlatabilirini- olan insani ilişkilerini kuvvetli

zaevinde kaldım. Daha sonra! sin? lendirerek gidermeğe çaîışıyor-
Nazımm telkinleriyle lmralı!ya — Nazım revirde Orhan Ke- du. O sırada damda bir başka 
gittim. man e birlik de kalırdı. Orhan siyasi daha vardı.. «Alamancı

—- Nazım Hikmet niye senin Kemal’i hep kitap okurken gö- Hayrettin». Bu adam tam ha- 
îmralı’ya gitmende fayda gör- rürdüta. Namta: da mahkumlar- tırlamıyorüm ama galiba casüs- 
müştü, hatırlayabiliyormusün? la pek fazla ilgilenmezdi. Bir hıktan yatıyordu. «Alamancı»

-“  Elbette hatırlıyorum. İm- işimiz düştüğünde, örneğin di- herkesin arasında kalırdı. Buna 
rah cezaevi müdürü o sıra Esat lekçe falan yazdırmak gerekti- rağmen Mahkumlar üzerinde 
Adil Müstecaplıoğlu idi. Nazım’ niğde ona danışırdık. Bu gibi Nazım etkisi vardı sadece, 
ia iyi arkadaştılar. Esat Adil be- durumlarda yazmasını okuma- Bu defa ben yorulmuştum, 
yin bana büyük yardımları ol- sim bırakır bizimle ilgilenirdi. Biraz soluklanmak istedim. Tü- 
muştur. Ayrıca Nazım, oranın Benim temyiz mahkemesine yap- tün sardık, o  bu arada oğlunu 
geniş bir kütüphanesi olduğunu, tığım itiraz yazısını da O yaz- anlattı..
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ÖZGÜRLÜK

Bütün bağlar
yiyin diyor beni 

Bir kaç çakal yedirmiyor 
Ne M uhtarın korucusu 
Ne de köpeklerin yardımı

Oğul.
Bey koltuğunda topraklar 
Topraklar alıp veriyor 
Oğluna, kızma ve torunlarına

Çalışırım ben 
Zeytin

Ekmek
Bir yudum su 

Edirne’den Van’a kadar 
Voksulluk yakaya vurdu

Birşeyler
başkaşeyler 

söylemem ben 
Polisler kapıyı çalar 
Sanki
Kapalı bir zarf içinde 

özgürlüğüm...

Hapishane bana Nazım gi
bi birini tanıma olanağı ver
di. Balaban bir dergide be
nim için «O sadece Nazım’a 
bir dilekçe yazdırdı.» diyor
du. Doğrudur. Ona sadece bir 
dilekçe yazdırdım, ama iki 
nıma olanağı verdi. Balaban bir 
dergide benim için «0 sadece 
Nazım’a bir dilekçe yazdırdı.» 
diyordu. Doğrudur. Ona sadece 
bir dilekçe yazdırdım, ama iki 
sene onun sıcak ellerini sıktım. 
Sosyalizmi öğrendim. Şiir yaz
maya: .başladım. Nazım'a bir di
lekçe yazdırdım; bir köy sosya
list oldu. Ya Nazım'a iki dilek
çe yazdırsa idim ne olurdu?

--- Kırgınlığını Balaban’a ilet
tin mi?

-— Yazdıklarına bir şiirle ce
vap verdim. Aynı dergide yayın
landı. Aslında Başaranla Bala
banın Nazım’a olan yakınlıkla
rını karşılaştırmak için SEÇ kö
yü ile MÜŞKÜLE köylerini kar- 
şılaşırmak bile yeterlidir. Sen 
de bilirsin, Köylüler sosyalizmi 
kolay kabul etmezler. Sosyalizm 
işçiler içindir. Çünkü işçinin az 
da olsa belli bir kazancı vardır. 
Her ay aynı ücreti alır ama her 
ay aynı şeyleri alamaz, işte bu 
çok önemlidir, Bu koşullar işçi
lerde kendiliğinden gelişen fa
kat düzenli tavırlar meydana ge
tirir. Ama köylülük öyle mi ya... 
Bir yıl ürün Fazla oluyor, ken
dimizi bey, paşa sanıyoruz. Ürün 
olmaymcada bu gün gördüğün 
gibi kahvelerde çay içmekle 
oyun oynamakla geçer günler. 
Bu iki ayrı durum iki ayrı po
litik tavır çıkıyor ortaya. Eğer 
iyi bîr şekilde incelenirse bunun 
seçim sonuçlarında bile görüle
bileceğini sanıyorum. Bütün 
bunlara rağmen Müşküle bugün 
«Sosyalistim» diyen insanlarla 
doluysa herhalde bü iş «bir di
lekçeyle» açıklanamaz,

Başaran’ı Balaban meselesin
den kurtarmak İstiyordum. Dı
şarı çıkıp gölün etrafında biraz 
dolaşmak istediğimi söyledim. . 
Bu arada gözüme beyaz sakal
ları ilişti. Sebebini sorduğumda 
sakal bırakmanın iki nedeni ol
duğunu söyledi. Bir hacıya gi
denler, Birde yaşı altmışı geçen
ler. Kendisi ikinci ayrıma giri
yordu. Söylediğine göre köyde

birinci sebepten sakal bırakanda 
zaten yokmuş. Gölün kenarında 
bir kayada otururken Askerlikle 
mahpusluk arasındaki dönemde 
polis olmak istediğini söyledi. 
Köyden uzaklaşmak, çoluk ço
cuğunu kurtarmak istemiş. Ama 
mahpusdan sonra, bunu hiç dü
şünmemiş. Aksine köyde kalmak 
ve köylülerine damda öğrendik
lerini öğretmek istemiş. Oğlunu 
vurdukları halde, bunu mesele 
yapmadığını küçük oğlu Tuğrul’ 
a bütün sevgisini ilgisini harca
dığım, ona sosyalizmi öğretmek 
için uğraştığım, bazı eksikleri 
olsa da onun artık iyi bir adam 
olduğunu uzun uzun anlattı. 
Tuğrul, pazarlan dolaşır, yeme-" 
ni satarmış. Daha sonra I.Ba- 
şaran’la, Devrimci hareketin ül
kemizdeki genel meselelerini 
tarfışdık. Buna bağlı olarak da 
hangi ölçüler içinde yazılan ro-, 
manın, şiirin, ya da öykünün 
«Devrimci» sayılabileceğini ko
nuştuk. O, Köy Ensütitüsü çı
kışlı yazarların halk kültürün
den yararlanarak, halkın bazı 
güncel sorunlarını yansıttıkları
nı, bunun bile sosyalizme önem
li bir katkı olduğunu söyledi.

— Yazılı ve sözlü halk edebi
yatı konusundaki görüşlerini kı
saca anlatabiirmisin?

— Önce şunu, altım çizerek 
söylemek istiyorum. Bazı gazete-- 
lerin sanat sayfalarında, dergi
lerde bir çeşit kıyaslama diyebi
leceğim yazılara rastlıyorum. 0  
yazıları yazan delikanlılar bir 
iki soruyla işin içinden çıkmak 
istiyorlar, «Nazım mı büyük şa
irdir Haşan Hüseyin mi?» yada 
«Aşık veysel halk şairimidir, de- 
ğilmidir?» Benim köyüme gelen 
dergilerde gazetelerde gördükle
rim bunlar. Kimbilir benim iz
lemediğim daha ne numaralar 
vardır da benim haberim yok
tur... Böyle şeyleri biz kabul et
meyiz Bir sanat eseri ya da sa
natçı bu tür mekanik bir pers
pektif içinde değerlendirilemez. 
Bir şiir, bir roman ancak mey
dana geliş süreci içinde özneldir. 
Her roman, şiir yayınlandığı an
dan itibaren artık yazarın ol
maktan çıkar, toplumun malı 
olur yani nesnelleşir. «Halk sa
natı» ile «İşçi sanatı» farklı şey-: 
lerdir. Bu farkın nerelerden kay



i _ naklândığı tesbit edilmeden A,?ık 
Veysel’in gericiliğini yada ileri
ciliğini kimse tartışamaz Aym 

; şeyleri Nazım'la Haşan Hüseyin 
kıyaslaması liçm  d e . söylo» * d 
nm. Adamların yazdıkları, ya
şadıkları ortada duruyor. Bunlar 

S'J.mceiensin.; .
- )alıa çok Doğu illerinde 

örneklerini gördüğümüz Halk 
Şairleri var. Bunları sen nasıl 
değerlendiriyorsun?

İSSgTürkiye halkının ^günü
müzde vermekt 1 CTtusal

¿L ve sosyal Kurtuluş
iyi kavrayan v< ' ’ mu >. leye 

« p l i l e r iy l e  î  de olsa -katkılarda 
bulunan şairleri, ister yazsınlar, 
ister çalıp söylesinler ben mak
bul sayarım. Tarla da. Bayır da, 
Fabrika da çalışan yani, üreti
min içinde olan ve yaşadıkları
nı yazma- ihtiyacı duyan her a- 
damı sanatçı saymak sanırım 

. . yanlış öimaş.. Bu insanların yaz
dıklarındaki eksikleri, yanlışla
rı bulup ortaya Çıkarmak ise me
seleyi bilen eleftifhıdîılerin gö
revidir.

Gorkı’yi-ve Lu Sûrdu okuyup , 
okumadığını sordum. Gorki’yi 
daha İlyade hapisteyken okudu
ğunu. Lu Sün’u ise okuma imkâ-- 
mnı ğügüne kadar-bulamadığı- 
nijşöyledi.

■ •' • Sen nasıl yazarsın?
K „ — Yani |jpşma.: tekniklerimi 

1 lan mı soruyorsun?
— Evet, kısaca anlatırsan iyi 

•“'olacak Son arabayı kaçırmaya
lım.

— Çeşitli olaylar farklı etki- 
lenişler ortaya çıkarıyor. Bu 
yüzden sistemli bir yazma tek
niğim olduğunu söyleyemem. 
Sanatçı olayların gerisinden gi
diyor. Ben kendi payıma böyle - 
yim. Örneğin televizyonda da 
haberleri kahve de arkadaşlarla 
hep birlikte izliyoruz. Önemli ; 
bir olay varsa bu orada tartışılı
yor. Ve mesele onlar için biti
yor  ̂ fakat benim için bitmiyor. 
Yolda yürürken, ne bileyim evim
de dinlenirken, hayvanlara yem
lerini verirken sürekli kafam da 
birşeyler oluşuyor. Bunlar kâğı
da dökülürse şiir oluyor işte..

Başaranla vedalaşıp durdura- 
bildiğimiz ilk otobüse bindiğim
de İznik Gölü lacivert bir gök
yüzüne benziyordu:

METİN GÜVEN

G  ö  Ğ  S  Ü  N

elbet ulaşabilirim 
dağılan bir dumana benzeyen 

sıcaklığına 
ne var ki
bana göre değil -  sığınmak 
işgaller ve ölümlerden 

geçerken 
göklerine düşen 
d ince karanlığa

herşey yeniden başlıyor 
ellerinde bile 

göğsünü siper ettiğin 
bildiriler var 
fakat her adımda 
gerilemiyorsa düşman

kaybolmayacak demektir 
beynine yerleşen 
o büyük canavar.

N E H İ R

mitinglerde direnişlerde grevlerde varolan 
marşlarda çoğalan sevgilim 
zorla akan
bir nehire benziyor gözlerin 
oysa beyaz bir lamba gibi 
yıldızlar sarkıyor gökyüzünden 
ve artık sen 
nereye bakarsan bak 
mümkünü yok
bir kızıl yangın fışkıracak yüzünden

İnli
hn
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SİN EM A

Arap toplumunun giderek 
dünya siyaset sahnesinde a- 
ğırlığını hissettirmesi ile oran
tılı olarak Arap sinemasına o- 
lari uluslararası ilgi de art - 
maktadır. İçinde bulundukla
rı farklı koşullar dolayısıyla 
çeşitli Arap ülkelerinde birbi
rinden değişik yapılarda, hat
ta bazı durumlarda taban ta
bana zıt oluşumlara sahne o- 
lan Arap sineması son yıllar
da bir bütün olarak ele alınıp 
sinemacılar tarafından İnce
lenmektedir. Geçmişte oldu
ğu gibi, üçüncü dünyanın en 
önemli unsurlarından biri o- 
lan yüz milyonluk Atlas Ok
yanusumdan Körfez'e kadar 
uzanan Arap ülkeleri toplulu
ğunun sineması günümüzde 
de çok ilginç ürünler vermek
tedir. Gericiliğin baskısı altın 
da bulunan Arap, rejimlerinde 
sinema bizdeki gibi nasıl bas
kı altında tutuluyor ve gereği 
gibi yeşeremiyorsa, buna kar
şılık, devrim havası tadan, 
ya da Sınırlı da olsa özgürlük
lerin bulunduğu ülkelerde si
nema sanatı dünya sinema
sının en iyi örneklerini ver - 
mekten geri durmuyor.

Arap sineması deyince^ ak
la gelen en klasik örnefâMı-| 
sır sinemasıdır. Gerçekten de 
Arap ülkeleri içinde en kala
balık nüfusa sahipfçlan ve 
günümüz Arap siyasal ve kül
tür yaşamının merkezlerinden 
sayılan bu Nil Deltası ülke
sinde sinema önemli bir geç
mişe sahiptir. Ülkemiz seyir
cisi, özellikle orta kuşaklar es 
ki doğu masallarının konu a- 
lındığı müzikli Mısır filmlerini 
anımsayacaklardır. Bu sine - 
ma türü her ne kadar doğru-

Füistin’li sinemacı HANİ CEVHERÎYE kamera elde düştü...

dan politik unsurlar taşımı- yasaklamasının da etkisi ile 
yorsa da, Arap toplumunun bunda büyük ölçüde başarı 
Batı'ya olan tepkisinden kay- sağlanamamıştır. İşte bu or- 
naklanmıştır. Bu tepkinin bir tamda Mısır sineması eski 
kaç nedeni vardır. Bilindiği masallara yönelmiş, buna 
gibi yüzyıllarca topraklarının müzik de eklenince tüm Arap 
büyük kısmı OsmanlI İmpara- dünyasında büyük ticari ba- 
torluğu'nun egemenliğinde şanlar sağlayan klasik Mısır 
bulunan Araplar, imparator- sineması türü doğmuştur, 
luğun çökmeye yüz tutması i- 1930 yılları Mısır’da, milliyet
le birlikte İngiliz ve Fransız e- çi - bağımsızlıkçı akımların 
gemenliğine girmiş, devrin iki canlandığı yıllar olmuştur, 
büyük devleti Arap ülkelerini İlerici ve toplumsal Mısır si- 
aralarında pay etmişlerdir, nemasının baş yapıtı kabul 
Müslüman Arapların Hristiyan edilen «Al Azima» bu dönem- 
batınm egemenliğine girişi de, 1939 yılında üretilmiştir, 
kolay olmamış, yıllar süren Filmin yapımcısı Kemal Selim’ 
bir direnç döneminden sonra dir, Evli bir çiftin karşılaştığı 
nihayet geçici «istikrar» dö - sorunlar aracılığı ile film, o 
nemi başlamıştır. yıllarca Mısır’ın karşı karşıya

Söz konusu sömürgecilik olduğu günlük sıkıntıları, iş- 
dönemlnde batı, sineması ile sizliği, sınıf mücadelelerini ba 
de Arap toplumuna nüfuz et- şartlı bir biçimde işlemiştir, 
mek istemiş, ancak İslâm’ın Kemal Selim’in 33 yaşındaki 
geleneksel olarak görüntüyü ölümü ve sansürün işlemeye

Şadt
Abdülselam
MUMYA

Î Dünden Bugüne
Arap Sineması 

_________ ,___ _



1

başlatılması ilerici sinemanın 
Kemal Selim’in çizdiği yoldan 
ilerlemesine engel olmuş ve 
müzikal melodramlar devri 
gene açılmıştır. Yaratıcı ü- 
rünler vermekten yoksun o- 
lan bu türün tek önemi/ bir 
kaç yıl sonra ortaya çıkmış
tır. Cemal Abdülnasır'm ön
derliğini yaptığı fözgür su
baylar» hareketinin yaydığı 
fikirlerin. Arap Dünyasında 
anlaşılmasını sağlamak. Çün 
kü sağladıkları üstün ticari 
başarı sayesinde bir baştan 
bir başa yayılan Mısır filmle
ri, Arapların Kahire şivesine 
alışmalarını kolaylaştırmıştır.

Nasırcılığın ortaya çıkışı 
ile birlikte Mısır’da yeni bir si
nemacı kuşağı doğar. Bu ku
şağın temsilcileri, Mısır’ın top 
lumsal gerçeklerine duyduk
ları İlgi ile dikkati çekmekte
dirler. Paşaların ayrıcalıklı 
yönetimi, köylülerin horlanışı, 
kadınlara uygulanan baskılar 
Nasır dönemi sinemasında 
sik sık ele alınan konular ol
muştur. Kemal Selimin yar
dımcılığını yapmış.olan Salah 
Abu Seyf buna en iyi örnektir. 
«Ustabaşı Haşan», «İriyarı». 
«Yaşayanların İçinde Ölü» 
adlı filmleri dünya sinema uz
manları tarafından çok başa
rılı kabul edilmektedir. Abu 
Seyf in  Arap sinemasındaki 
etkisi belirleyici olmuştur.

Gene aynı dönemin diğer 
başarılı yapımcısı Yusuf Şa- 
hin'dir. Adı geçen sinemacı 
benzetmecilik yöntemine eği
lim duymuş, Nasırcılığın dahi 
el atmadığı ahlak, cinsiyet, 
feodalizm gibi konulan işle - 
rniştlr.

Bu iki sinemacının dışında 
kalanlar hızla işin kolayına 
kaçmış ve 601ardan itibaren 
yaratıcı sinemacılık Mısır'dan 
Cezayir’e doğru kaymıştır.

Yusuf Şahitı'in Toprak adlt filminden bir sahne.

Burada tarihin en kaniı kur
tuluş savaşını vermiş olan bir 
halkın, kurtuluştan sonra kül
tür alanında ve özellikle güzel 
sanatlardaki atılımını görüyo
ruz. Cezayir hükümeti 60’İarın 
başlarında sinema sanayini 
devletleştirerek siyasal film
lerin yapılması olanağını sağ
lamıştır. Yeni Cezayir filmle
rinde Ulusal Kurtuluş savaşı
nın koşulları ele alınmış, bu 
araçla halkın, yönetimin yeni 
sloganı olan «sosyalizm» için 
seferber edilmesine çalışıl
mıştır.

Kurtuluşu izleyen Cezayir 
sinemasında ilk dalga, savaş 
filmleri ile başlamıştır. «Aures 
rüzgarı», «Ses», «Afyon ve 
Sopa» bu tür filmlerdendir. 
Bunu toprak reformunun des 
teklenmesi ile ilgili filmler İz
lemiştir. Bu filmler Cezayir 
sinemasının canlılığını ve çe
şitliliğini kanıtlamışlardır. Gü 
nümüzde de Arap sinemacılı
ğının en iyi örneklerini Ceza
yir filmleri vermektedir. Son 
olarak Merzak Alluaş’ın «O- 
mar Gatlato» adlı filmi Arap 
kültürü içinde çok özgün bir 
yere sahip olması ile dikkati 
çekmiştir.

Mısır ve Cezayir gibi iki 
dev sinema merkezi dışında 
kayda değer önemli yapımcı

lar çıkmıştır. Bunlar Faslı 
Hamit Benani, Muhtar filmi
nin yapımcısı Tunuslu Sadık 
Bin Ayşa, «Suriye Köyünde 
Günlük Yaşam»in yapımcısı 
Omar Emiralay, «Gaddar De
niz» ve «Zeyn’in Düğünü» ile 
Kuveytli Halit Şaddık kabul 
edilmektedir.

Arap sineması içinde son 
yıllarda büyük bir önem kaza
nan filmler Filistin davası He 
ilgili filmler olmaktadır. Bun
lar içinde Lübnanlı yönetmen 
Burhan Âleviye’ın Kafr Ka- 
srm'ı Filistin davasını en iyi 
dile yetiren film sayılmakta
dır. Filistinli sinemacılar mili
tan sinemacılığın en önemli 
çekimcileri arasında yer al
maktadırlar. Mustafa Abu Ali 
ve şehit Hani Cevheriye bu 
militan Sinemacılığın en iyi 
temsilcileridir.

Sözü edilen bu militan sine 
macıiığtn salt politik konu sı- 
nırlamasmın da dışına çıka - 
rak Arap toplumunun geliş
mesine engel olan diğer un
surları da eleştirdiklerine son 
yıllarda sık sık tanık olun - 
maktadır. Özellikle kadın so
runları genç militan Arap si
nemacıların eleştirdiği sorun
lar olmaya başlamıştır.

AHMET TOPRAK
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RESİM

—  Günümüz devrimci so- 
natını yaratırken ilerici ve 
halkçı yanını temel aldığımız 
ulusal kültür mirasımızı nasıl 
değerlendiriyorsunuz?

Resim sanatında bir eser 
oluşurken, doğadaki resme - 
gelik görüntüler o esere me
kan oluyorsa, ulusal kültür 
mirası da her esere maya o- 
larak katılmalıdır... Benim ta
nımımla, bir eser; «sanat; ya
şantıların iz-düşümüdür» ku
ramıyla yapılıyorsa, devrimci 
sanat kapsamı içine düştü
ğünden, çoğu zaman açı ve 
çileli konular işlemek zorun
luluğu vardır. Bu nedenle ben, 
atalarımızın bıraktığı sanat 
kalıntılarını, (tablolarımın ko
nularına göre} birer küçük 
tohum taneleri gibi onları a- 
lıp resimlerimi mayalarım. Bu 
mayalama, bir konunun, çi- 
çeklendiği sırada o lu # ; «Ko
nu bir öz’dür, her f |z  kendi 
biçimini yaratır,» dediğimde, 
bir sanat eserinin nasıl doğ
duğunu söylemiş olduğum 
gibi soylu bir eserin de bir ta
kım sanat kalıntılarından ma
yalandığını;; bu nedenle; ko
nulan acı temalı olan tablo
ları da duvarlara astırabilme- 
yi başarmış olduğumu söyle
rim.

Örneğin; bir «Kerpiç karan
lar» tabloma, «öz»ün kabuk 
yapmasına en uygun etken o- 
lon «mayasyı Hitit kalıntıla- 
nnın biçiminden alıp kata
rım. «Harman dövenler» tab
lolarıma, Sümer eserleri ka
lıntılarından, «Karasaban» 
koşumlu tablolarıma, Asur, 
ya da Minyatür eserlerin
den... «Çocukların oyunları, 
Kınalar ve Düğünler» konulu

BALABAN'LA
SÖYLEŞİ:

Balaban çalışıyor...

tablolarıma da. çinilerimizden 
ve nakışlarımızdan alıp kata
rım;

— ilk serginizden bu güne 
geçen yedi döneminizdeki 
gelişim ve değişimleri anla
tır mısınız?

İnsanoğlu, yaşamını sür
dürdüğü bu son yüzyıl içinde 
bir kaç çağı birden gördü... 
Benim gözlediğim kadarıyla; 
25 yıl öncesi çakmak taşıyla 
döven yapan bir usta, bugün 
batöz motorunun silindirine 
gömlek geçiriyor.

Resim sanatı görsel olma
sına karşın; görüntülerin, hat 
ta «resme-gelik» görüntülerin 
resmini yapmayıp, yaşantıla
rın resmini yaptığımdan, hal
kımızın bu değişen çağ içinde 
nasıl bocaladığını görmekte
yim. işte bu nedenle ilk ser
gimden bugüne değin 7 dö
nem halinde yaptığım resim

ler, 7 önemli sanat gelişimini 
saptar.

Adı geçen dönemleri kısa
ca anlatmam gerekirse:

1. Dönem sergime, «Dağı-, 
nık Dönem» demiştim. (O dö
nemdeki resimlerimi yaptığım 
yıllarda traktör yeni icat oldu
ğundan, karasaban koşumu 
yetersiz de olsa köylülerin ü- 
retim aracıydı.) Halkımın ya
şantısını, kendi yaşantımla 
beraber yüklendiğim için, çe
şitti konular altında resimler 
yapıp sergilemiştim. Bundan 
ötürü «dağınık» adını almıştı.

2. Dönem sergime, «Nakış- 
sı» adını verdim. Bu nakışsı- 
lık, insan suretlerinin bedeni
ni süslemek için bir takım şe
kil değildi. Klasik kom
pozisyon düzeni, benim yan
sıtmak istediğim yaşantıyı 
resimleştirirken yeterli olmu-
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yordu. Bu nedenle ben; kendi ™  
öz kaynaklarımız olan nakış 
istiflerinden yararlandığım bir j m  
kompozisyon düzeniyle, fi
gürlerimi tablolarımın içine 
yerleştiriyorum. I™

3. Dönem sergime, «ağır - 
aksak» adını verdim. Bu ser
gimdeki resimlere de Hitit ka 
bartmalarından Maya aldım.
Çünkü köylülerimiz, tarımsal 
üretimde karasabanı kullanı
yordu. Ve benim bu dönem 
sergimdeki resimlerimde a- 
ğir - aksaklık biçimsel olarak 
gözüküyordu.

4. Dönem sergime «oyun
ca ksı» adını verdim. Oyun- 
caksılığın nedeni; motoriu 
bir aracın dümeninden bakıp 
karasabanla çift süren köylü
müzü gösteriyordum^ (insan- 
araç ilişkileri açısından bakış
tı bu.) El-alemin traktörünün 
yanında bizim karasaban, ço-|§ §§§ 
cuk oyuncağı gibi şekillenmiş 
olarak resimlenip sergileniyor
du.

5. Dönem sergim e,' «Tut
sak» adını''verdim. Bu tutsak 
İık karasabandan gelen bir 
çolaklıktan ötürüydü. Örne
ğin; öküzlerin ayaklarıyla kuy 
rukları, karasabana ve boyun 
duruğa dolanmış olarak re - 
simlenmiş ve sergilenmişti.

6. Dönemi sergime, «Özgür
lük» dönerbfİdedim. Çünkü 
karasabanı yüzüstü bırakan 
köylüler yollara düşmüş, göç- I —  
ler halinde Özgürdüler. {İnsan düştükten sonra aradığını bu- mini resim sanatıma sarma« 
- araç bakış açısı bu dönem- lamayınca; ağırlaşarak bir mak için roman da yazıyo - 
de de, insana-göre-araç kur- yumak halinde git gide umut- rum. Yani yükümlendiğim ya- 
ğüsuyla resim yapımını daha suz ve karamsar olduğunu şantımız için, söyüyecek çok 

jjom ut bir halde Ş rtaya koy- kaldırımlarla beraber resim- şeyler olduğundan, resmen 
durdu bana Örneğin; ata-gö- ¡eştirdim. yanı sıra roman da yazıyo*
re-insan değil; insana-göre- Resim yanında romanla- rum. Eğer resim yayımını yu- 
at resmi yaptım.) rınız da var, Bu iki ayrı da- ifö rd a  anlattığım kuramlar

7. Dönem Sergime, «Çileli» fırt birbirine etkisini anlatır dahilinde yapmasaydın), (Ya-
adını verdim. Bu tablolarım- mısınız? ni her görüntünün ve her o-
dajjnsanlann, ilkel bir aracı Oldukça çileli geçen yaşa- iayın resmi olur zannetsey 
yere çalıp, özgürce yollara . ıhımdaki serüvenlerin bir kıs- dirr.,) roman yazmama gerek



RESİM

kademisi hocalarından gel
mişti, Bu saldırıya, 1959'da 
açtığım sergiden sonra, aka
demili olmayan soyutçu bir 
ressam da katılmıştı,
- 20, yy.da teknik ve elektro
nik olanakların etkisiyle, re
sim sanatı adına yararlı ya
yımlar olduğundan, bu sanat 
dalı hocaların tekelinden kur
tuldu. Yani ofset baskı aracı
lığıyla; resmi'in ne olduğunu 
halk da anlamaya başladı. Ve 
bu ara akademi dışından da 
ressamlar çıktığından, akade
mili olan bu kez, akademili 
olan hocalarına sorular açıp; 
böyle resimler olabileceği ka
nısı üstüne tartışmalar açtı
lar.

Şimdi şu yıllarda ise; aka
demideki hocalar, olumlu bir 
halde öğrencileriyle diyolog 
kurmuş vaziyettedir. Ve öğ
rencilerin kurmuş olduğu kül 
tür kolu çalışmalarında; ülke 
sorunlarını içeren temalardan 
seçiyorlar konularını. Ve bu 
ara bilinçli ve dengeli resim 
yapanların çoğu, akademiyi 
bitirenlerin içinden çıkıyor. Ve 
ayrıca akademiyi bitirip de 
resim yapmayan sanat sever 
aydınların, resim sanatını güt 
melerinde olumlu katkıları ol- 

yoktu, Ayrıca bu iki sanat bir — Resim sanatımızın bu- maktadır. Çünkü bunlar, res- 
birbirini, oldukça etkiliyor da: günkü durumu konusundaki min A’sından Z'şine dek, bi-
Resme-gelik konular, olayla- düşüncelerinizi açıklar misi- çimsel ve tekniksel oyunları 
rın içinden arınıp tablolara nız? bildiklerinden, yalap şap re-
geçerken, romandaki kişiler Ressamlarımız, bundan o- simler yapıp sergi açan her 
laflarla dizilenmeyip, kişisel tuz yıl öncesine kadar, dıştan kişiye kavuk sallamıyorlar, 
halleriyle suretleniyorlar. Bu gelen soyut resim akımının Ve son yıllarda; resim gale- 
nedenle ben, yazın biçimimle seline kaptırmışlarlardı fırça- Tilerinin çoğalması, (ressam
da; okuyucunun.özleri önüne larını... Ben 1953’de ilk sergi- ların devlet-galerinden dışa 
sinematik ve hayali düşsellik- mi açtığım zaman, (suretli ve taşması) Türkiye resmi’nin 
terle dönen yaşam şeritleri anlamlı resim yaptığım için,) var olduğunu cümle aleme 
geçirmeye çalışıyorum. ilk saldırı. Güzel Sanatlar A- gösteriyor demektir.
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MÜZİK

RUH İ SU ile
devrimci müzik üzerine
söyleşi

Müziğin 
kendi yapısı 
içindeki 
gelişmeyi 
incelersek bir 
öncekinden 
bir sonrakine 
geçişin birer 
devrim 
niteliğinde 
olduğunu 
görürüz.

SORU -t-. Devrimci mü
zik sanatımızı yaratırken baş
vuracağımız kaynaklar neler 
olmalıdır?

CEVAP jjj j  Halkın içinde 
bulunduğu kioşuilar, ya da 
bu koşullardan gelen özlem
ler devrimci düşüncenin oldu
ğu gibi devrimci sanatın da 
kaynağıdır. Cumhuriyet döne
mi, eskiye göre bir devrimdir. 
Bugünkü sanat cumhuriyet

döneminin sanatıdır. Cumhuri
yet devrimi iyi de* müziği, mi
marisi, resmi neden böyle ki
şiliksiz diyemeyiz. Demek ki 
sanata 'böyle yansıyor bu dev
rim, Her devrim keıufine uy
gun olanı getirir ancak. Şimdi 
bu «Devrimci müziğimizi* sözü 
ile müziğin kendi içindeki de
ğişmeyi ya da sınıflı bîr top
lumdan sınıfsız bir topluma 
geçme çabası içindeyken mü

ziğin işlevini kastetmiş olabi
leceğimizi düşünerek yanıt a- 
rayalım:

/Müziğin kenefi yapısı î- 
çindeki gelişmeyi incelersek 
bir öncekinden bir sonrakine 
geçişin birer devirim niteliğin
de olduğunu görürüz, Sözge
lişi klavsen'den piyano'ya ge
çiş bir devmpcfir. Tek sesli mü
zikten çok sesli müziğe,geçiş 

bir devrimefir. Fakat müziğin
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KASETÇİLERMÜZİK

SORU — Kaset satışına başla
manızın nedenleri?

YANIT — Başlıca iki neden sa
yabilirsiniz. 1) Ekonomik ne
den. 2) Devrimci ozanların, 
devrim şehitleri için söylenen 
ağıtların bilhassa yeni sempa- 
tizmanlara tanıtılmaların» 
katkıda bulunmak için.

SORU —- Devrimci marşların ve 
devrimcî türkülerin kaset yo

kluyla kitlelere mal edilmesinin 
yararına inanıyor musunuz? 

YANIT —- Kesin olarak yarar 
? sağlamasa da devrimci safla

rına katkısı olacağına (az da 
olsa) inanıyoruz.

SORU — En çok satan sanatçı
ların adlarım söyler misiniz? 

YANIT — a) Zülfü Livancli.
b) Mehmet Koç,
c) Rahmi Saltuk,
d) Timur Selçuk,
e) Abuzer Karakoç,
f) Aşık Temeli, ?
g) Şah Turna,
h) Aşık Ferhat,
ı) Mahzuni.

SORU — En fazla beğenilen “tür
küler ve marşlar hangileri? 

YANIT — Marş: Kızıldere', Ulaşa 
Ulaşa; Kızıl makina, Sarkışla, 
Jandarma kurşunu çaldı. 
Türkü : Erim Erim, Dağdan 
gelen ölü bizim, Ibo yoldaşım, 
İşkencede.

Devrimci türküler, marşlar 
hasetlenerek yaygınlaşı/nr-I l ı

çerken müziğin işlevi ne olma
lıdır, diye düşünürsek daha 
çok sözlü müzik gelir aklımı
za. Türküler, marşlar, şarkı
lar gibi... Devrimci düşüncenin 
ve halkın Özlemlerinin müziğe 
geçmesi bu düşüncelerin se
vilmesinde, yaygınlaşmasında 
çok etkin olur. Kısaca ileri bir 
sanatın gelişmesi, toplum ko
şullarının halkın gelişmesini 
sağlayacak biçimde değişmesi
ne bağlıdır. Bu koşulların de
ğişmesinde müzik de kendi ye
rini alır. Hem değiştirici olur, 
hem de değişene uygun olarak 
kendini de değiştirir.

SORU —  Günümüzde 
ve çok sesli müzik konusunda 
tartışmalar yapılıyor. İlerici 
besteler piyano yb. aletlerle ic
ra ecfillyor. Bu konularda ne 
düşünüyorsunuz?

Ruhi Su evindei..

'jkebdi jiçimjeki'her biri bir dev-;, 
fim  niteliğinde olan ve sosya
list bir toplum - için de geçerli 
sayılan bu gelişmelerin hiç bi
ri kapitalist bir toplumdan sos
yalist topluma geçiş; sağla
maz. Bugünkü; kapitalist Batı 
toplumlarımn hepsinin müzi
ği çok sesli müziktir. Ama bi- 

|p m  topiumumuzliçin çok sesli 
müzik devrimci bir müziktir 
diyebiliriz. Bunun arkasından 
hemen şunu da eklemeliyim: 
müziği tek sesli olan bir toplu
mun sosyalist bir devrim yap
masına engel değildir bu tek 
seslilik. Sonra nasıl olsa dev
rim kendine uygun olanı geti
rir çünkü.

Sosyalist bir topluma ge

CEVAP -r- Yalnız günü
müzde değil, yüz elli yıldan 
beri; yapılıyor bu tartışma. 
Toplumun koşulları böyle kal-, 
dıkça, devletin resmi müziği i- 
Se halkın içinde geçerli olan 

-müzik a ra s m da bi r bi rlik ku- 
rulmadıkça; daha yüz elli yıl 
tartışılabileceğine hiç kuşku
muz olmasın. Bestelerin hangi 
çalgılarla çalınacağı sorununa 
gelince, bir beste hangi çalgı 
için ya da hangi çalgılar gru
bu için bestelenmişse o çalgı- 
larla;çalınırp Daha doğrusu 
o besteye yakışan çalgılarla 
çalınır. İleri bestenin yerine 
göre çalınma olanağı varsa bir 
buçuk oktavlı koltuk bağlama
sından piyanoya kadar her 
çalgıyla çatınabilir. Bu bir so
run değildir. Bu tür. kompleks 
(erden kurtarmalıyız kendimi
zi-:



hikaye

HAŞMET ZEYBEK

FARE
Kazancı yokuşunun dibinde. Sofu Baha'

nın arkasında, kale gibi apartmanların arasın
da asık, alttan üstten basık, ortasından ka
sık, camları kırık, tahtaları yarık | | i  katlı hur
da ev oldukça nemli ve önemli [di.

Duvarlarında eski işlemeler, odalarında Ibü- 
yük, tahta oymalı dolaplar, demirleri nakışlı 
karyolalar vardı. Kimine göre paha biçilmez 
şeyler, kimine göre beş para etmezdi.

Ost kattan sürekli su damladığı için, alt-, 
tan, da küf kokardı.

Bu kadar özelliği olan ev, üstelik de çok 
ucuz olunca? genellikle Öğrenciler, .bekar işçi
ler ve de her yöreden hemşerilerle dolar taşar
dı. Odalarda erken gelen yer bulurdu. Çoğu 
kez tek yatan üç kişi kalkardı, ilk kalkan te
miz çorabı, boyalı ayakkabıyı, temiz gömleği 
giyerdi.

Bu ev bu Özelliklerinden dolayı çok fır
tınalar atlatmıştı. Çok şeyler görmüş geçirmiş
ti, Harıl, harıl kimileri gelir, kimileri giderdi.

Evin fareleri ile kitapları demir başlardan
dı. On, ombeş yıllık kitap çoktu içlerinde. Eve 
yeni gelenlerden titizleri de bulunurdu bazen. 
Temizlik düşkünleri ete olurdu. Bunlar ilk iş o- 
larak bilekleri sıvar savaşa girişirlerdi. Farele

re, sineklere, bite, pireye, tahtakurusuna ve 
her tür muzurata karşı kaya gibi sert tedbirler 
alırlardı. Amansız ve amaçsız bir uğraşa giri
şirlerdi. Çünkü ev temelinden değişmeden radi
kal tedbirler hiçbir şey demezdi. Her zaman 
olduğu gibi bir dönem sonra bu sıkı tedbirler 
gevşer, laçkalaşır ve de başkalaşırdı.

Kendilerinden öncekiler gibi, hiçbir za
man klozeti olmamış tuvaletin kırık taşına tü
nerlerdi. Yukarıdan şıp şıp düşen, çabuk ol di
ye uyaran damlalara, çıplak yerlerine düşmesin 
diye pratik önlemler alırlardı.

iş buralara gelince fareler ete, bu öfkeli 
insanı yola getirmenin keyfiyle başlarını ku
burdan yavaş yavaş çıkarıp etrafı kolaçan eder
lerdi. Açığa çıkmanın olanaklarını yoklarlardı, 
öylesine yavaş yavaş, alıştıra alıştıra ilerlerdi 
ki, ilk görüşte ödü kopanın, yaygarayı basanın 
bile, bir dönem sonra kızmak, yadırgamak ak
lının ucundan bile geçmezefi. Normal hayat 
seyreder, herşey doğaliaşırdı.

Fareler bu işin zamanlamasını çok iyi bi
lirlerdi. Eh körle yatan, şaşı kalkarmış. Öğren
cilerle geçirdikleri uzun yıllar öğrenci tavrını, 
karakterini tam olarak kavratmıştı onlara. Ne 
zaman yaklaşacaklar, ne zaman uzaklaşacak



lar, ne zaman el sıkışacaklar, ne zaman kucak
laşacaklar, çok iyi biliyorlardı.

Yine bu hareketlerden Kırbıyık dayıbaşı 
yaşlı fare sorumluydu.

Gizli kurultay toplar uzun uzun tartışırlar
dı. Dışardan bakınca çelik disiplin, içerden ba
kınca fasulya lapası disipliniydi.'■'■bu. İştebugün 
genişletilmiş genelkurul, «kitaplar nasıl yenme- 
li»yi tartışıyordu. Karanlığın ötesinden bir gü
rültü koptu. Ele avuca sığmaz, gözleri yanıp 
sönen siyah ve kısa tüylü genç bir fare söz al
dı,

—  Olmaz öyle şey, herkes önüne gelen 
kitabı bildiği gibi yesin. Alt tarafı bir kitap. Bu
nun da aslı esasi mı olurmuş.

Yumuşak, pamuk beyazı, tüyleri kıvrım kıv
rım bir dişi fare söze girdi.

—  Olmaz arkadaş anarşi doğar, o önerdi
ğin bir başıboşluk.

Uzun bir süre anlaşamayınca, bir kısmı 
«kitaplara dokunmayalım» diye karar aldı. Bu 
karar, kırbıyık dayıbaşı yaşlı farenin isteği üze
rine bozuldu.

—- Ne demek kitaplara dokunmayalım^ 
Yiyeceğiz hemi efe özünü yiyeceğiz.

Az önceki dişi fare yumuşacık sordu.
—  Tamam da kim yiyecek?
—  Burda da hiyerarşik sıra takip edile

cek, sempatizanlar düz mürekkepsiz kağıdını, 
militanlar yazıları, liderler bol mürekkepli, altı 
çizgili kabartılmış yerleri.

Ortalık yatıştı, herkes hak verdi, bu öne
ri doğruydu. Koskoca lider, öyle gelişi güzel 
orasından burasından, sırtından kenanndan 
yermiydi. Elbette kaç yıltn pratiği vardı. Yenil
mesi gereken yeri iyi bilirdi. Bu başarılı karar
dan sonra dağıldılar. Akşam kısmetlerini 'bek
lemeye başladılar. Çünkü eve gelen hengün 
mutlaka bir yeni kitap getirirdi. Hele yayınevi, 
dağıtma, matbaada çalışanlar gelirse artık keyf-

kitirdi.
Onlar böyle bekleşirken, yeni matbaadan 

çıkmış olan Devlet ve ihtilal adlı kitabın kuru
mamış mürekkeplferl mis gibi kokuyordu, içle
ri kıyılarak kitabın olduğu tahtanın altına kadar 
geldiler. Kırbıyık dayıbaşı yaşlı farenin öncülü
ğünde beklemeye başladılar.

Evdekiler yemeklerini acele atıştırıp, top
luca târ geceye gittiler. Kitap yalnrz kaldı. Da* 
yılbaşına gün doğmuştu, önde militanları, ar
kadan sempatizanları kitabı çevirdi. Bir nara at
tı. ökçesi üzerinde bir dikildi, bir silkindi, bir 
yekindi, bir yutkundu.

Sayfaların arasında gelişi güzel sivri bur
nunu bir gezdirdi.

Kırkıncı sayfaya kadar dişe dokunur bir- 
şey bulamadı.

Birden gözleri parladı, etrafındakilere açık 
vermemek için kendini toparladı. Altı çizilmiş, 
bol mürekkep emmiş, majisküllenmiş bölümü 
iştahla yemeye başladı, operatörün dizdiği hız
la bitiriyordu. Harf, harf yiyordu.

«...Sınıf mücadelesi öğretisi Marks tara
fından değil, Marks'dan önce burjuvazi tarafın
dan ortaya konmuştur. Ve genel olarak burju
vazi için kabul edilebilir bir öğıetkfir. Yalnızca 
sınıf mücadelesini kabul eden biri, bunu kabul 
ettiği için bir Marksist değildir...»

Noktayı bitirince bir yutkundu, iştahı ka
barmıştı bjr kere. Hırsla yeniden saldırdı.

«...Aslında sınıf mücadelesinin kabulünü, 
pnoleterya diktatörlüğünün kabulüne kadar ge
nişleten kişi bir Markststtir ancak. Marksrstî 
alelade küçük (ve büyük) burjuvadan temelde 
ayırt eden şey, işte budur. Markstemin ger
çekten anlaşılıp kabul edildiğini bu mihenk ta
şıyla ölçmek gerekir.» '

Bir nefes aidi, içi yandı su içmek gereği
ni duydu. Suyu içip yine koyuldu. Bu farelerin 
sayesinde bütün kitapların özü yendi. Hurda



yığını haline geldiler, kabaca kağıt parçaları ol
dular.

» *  *

Bir süre sonra evdekiler arasına kurt düş
tü, birlik, dirlik, düzenlik bozuldu. Bu kitaplar 
Okundukça ortaya çarpıklıklar çıkıyordu, önce
leri doğru dürüst şeyler söyleyenlerin de bu ki
tapları okuduktan sonra kafaları karışıyordu. 
Açık açığına daha da bulanıyordu. Sonuçta 
kimse kimseyle anlaşamaz oldu. Beş kişi beş 
ayrı fraksiyon haline geldi. Bu kör duman için
de, dövüşler devam ediyor, kavgalar veriliyor
du. ■ . <

Kavgaların boyutu evdekileri aştı. Mahal
leye taştı. ihbarcıların kulağına ulaştı.

Bir gece ansızın !bu ev basıldı. .Kitaplar 
yıllardır durduğu raflardan ortaya atıldı. Bir 
türlü anlayamadılar ne oluyor. Kitap, kitabın 
önemi diyecek oldular dinleyen kim?.. Kitap
larını verdikleri gibi kucaklarına, doğru karako
la.

Karakollar daha önce gelenlerle doluydu. 
Askeri merkezleri dolaşmaya başladılar, niha
yet bir at ahırında yer bulabildiler.

Bir hafta sonra savcılar, hami harıl ifade 
almaya başladı. Herkes mâlûm suçtan tutukla
nıyordu.

—  Bİr 'berber bir berbere demiş ki. .
—  Bir sınıf bir sınıfa demiş ki, gel sana 

bir tahakküm kurayım. Ya, öyle mi.,.? Doğru 
işkence odalarına, cezaevlerine.

Sıra bizimkilere geldi. Savcı kimlik tesbi- 
ti yaptı. Suç unsurlarım yazdıracaktı. Açtığı ki
tabın proletarya diktatörlüğü bölümünü sesli 
okuyup yazdırmak istedi. Yoktu, önce şaşırdı. 
Bulamadıkça öfkesi yatıştı. En son dayanama
dı,

—  Afedersîniz bir yanlışlık olmuş.
En sessiz, en çelimsizleri savcının neyi 

bulamadığını merak etti, önünde duran suç

lunun kitabına baktı. Kendilerininkine baktı. 
Savcıyı mutlu eden bölümleri fareler yemişti.

Kitaplarını bir yığın kağıt parçası gibi kol
larının altına verdiler. Ve evlerine yolladılar. İç
lerinde en öfkelisi, farelere karşı eri amansız 
mücadele vereni farelere karşı bir borçluluk 
duydu yüreğinde!...

En sessiz en çelimsiz
—  Vay anasını!.. Diye geçirdi içinden.
En öfkelinin gözünde fareler kahraman-

laşmıştı, büyümüştü.
En çelimsizin gözünde de mücadele ye

ni kızışmıştı.
Bu arada kırbıyık dayıbaşı yaşlı fare kah

raman gibi ökçesi üstünde ağır ağır yürüyerek, 
en öfkeliye yaklaşıyor, onun gizliden verdiği 
peynirleri yutu yutuveriyordu. Adamın yanın
da dolaşırken adeta şöyle diyordu:

—- Ne oluyor kuzum buna. Biz olmasak 
haliniz dumandı. Yasak yerlerini biz çıkardık, 
yoksa o kitap ne basılabilirdi ne de okunabilir
di. Bu ülkede savcılar var.

En öfkelisi «iBunu nasıl bildiniz?» dedi.
—  Onu bilmeyecek ne var, sayfaların al

tını biz çizdik. Her yeri aynı derecede önemli 
olmayacağına göre, boşa vakit geçiremezdik. 
Siyah siyah yerleri, önemli kısımları yedik.

En sessizi çok öfkeli üstüne yürüdü.
—  Bu yaptığınız bir tahrifattır.
Kıribıyık dayıbaşı yaşlı fare gülüverdi.
—  Size öyle geliyor, o 'bir taktiktir.
Evdekiler anladılar ki o, amansız kavga

ların, bölünmelerin, tutuklanmaların, bırakılma
ların nedeni revizyonist fare imiş. Bunu anla
dıktan sonra en öfkeliden en çelimsize kadar 
aralarında revizyonist fareye karşı çelik bir 
birlik oluşturdular. Amansız ve tavizsiz müca
deleye giriştiler. Revizyonist farenin yaşayama
yacağı yepyeni bir ev yapmak için, eskiyi yık
maya temelden giriştiler.



HollandalI 
çocukların 
Yılmaz Güney'e 
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tebrik kartları

yfLrçaz. Cjiin
kapa.®i C t z a c v  ı

kai}3 6R j Ê ê £

y

«Özgürlük Saati Geldi Çattı...»
Yılmaz Güney’e geien ye

ni yıl tebrikleri arasında, 
çok anlamlı olanlarından 
bir kısmını okurlarımıza 
duyurmaktan kendimizi a- 
lamadık. Kayseri ceza
evine yollanan tebrik kartları 
Hollanda’nın Amsterdam ken
tinden geliyordu. Ardarda 
tam altmışbir tebrik kartı. 
Hepsi de gönderenlerin biz
zat kendi elleri ile özenerek 
yaptıkları kartlar. Jacob von 
Lennepschool adlı Hollanda 
okulunun küçük öğrencileri 
Yılmaz Güney'in yeni yılını 
kutluyor, onun bir an önce 
özgürlüğüne kavuşması istek
lerini yansıtıyorlardı.

Sarı, yeşil, kırmızı, gri, ma-, 
vl kartonlar kimi normal bir 
zarf büyüklüğünde kesilmiş, 
bazıları ikiye katlanmış. Oniki 
onüç, onbeş yaşlarındaki ço
cukların el yazıları. O yaşlar
da kendilerini özendiren re
simleri kesip yapıştıranlar, ka
lem boyalarla resim, karika
tür yapanlar, çiçek, çan, mum 
biçiminde karton parçaları 
keserek yapıştıranlar vb.

Lilian Romeijn (13), Marcel 
Boers (12), Treu Bartelink(13), 
Radjen Suaram (15), Mila 
Matamatavv (15), Marcel Van

Riexbergen (15), Biendoe 
Chotkan (13), Ellen Schutte 
(14), Marga Honing (13), Hans 
Eisinga (13), Brenda (14), 
Mandy Hemminga (13), Ru- 
die dem Turk (14), Mary On- 
derstal (14). Theo Kroon (12), 
Hettf Kruithof (15), Lenny Tut- 
ten (14), Carlos Madeiros, 
Jenny Ndnhekhan, Friedie 
Ruiken (13), Fred Eijssens
(14) , Sjejsee Mahes (13), Mar
ga Willenis (12) Sila Sitaran, 
Radjin Dindojal, Monique Lin
den (12), Petro Failé (13), He
idi Johansen (14), Ron de Gro- 
ot, Lina Scaduto (14), Brendo 
Teunissen, Sita Bhagwat (15), 
Peter Wagner (12), Moylen 
Chen (14), Ton Schaap, Rose- 
lien Abdoel ,Rene Sluyter
(15) , Vlads Lensky (15), Shar
ia Kisoentewari (13), Miche- 
lino Miintoni (14), Jolanda 
Hulshof (13), Shammy Kisoen
tewari (12), Abdoel Khamlie- 
ni (15), Rietish Soebelhan 
(14), Rudy Van Zuylen (12), 
Edwin Tempelaars (13), Ra
mon Fa-Si-Den (12), Sharido 
Bakridi, Hetty Scheeve (13), 
Nicole Ovarweg (14), Harry 
Kalpoe (13), John Schoonho- 
ven (13), Sandra V.D. Horst 
(13), Judith Heur (14), Mario 
Van Den Tweel (12), M. Grif-
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fioen ve adlarını' yazdıkları 
kartlara yazmayı unutan di
ğerleri...

Bazıları alt alta beş altı dil
de mutlu yeni yıllar dilemiş, 
biri kendi fotoğrafım yapış- 
■stırmış, iç tarafa bir sinema 
göstericisini temsil eden bir 
resim çizmiş, kimisi tatil ve 
güneş özlemlerini ifade etmiş, 
Richard G. kısaca «yakında 
özgürlüğünüze kavuşursunuz 
umudunu taşıyorum» diyor. 
Heidi Johansen ise Yılmaz 
Güney ve diğer insanlara iyi 
şanslar dilemiş, küçük Rad- 
jin ise Türkçe yazmış imla
sını değiştirmeden şöyle; «Sa- 
yin Güney Gecen yeni yilin 
kutlar. Ben bir Hollanda ola
rak Hükümetten Afinizi dile
rim. İmkân var ise sizin bir 
imzal fotoğraf ini istiyorum»

Adını bile koymayı unutan 
bir diğer kart sahibi küçük, 
sadece «cesaret» dilemiş. İki 
cezaevi karikatürü çizen bir 
çocuk «yeni yılda Özgürlüğü
nüze kavuşacağınızı umuyo
ruz» demekle yetinmiş. Car- 
los Medeiros, Umman’ın Do- 
far bölgesinde gerilla savaşı 
veren kurtuluşçuları konu 
alan bir filmin adını «Özgür
lük saati geldi çattı» yazmış

yılbaşı tebrikine.
Yılmaz Güney’e özgürlük 

çağrılarının, Türkiye’nin sınır
larını aşıp Avrupa’nın en batı
sındaki küçük bir ülkenin or
taokul çağındaki çocuklarına 
kadar yansımasının uluslar
arası kardeşlik ve dayanışma 
açısından sınırsız anlamı ol
sa gerek.

Y. GÜNEYİN HOLLANDA’LI ÇOCUKLARA CEVABİ
1 Ocak 1978 

Kayseri Cezaevi
Jacob van Lennepschool’un sevgili çocukları,
İyi ve güzel duygular saçan küçük arkadaşlarım,
Yeni yılımı kutlayan kartlarınızı aldım. Herbiri 

birbirinden güzeldi,içtendi., sîzlere teşekkür ederim; 
yüreğimi çoşkun sevinçlerle doldurdunuz.

Sîzleri, Hollanda halkının bize uzanan stcak eli kabul 
ediyoruz.

Selam size Hollanda’nın temiz yürekli güzel çocukları!
Banş, kardeşlik ve dayanışma ifade eden o canlı, içten 

kartlarınızı dünyanın dört bucağındaki ceza evlerine, 
oralarda ezilen devrimci tutuklu ve mahkumlara da 
ulaştırınız. Onlar yalnızca kendi ülkelerinin çocukları için 
değil, aynı zamanda dünyanın bütün çocukları mutlu bir 
dünyada yaşasınlar diye oradadtrlar.

Jacob van Lennepschool’un sevgili çocukları, 
kartlarınızda çizdiğiniz binbir renkli mutlu dünyada, 
dünyanın bütün çocuklarıyla birlikte barış ve kardeşlik 
içinde yaşamanızı diliyorum.

Türkiye’nin Bütün çocukları kardeşlerinizdir.
Gözlerinizden öperim...

i Yılmaz Güney



YILMAZ’ DAN 
M EKTUP YAR

9 Ocok 1978 
Kayseri Cezaevi

Yiğit, fedakâr ve kararlı Filistin Halkına!..
1936 yılından bu yana, emperyalizme, siyonizme ve gerici Arap 

yönetimlerinin çeşitli hile, tertip ve komplolarına karşı sürdürdüğü
nüz şerefli Ulusa! Kurtuluş ve işgal altındaki anavatan topraklarına 
dönüş mücadelenizin er geç zafere .ulaşacağına inancımız tamdır.

Yiğit Filistin halkı, FKÖ önderliğinde, kendi ulusal toprakları üze
rinde ırk, din ve inanç ayırımı yapmayan, Hristiyanların, Yahudilerin 
ve Müslümanların, adalet, eşitlik ve kardeşlik temeli üzerinde birlikte 
yaşayacağı, başkenti Kudüs olan Bağımsız Demokratik Filistin Dev- 
-Ietili! mutlaka kuracak, bu kutsa! amaçlarını engellemek, çarpıtmak, 
zaafa uğratmak isteyen her türlü girişimi, nereden gelirse gelsin 
yenilgiye uğratacaktır.

Filistin devriminin, Emperyalizm - Siyonizm - Gerici Arap yöne
timlerinin ortak bir ifadesi olan C arte r- Begin - Sedat planlarını da 
boşa çıkartacağından hiç kuşkumuz yoktur.

Filistin Davası, sadece ezilen kardeş Filistin halkının davası de
ğildir; bütün dünyanın ezilen halklarının vazgeçilmez davası, Dünya 
Proleter - Sosyalist devriminin ayrılmaz bir parçasıdır.

Arap halklarının cesaret, kararlılık ve inancının ifadesi olan Fi
listin Devriminin kararlı destekçisi ve «savunucusuyuz. Daima Filistin 
halkıyla omuz omuza olacağız.

Dökülen kanlar, çekilen acılar boşa değildir, Zafer Filistin hal
kının ve ez’ilen Dünya halklarının olacaktır.

Filistin tüfeği yenilmez!.,
Filistin halkı yenilmez!..
Selâm size Fiîlstin Devriminin yılmaz savaşçıları, selâm size, bin 

sblâm!..



SEVGİLİ ARKADAŞLARIM
Yeni yılda sizleri selamlarım.

Ocağın ilk haftasında arkadaşlarımız bir Kültür- Sanat dergisi 
çıkartıyorlar. Adı “Güney?’ Şimdilik aylık. Halkın ilgisi “Güney” i 
yaşatma, geliştirme doğrultusunda kendini belli ederse, dergi bunu 

başarabilirse, bir süre sonra haftalığa dönüşecektir.
Bu dergi bizim; bu dergi yaşamalı, geniş kitlelere ulaşmalı. Bu 

konuda hepinize görevler düşüyor.
Görev başmak

“Güney” i en geniş kitlelere okutalım.
“Güney” i gücümüz oranında, 

maddi ve manevi olarak destekleyelim. 
Düşüncelerimizi, isteklerimizi, eleştirilerimizi “Güney” e yazalım... 

Öğrenmek istediklerimizi soralım.
“Güney” e sahip çıkalım, omuz verelim ona.

Derginin yıllık abone bedeli yüzseksen liradır. Abone olalım, 
abone bulalım, duymayanlara duyuralım.

Sizlere güveniyorum; “Güney” yaşıyacaktır.
Sevgiyle gözlerinizden öperim.


