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DUYURU:

5. say ıd a || itibaren GÜNEY’i kendi gücümüzle dağıtmaya başladık. 
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meti temel'-amaç edinmekte, tüm antl-faşist, anti-emperyalist, anti-re- 
vizyonist kişi ve kuruluşlarm bu önemli görevde kendisine yardım ede
ceğine inanmaktadır./GÜNEY yaşatılmalı, ona sahip çıkılmalıdır.
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GÜNEY YAŞAMINI SÜRDÜRECEK 
DEVRİMCİ HAYAT İÇİNDE LAYİK 
OLDUĞU YERİNİ ALACAKTIR!..

«GÜNEY»' YAŞAMALIDIR, YAŞATILMALIDIR...
REVİZYONİZM VE OPORTÜNİZM YENİLMELİDİR...

Y enilmek üzereyiz, özellikle, günden güne eriyen maddi gücümüz» dergi* 
I  nm soıumlu kadroları - arasındaki ,■ birliğin niteliği ve ideolojik siyasi ilişki

leri, taşımak zorunda olduğumuz sorumlulukları omuzlayacak güçte de
ğildir. Çok sancılı ve bizce üzücü günler yaşıyoruz. Devrimci hareket içindeki 
dağınıklık, keşmekeş ve grupçuluk, kendi çıkarlarım ön plana alma, Öylesine 
yüksek boyutlarda sürmektedir ki, bunun zararlarını, yıkıcılığını, en küçük ilişki
lerimiz içinde „bile görmekteyiz. Kim olursa olsun, ne denli devrimci inanç ve 
azimîe doLû oiursa- olsun, kendi grubundan değilse, kendi grubuna yakın değil- 

.-sş, ona kuşkuyla, küçümseyerek ve hatta kimi zaman düşman gibi bakılıyor. Biz, 
bu hastalıkları, kısa dergicilik hayatımızda, çeşitli örnekleriyle gördük. İçimizde, 
farklı siyasi eğilimlere sahip arkadaşlar arasındaki çelişme, kısır çekişmeler, 
dergimizin işleyişini aksatmakta, sürekli gerilim ortamı yaratmaktadır. Bu böyle 
Süremez... sürmemelidir. «Güney» hiç kimsenin kendi siyasetivamaraz amaç- 
raıT’içim-kullanacağı bir araç ya da atlama tahtası olamaz ve olmayacaktır.

Halk içindeki çelişmelerle, halkla düşman arasmdaki çelişmeleri birbirine 
karıştıranlar devrimci adına layık olamazlar ve devrimci olarak görülemezler. 
Devrimin çıkarları adına yapıldığı söylenen kısır tartışma ve çekişmeler, devrim
ci görevlerimizde aksamalara yolaçıyorsa, yapmak zorunda olduğumuz işlerimi
zi aksatıyorsat devrimci güçlerin birliğini yaratacağı yerde zayıflatıyorsa, bunun 
sonuçları burjuvaziye hizmet' eder. Doğaldır ki, kısır çekişmeler yüzünden, ki
şisel sürtüşmeler yüzünden, derginin işle yişbü ve görevlerinin aksamasına yola- 
çan arkadaşlarla, kendilerini düzeltmezlerse, tutarlı bir özeleştiri yapmazlarsa, 
aynı dergi çatışı altında olmamız olanaksızdır. Yeni, ■'sorumluluklarmm bilincin 
de arkadaşlar, elbette bulunacaktır.

F aşizm, revizyonizm, oportünizm, «sol» sekter anlayış, küçük burjuva la
fazanlığı içten: ve dı§ten> çeşitli ni telikteki eylemlerle bizi kuşatmaya, boğ
maya çalışmaktadır. Farklı nedenleri, farklı amaçları olmakla birlikte, ça

balarının çakıştığı nokta aynıdır. İster açık söylesinler, ister - gizli oyunlar çevir
sinler, bilinçli ya da' bilinçsiz olsunlar, vardıkları nokta, bizim açımızdan aynı
dır:
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«G üneŞ ^ık inam alıd ır.
Buna l^^^Kâiyoruz ki:
Hangi ¡İpyn'jkh olursa olsun, ister revizyonist, reformist,'Uster

B^ ltünist.Ib.uiun "ahrici çabalarınızı .ve artniyetlerinizi, halkımızın sağduyusuna, 
Ijjjitlaim devrifn^ İz r  ve isteklerine, bilimsel-' Ş^^sfzmiıı bize verdiği güce daya- 

narak, yerle |bj?~.ede,ceg'z. Bundan ]n ı§ k u n ıızJ ^ S H ||^ to ey » - yaşamınıjsürdü- 
Şinİ.efeve günden güne, önündeki ideolojik, siyasi ve maddi zorlukları, kadro yet

mezliklerini yenerek olgunlaşacak, mücadele içinde pişerek devrimci hayat için
de layık olduğu yerini alacaktır.

Açık yüreklilikle kabul etmeliyiz ki, geçici de olsa, yenilmek üzereyiz. Şu an 
içinde bulunduğumuz ilişkilerin niteliğini değiştirmeyi başaramazsak, derginin 
sağlıklı bir işleyişe kavuşmasını sağlayacak, sorumluluklarının bilincinde unsur
ları dergi çatısı altında toparlayamazsak, yenilgi kaçınılmaz olacaktır.

H alkımıza verdiğimiz sözlerin bir kısmını tutamıyoruz. Örneğin, uzııu bıı 
«hazırlık» döneminden son ra^ ^ ^ ak 'ıa çıkacak dergi, 26 Ocak’ta ,çıktı 
Üstelik «çıkıyor... çıktı» ilanları elerde bol bol,«bir haramzade sa\iu& | 

luğu içinde boy gösterdikten sonra. Şubat l ’de cfl^fıifsıM^j^ken dergi,. 
bat’ta çıktımı Mart’ta çıkması gereken dergi, Mart - Nisan sayılarını birleş Lı\> 
rek Nisan başlarında çıktı. Mart - Nisan sayısının birlikte çıkmasının nedeni şoıle 

¡¡Açıklandı:
«Aylık bir delginin ayışında.çıkmasl'/gerekir. Emekçi kitlenin ay ortasında 

dergi alabilmesi ekonomik sıkıntıları yüzünden zordur. Bunu düşünerek dergi
mizin çıkış mrhyba-darına | |h k  getirmek için iki sayısmııygni Mart ve Nisan sa- 

^yisını buaıadai c ıkaıdık Aticek fiyatını arttırmadık.
Peki, M ayis^^lsını neden l ’inde çıkartamadık ki?J|p 
Burada, halka karşı y alan: söyleme yi, halkı aldatma^ ı^kandu mayı göze 

alarrbir anlayış sözkonusudur.”-Burada, işbiimezliğimizi, hesap-kitap bilmezliği
mizi, , sorumsuzluğumuzugkılıflayan bir 'anlayış vardır. Bu anlayış, bizi kesinlikle 
halktan kopartır. Bu anlayış, sık sık adını ettiğimiz1:«devrimci proletarya»nın an
layışı ve^İui’uş'tluğü olamaz. Hem dergiyi zamanında çıkartamayacaksm, hem de 
yüzbinlerce liralık ilan ve reklam vereceksin gazetelere. Hem proletaryanın çı
karlarını savunan bir dergi olduğunu söyleyeceksin, hem de hesaba kitaba dayan
madan, elindeki kısıtlı olanakları gelişigüzel harcayacaksın. Hem, «örgütlenme 
için» gerekli parayı bulmak için, vurulmayı, müebbet cezaya mahkum olmayı 
göze alan adama maceracı diyeceksin, hem de çoğu soygunda elde edilen para 
kadar parayı çarçur edeceksin. Bu çarçur da maceracılığın bir biçimi değil mi
dir? Hem proleter ciddiyetten bahsedeceksin, hem de, dergi yazıhanesini «lak 
lak» merkezi haline getireceksin. Bütün bunlar, sınıf mücadelesinin ciddiyetinin 
kavranmadığını gösterir şeylerdir. Bu sorumsuzlukların kimlere hizmet ettiği, 
hangi gizli amaçlara hizmet ettiği bizce açıktır. Günü gelince daha da açık bi
çimde kitlelere anlatacağız.

D erginin adı «Güney» iken, 2. sayısında «yeni güney» oldu. Neyin yenisi, 
hangi Güney’in yenisi? Bütün bunlar, Yılmaz Güney’in daha dergi çık
madan aylar önce dikkat çektiği, karşılaşmamız olası aksaklıklardı. Çün

kü Yılmaz Güney, derginin adının «Güney» olmamasını söylemişti. Gerekçesi 
deyMydu: «Güney» adında dergiler var, gazeteler var. Biz de «Güney» adında bir 
dergi kartırsak, bunlar, belli amaçlarla karşımıza hukuki zorluklar çıkartabilir



ler. Bu nedenle adının . «Güney» olmamasını, kendisiyle" ilgiyi belirtecek bir-ad 
bulunmasını önermişti. Hatta «Güneyin arkadaşları» adının uygun olabileceğini 
söylemişti. Fakat, dergiyi çıkartan arkadaşlar, bildiklerini yapmakla direndiler. 
Böyle bir gerekçenin önemli olmadığını söylediler. Oysa daha ikinci sayıda, bil
mem kimin savcılığa başvurusu üzerine, derginin adını «Yeni Güney» yapmak 
zorunda kaldılar. Yılmaz Güney, bu ada da itiraz etti. Fakat, dergiyi çıkartan
ların dediği oldu. «Güneyin arkadaşları» olursa, bir grubun dergisi olurmuş. Bir 
dergiyi, bir grubun dergisi yapacak şey, o derginin adı değil, içeriğidir. Ve dev
rimci mücadele içinde br derginin br grubun dergisi olması daha yararlı ise, 
dergi grup dergisi de olabilir. Her farklı siyaset, her özgül siyaset, belli bir süre, 
doğal olarak bir grup oluşturur ve birçok konularda diğer gruplardan ayrılır. Bu 
kaçınılmaz; değilse bile doğaldır. Grup ile grupçuluğu birbirinden ayırmak ge
rekir. Öyle bir grup yaratılabilir» ki, bu grup, birliğin gerçekleşmesi için mücade
le verir. Örneğin Yılmaz Güney’in düşündüğü gibi.

Sözün kısası derginin âdı «Yeni Güney» olarak kaldı,
Yılmaz Güney sordu:
«Neyin yenisi? Hangi Güney'ih yenisi?»
Bütün bu hesapsız tutumlar,'ister istemez bir güvensizlik yaratmakta, kı

rıklık yaratmaktadır. îşin kötüsü, bu. olumsuzluklar, kendi iradesi dışmda ge
lişse bile, Yılmaz Güney’in, yıllardır kurmaya çalıştığı ilişkilerine ve oluşturduğu 
birikimlere gölge düşürmektedir» Çünkü olumsuzluklardan en çok etkilenen odur.

Bütün bu «teknik» olumsuzlukların ana nedeni, dergiyi çıkartan arkadaş
ların dergi karşısındaki memur tavırlarıdır. Devrimci mücadeleye atıldığı 
iddia edilen bir dergide çalışanlar, o derginin memurları değil, o derginin 

militanları olmalıdır. Böyle değilse o çalışanlar, o dergiyi zorluklardan kurtara
mazlar... zorlukları aşmak için gerekli fedakarlıkları gösteremezler. Sınıf mü
cadelesini saat 9 ile 17 arasına sıkıştıranlayız... sınıf mücadelesinin cumartesi 
pazarı yoktur... sınıf mücadelesinin tatili olamaz...

Memur tavrını belirleyen etkenlerden biri de, derginin siyasi ve ideolojik bir 
program temelinden yoksun oluşu, çıkış yazısının yuvarlak sözlerle geçiştirilmek 
zorunda kalmışı idi. Dergide çalışan arkadaşlar, çeşitli siyasi eğilimlere sahip
tirler. Onlar için «Güneysin, ikinci, üçüncü, hatta daha son sıralarda bir öneme 
sahip olduğu pratik içinde anlaşılmıştır. Böyle bir anlayış içinde olan arkadaşlar,' 
açıktır ki, «Güney» in kitlelere karşı taşımak zorunda olduğu sorumluluğu kav
ramakta güçlük çekeceklerdir. Çekmektedirler de. Ve bunun yarattığı yıkıntıla
rın faturasını da, ne yazık ki, maddi ve manevi kayıplarla Yılmaz Güney öde
mektedir. Oysa doğru tavır, temel hedeflerde anlaşan,ayrıntılarda farklı düşün
celere Yılmaz Güney’in devrimci inanç ve enerjisinin yanında, belli ilkeler te
melinde, birlikte mücadele vermeyi, düşüncelerini kabul edenlere ise, bizzat d er i 
ginin kitlelere ulaşmasında, çıkartılmasında zorlukların paylaşılmasına katılma
yı emreder.

«Biz emekçi olarak çalışalım» diyor bazı sorumlu arkadaşlar.
Peki, «Güneysin patronu kim?
Evet, her ay, yöneticilerinin sorumsuzca davranışları nedeniyle, otuz . kırk 

bin lira parayı cepten ödeyen, zarar eden derginin bu denli «akıllı ve işbilir» pat
ronu kim?

•Uzun bir süre, üstelik haftalık bir derginin hazırlıklarını yapan,, sonra da 
derginin aylık olması gerektiğini- söyleyen, en sonunda da, derginin çıkmasını



olanaksız görenler kimlerdi? Ve sorunun sadece maddi nedene indirgenmesi so
nucu, cezaevi arkadaşlarından borç edinerek derginin çıkması için gerekli para
yı tem in eden Yılmaz Güney midir patron? Ve bugüne dek, yakın dostlarından 
borç paralar sağlıyarak derginin çıkmasını sürdüren Yılmaz Güney nasıl bir 
patrondur?

Acaba Yılmaz Güney, iki hikayesi, üç yazısı çıksın diye mi, böylesine maddi 
ve manevi ağırlıkların altına girmiştir. Yılmaz Güney’in yazılarını, hikayelerini 
basacak bir dergi, gazete yok muydu acaba? Yoksa Yılmaz Güney’in amaçları ta
mamen başka mıydı? «*

Yılmaz Güney’in düşündüğü yayın organı ile bu dergi birbirinden çok fark
lıdır. Bu konuda bir fikir vermesi bakımından, Yümaz Güney’in gerek Selimi

y e ’den çıktığı günlerde, gerekse Ankara ve Kayseri Cezaevlerinde iken, bir yayın 
organına nasıl baktığını ifade eden düşüncelerine yer vermeyi yararlı buluyo
ruz.

Selimiye’den çıktığı günlerde diyordü ki:
«Tek başına * sinema sanatı, kitlelerin geniş bir kesimini, içinde bulunduk

ları ideolojik ve siyasi körlükten, toplumsal çıkmazlardan kurtaramaz. Tekbaşma 
roman, hikaye, şiir... yani topyekün sanat, ne denli güçlü, tutarlı olursa olsun, 
halkın kurtuluşnu sağlayamaz. Sanat, kitlelere yol gösteren doğru bir siyasi mü
cadeleyle birleştiği zaman, bu mücadeleye yön veren siyasetin organik bir parça
sı olduğu zaman kendisine düşen görevleri yerine getirir. Emekçi kitleler, ancak 

■ kendi sınıf siyaset ve taktikleri doğrultusunda örgütlenebilirlerse, bağımsız siya
si 'hareketlerini oluşturabilirlerse siyasal iktidar mücadelesinde başarıya ulaşabi
lirler. Sosyalizmin ideolojisi kendiliğinden eylemlerin değil, bilimin ürünüdür. 
Sosyalizmin ideolojisi ve bilimine dayanarak, halkın ekonomik, demokratik, 
kültürel, siyasal ve toplumsal sorunlarına yol gösterici, onlara bilinç taşıyıcı . 
olmalıyız. Bir program temelinde, halkımızın toplumsal kurtuluşunu amaçlayan 
mahalli önderlerle, çevrelerinde etkinliği olan halk aydınlarıyla, ileri, uyanık 
unsurlarla, işçi, öğrenci ve köylü gençlikle, devrimci grup ve kuruluşlarla ve 
geniş emekçi yığınlarla birleşmeliyiz. Taze unsurların bilinçlerini eğitmeli ve 
yanlış ideoloji, siyaset ve moda cereyanların etkisine kapılmamaları için çaba 
göstermeliyiz. Devrime sempati duyan gençleri, işçileri, köylüleri, bağımsız dü
şünebilen, kişilikli, güvendik, kitleleri etkileme ve örgütleme yeteneğine sahip, 
inisiyatifli devrimciler haline getirecek eğitim görevlerini, teorik ve pratik alan
larda yüklenmeliyiz. Yanlış eğilim ve akımlarla savaşmamak, kitleleri yanlış si
yasetlere karşı uyanık tutmamak, bağışlanması güç, hatalı bir tutumdur. Bü
tün bu görevlerin yerine getirilmesi için, yurt çapında etkinliği olabilecek, kendi 
bağımsız dağıtım şebekesini oluşturacak siyasi bir yayın organına ihtiyacımız 
Vardır.» ;

Ne yazık ki, Yılmaz Güney, düşündüklerini gerçekleştirme olanağı bulama
dan bilinen olay sonucu cezaevine düştü.

A nkara Cezaevinden yazdığı bir mektupta da şöyle diyordu:
«...958’den bu yana, gerek kişisel çabalarımla, gerekse yaptığım filmler
le, yazılarımla, geniş kitlelerle kurulmuş, çoğu kimsenin anlamakta güç

lük çekeceği sürekli geliştirilmeye ihtiyaç duyulan bağlarım vardır. Kazanım- 
larımızın hiç biri rastlantı değildir; bilinçli çabaların sonucudur. Bu kazanım
lar mutlaka devrimcileştirilmeli ve geliştirilmelidir. Bugünkü düşüncelerim mut
laka onlara ulaştırılmalıdır Onlar yalnız bırakılmamalı, onların dertlerine, sıkm-
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tılarına, sevinçlerine ve özlemlerine bilinçli bir,biçimde ortak olunmalıdır. On
lar için karanlık ve anlaşılmaz olan siyasi ve toplumsal olayların kavranması
na yardımcı olunmalıdır. Onların karşı-karşıya bulundukları sorular, cevaplandı
rm alıd ır. Görüşlerimiz onların eleştirilerine sunulmalıdır. Onların içinde, be
nim filmlerimle, yazılarımla büyümüş genç delikanlılar var; onbinler var. Bana 
duydukları yakınlıktan ötürü sosyalist saflara geçen, en azından antifaşist, an- 
ti-emperyalist olan binlerce yurtsever var.

Hakkari’de, Van’da, Trabzon’da, Antep’te, Edirne’de, İzmir’de... köylerde, 
kentlerde, dağlarda bayırlarda... heryerde... evlerin duvarlarında, cep 
defterlerinin sayfaları arasında, ayakkabı boyacüarınin sandığında, oto

büslerin arka camlarında duran Yümaz Güney resimleri, bir sinema oyuncusu
nun kaşına gözüne duyulan basit bir yakınlık değil, bir yüreğe, bir kafaya ve 
toplumsal bir İnanca duyulan ilginin en yakın ifadesidir. Bu sevgiyi ¿layık olmak 
ve tarihin yüklediği görevleri halatım ız pahasına da olsa yerine' getirmek ge
rekir. Ben onların arkadaşıyım, yoldaşıyım çünkü. Hasançelebi’deki maden iş
çisinin, Şavşat’taki bir öğrenci kızın, Afyon’un Çay kazasından eski bir ülkücü
nün, Adıyaman’da çocuk dergileri satan bir delikanlının, tenceresini satarak be
nim filmlerime giden çilekeş İzmir’li bir ananın... yani, ülkemin ne kadar na- 

. muslu ve yiğit insanı varsa onların.
Sık sık kendime soruyorum; Ben, kimlerin arkadaşıyım, kimler benim arka

daşlarım diyorum?
Ben, işçilerin, köylülerin, esnaf ve zanaatkarların, sanatlarını halkın bilin

cini geliştirmek için kullanan sanatçıların, halk aydınlarının, küçük mülk ve 
küçük iş sahiplerinin, emperyalizmle doğrudan bağları olmayan, emperya
lizmle yoğun çelişmeleri olan burjuvaların, dürüst kabadayüarm, ezilmiş biti
rimlerin, düşmüş kadmların, hangi sın ıf ve tabakadan olurlarsa olsunlar,- ba- 
ğımsızlık yanlısı olan herkesin, yurtsever öğretmen ve öğrencilerin, hayatlarını 
çalışarak kazanan çocukların, yurtsever, asker, subay ve polislerin, memurların... 
kısacası, ülkemizi ve halkımızı gerçekten seven, bağımsızlık; özgürlük ve demok
rasi isteyen bütün milliyetlerden insanlarımızın arkadaşıyım.

Ben, şu an çeşitli cezaevlerinde, çeşitli cezalar altında dirençlerini yitirme
den zafer gününe ve zorlu kavgaya kendilerini hazırlayan, yürekleri halkların 
sevgisi ve halk düşmanlarına duyulan -soylu kinle dolu yiğit deyftunçilerin arka
daşıyım.

Türkiye’nin bütün cezaevlerinde... koğuşlarda, hücrelerde, yoksul ve perişan 
yatan, mektupsuz, görüşçüsüz, bütün umudunu bir genel affa bağlamış 
kimsesiz insanlar var... büyük acıların, ağır cezaların altında inleyen 

binlerin onbinlerin sahibi kim? Biziz...biz, onların acılarına ortak olacağız, on
ların karşılaştıkları haksızlıklara karşı, onlarla birleşerek, onları eğiterek birlik
te mücadele edeceğiz.

Ben, yaşadığımız bozuk düzenin darbesieni yiyen, mutsuzluk ve umutsuz
luklarını mutluluk ve hayata bağlılığa dönüştürmek isteyen binlerin, onbinlerin 
arkadaşıyım. Onlara söylenecek sözüm var... onlara ödenecek borcum var... on
lardan öğreneceğim şeyler var.

İşte, bütün bunlar için, işçilere köylülere ve bütün emekçi kitlelere, onlara 
kurtuluşlarını sağlayacak siyasi bilinç kazandırmak ve geliştirmek için, ve mü
cadele yollarının gösterilmesinde payımıza düşen görevleri yerine getirmek için, 
onlardan öğrenmek ve onlara öğretmek için... ayrı ayrı yerlerde, farklı üretim



dallarında çalışanların seslerini ve dertlerini birbirlerine duyurabilmek için... 
o n la ö n ' yazılarıbl - a fafijp na ve incelemelerini, hikayelerini, p ir lerin i, m ektupla
rını,i'siyasi düşüncelerini yayınlamak için, her konuda onların fikirlerini almak 
ve geniş kitlelere duyurmak için bir gazete çıkartılmalıdır..:-':.

Gazete çıkartmak zor, külfetli bir iştir, biliyorum.„Başlangıçla aylık olabı-; 
lir, onbeş günlük'olabilir:., iki yapraklı olabilir. Baskısı kötü olabilir. Hatalar ve 
eksiklerle dolu olabilir. Bunların hiçbiri önemli değildir. Biçimsel hatalar kolay
lıkla aşılabilir. Önemli olan, halkın gerçek ihtiyaçlarına cevap verebilen, m ü
cadele hedeflerini doğru gösterebilen, halkın ruh halini doğru kavrayabilen, 
sabırlı, bilime dayalı bir siyaset izlemeyi başarması ve bu siyasetin hayatın her 
alanında, en uygun biçimiyle uygulanm ası ve zenginleştirilmesidir. Göç gide 
gide düzelir. Kitlelere malolabilecek doğru bir siyaset izlenebilirse— ki amacımız 
budur — kısa zamanda, halkın bilinçli desteğine dayanarak güçlü olunabilir. 
Hatalarını en aza indirebilir. Başlangıçta, gazeteyi çıkartan kadrolar eksik, ye
tersiz olabilir, bu da çok önemli değildir. Bilmediğimiz, acemisi olduğumuz bir 
işi nasıl öğreneceğiz? Ancak yaparak öğrenebiliriz, o işin ustası olabiliriz. Başka 
yol yoktur.

0* * rneğin devrimci mücadelenin de acemisiyiz, değil mi? Pek çok konuda na
sıl davranacağımızı, neyi ne zaman yapacağımızı henüz bilmiyoruz. Ama 
devrimci mücadele içinde herşeyi öğreneceğiz, bilenleri biraraya getirece

ğiz, örgütleyeceğiz, acemilikten kurtulacağız.
Halkın güvenini kazanmak ve bu güveni uzun bir süre koruyabilmek ve ge

liştirebilmek için, gerçekten halkın çıkarlarını herşeyin üzerinde tutm ak ve m ü
cadelem i' her türlü zorluğa karşı inançla ve içtenlikle sürdürmek gerekir. Ama- 
cimız'‘¿sadece halkın güvenini kazanmakdeğil, halkı bizzat kavgaya kazanmaktır. 
BızyiiyL b ink a^ ptsey ircisi değil, bilinçli bir cesaretle kavgaya atılacak ve kendi 
davası içiıı doğ üşecek fedakar insanlar kazanmak istiyoruz.

Halka karşı açık yürekli olmalıyız. Düşüncelerimizi, başlangıçta tepkilere 
yolaçacak bile olsa, en açık biçimiyle halkımıza ulaştırmalıyız. Doğru, er ya da 
geç, hayatın deneyleriyle kavranacaktır. Fakat, doğruların yalnızca hayat tara
fından doğrulanm ası^beklem ek yanlıştır, doğruların kavratılması için çalışıl
malıdır. Hâtalar'ımiM p^bas etmemeli, hatalarımıza k ılıf arama telaşına düş
meden, onlardan .;^ ^ p ^ stem eliy iz . 'Halkımız verimli, bereketli bir topraktır. 
Sağlam tohumu üı une%Wirir. Doğru söyleyenin yüzünü kara çıkartmaz. Unut
mamak gerekir ki, ¡faikımız lafa değil, işe bakar. Kendi deneyine göre: not vejj 
rir. Sabırla herşeyin sonucunu bekler. Halkımız, dünyanın en aldatılmış, en 
bindirilm iş, en acı çekmiş halklarından biridir. Sütten ağzı yanmıştır, yoğurdu 
üfleyerek yer. Artık mutlu ve özgür olmak istiyor halkımız. Kendimizi halkı
mızın mutluluğu ve özgürlüğü için adayalım.

Halkımıza inanıyorum.
Halkına inanan ve güvenenler yenilmez.

.Halklar yenilmez.»

Y ılmaz Güney, bu görevleri yerine getirecek nitelikte bir yayın organı dü
şünüyordu. Biz, dergimizi bu niteliğe ulaştıramadık. Çevremizde, küçük 
burjuva sorumsuzluklarının çeşitli örneklerini gördüğümüz bu kısa dönem, 

bize, çok pahalı, fakat çok değerli, paha biçilmez dersler öğretmiştir. Biz, Yılmaz 
Güney’in düşünceleri temelinde, edindiğimiz derslerin ışığında, dergimizi biçim
lemeye çalışacağız. Bütün zorluğumuz, Yılmaz Güney’in içerde oluşu, kendisiy



le 'haberleşme, fikir alışverişi konularında karşılaştığımız çeşitli zorluklar ve 
düşünceleri doğrultusunda biçimlenmiş kadroların yokluğu ve yetersizliğidir. 
Ama inanıyoruz ki, yakm bir zamanda, bu zaaflarımızın yenilmesi doğrultusun
da ileri adımlar atılacaktır.

Bu durumlara gerçekten üzülenler, «Güney» in yaşamını sürdürmesini; yarar
lı bulanlar, mücadele içinde eksikliklerin giderileceğine inananlar, maddi, manen 
vi, kültürel ve teorik güçlerini birleştir melidirler ve bu durumdan sevinç duyan
ları, yani faşistleri, revizyonistleri, oportünistleri, maceracıları, «sol» çocukluk 
hastalıklarına tutulmuş olanları, kendilerine «devrimci... proleter devrimci... 
marksist-leninist... vs.» sıfatlarını bir rozet kolaylığıyla uygun görenleri, çene
si düşük iş kaçkını bir yığın küçük burjuva sahtekarını ve bütün bunların can- 
verdiği, canaldığı, yarı sömürge tipi kapitalist üretim ilişkilerinin egemen oldu
ğu burjuva-feodal düzeni, adım adım yenilgiye uğratmalıdırlar.

«Güney» kitlelerle bağlar kurmuş, onbinin üzerinde satan bir dergidir, sade
ce «kültür-sanat» konularını kapsayan, üstelik bu görevleri hakkıyla başarama
yan bir dergi için, bu oldukça yüksek ve önemli bir sayıdır. Sağlıklı bir siyaset 
temelinde, gerçekten kültürün ve sanatın, devrimci mücadeledeki yeri ve kat
kısı gözle görülebilir hale getirilirse, bu sayı daha da artış gösterebilir.

«Güney» bazı eksiklik ve zaafları içermekle birlikte, değerli yazarları da 
bağrında taşımaktadır. Bilincinde olduğumuz bu eksiklik ve zaaflar, bir süreç 
içerisinde giderilebilir şeylerdir. Bizi zaaflara iten yanlarımız, içimizdedir. Ye
nilgiye yolaçabilecek nitelikte rol oynayan da, dış etkenler değil, dış zorluklar de
ğil, içimizdeki yetmezlikler, içimizdeki tutarsızlıklardır. Bu nedenle, mücadele
de başarı kazanabilmek için iç çelişmelerimizin çözülmesini temel almalıyız.

Bu konuda Yılmaz Güney diyor ki:
«Dışa karşı mücadelede başarının temel koşullarından biri, iç birlik ve sağ

lamlıktır. İçten çürük, tutarsız; ve zaaflarla dolu olan hiçbirşey dışa karşı başa
rılı olamaz. Bu nedenle, toplumsal-siyasal mücadelede, kişi, grup, parti... kendi 
içindeki sınıf mücadelesini esas almalıdır. Ben de, bu doğru ilkeyi kendi alanım
da gerçekleştirmeye çalışıyorum. Çeşitli hatalar yapmış bir insan olarak, bir za
manlar oportünist,, revizyonist,^pformist görüşlerden etkilenen, bir yığın burju
va pislikle iç-içe olan ve hala bu olumsuzluklardan tam anlamıyla kurtulamamış 
bir insan olarak, hatalardan ancak ve ancak sınıf mücadelesinin ilkelerine sı
kıca sarılarak, eleştiri-özeleştiri süzgecinden geçilerek kurtulunacağına inanıyo
rum. Örneğin revizyonizmle uzlaşma eğilimleri taşıyorsa bir devrimci, bu, için
deki revizyonist yanla, dıştaki revizyonist kutupların birbirini çekmesi, birbiri
ne yakınlaşması demektir. Revizyonizmle uzlaşma, süper benzinle çalışan bir 
arabanın deposuna gaz ya da mazot doldurmaya benzer. Bu bileşimde bir akar
yakıta sahip araba yürüyemez, yürüse bile yolda kalır, hedefine ulaşamaz. Yah 
nız, revizyonizmle uzlaşma ile revizyonist etkiler altında, kalmış insanlarla-da
laşma birbirine karıştırılmamalıdır.

Proleter devrimci düşünce ile, halkın çeşitli kesimlerinin etkisinde kaldığı 
revizyonist, reformist ve benzeri her türlü burjuva düşünce ve eğilimler 
arasındaki çelişme, uzlaşmaz sınıf çelişmeleridir. Bu tip düşünce biçimle

rine karşı uzlaşmaz mücadele verilmelidir. Fakat, öyle insanlar vardır ki, en iç
ten duygularla halkın kurtuluşu amacını taşıyorlar, gerçekten devrim isteğiyle 
doludurlar. Gelgelelim, bilgi, deney, araştırma ve inceleme yetersizlikleri nedeniy
le, proleter sosyalist ideolojiye^a^kırı düşünceler ve eğilimlere sahiptirler. Bu in



sanlarla, proleter devrimci düşünceye sahip insanlar arasındaki çelişmeler, genel
likle uzlaşmaz çelişmeler değildir.. Çoğunlukla, halk arasındaki uzlaşır çelişmeler
dir, Bu nedenle, yanlış düşüncelere karşı tavrımız ile, sağ olsun, «sol» olsun, 
yanlış düşüncelere sahip insanlara karşı alınması gereken tavrı birbirine karış- 
tırmamalıyız. Yanlış düşüncelere karşı uzlaşmaz bir mücadele yürütürken, yan
lış düşüncelere sahip arkadaşlarla, onları yanlışlarından armdırabilmek için uz
laşmalı ve onları sabırla eğitmeliyiz, ikna etmeye çalışmalıyız.

Şu nokta iyice aklımıza yazılmalıdır: Uzlaşmaz sınıf karşıtlıklarından kay
naklanan ideolojiler ve siyasetler uzlaşamazlar. İki çizgi arasındaki siyasi müca
delenin sonucunu, en sonunda silahlar belirleyecektir. Bu noktayı iyi kavrama- 
lıyız. Yanlış görüşlü arkadaşları eğitmek, onları kazanmak için gereken sabrı gös
termemek, onları namluların ucuna teslim  etmek dem ektir... ki bu tavır, cina
yete başmdan seyirci kalmakla, boğulma olasılığı bulunan bir insana yüzme öğ
retme olanağımız varken, bu olanağı kullanmama ile benzerlik gösterir.

Halktan insanlar, arkadaşlarımızı, en  son umut kırıntısının yokolacağı ana 
dek, yanlış siyasetlerin etkisinden kurtarmak için yoğun, bilime dayalı bir ça
ba göstermeliyiz. Bu çabayı göstermemişsek, içimizde kuşku varsa, karar anın
da elimiz titreyebilir. Tereddüde düşmemek için, geçtiğimiz ve geçeceğimiz yo
lun doğruluğuna, taktik ve çalışma biçimlerimizin doğruluğuna, bize düşen sorum
luluk ve görevleri sonuna dek yerine getirdiğimize kesinlikle kuşkumuz olma
malıdır.

S ın ıf mücadelesi soyut birşey değüdir. Sınıf mücadelesi, emperyalistlere, 
ülkemizi ve halkımızı sömüren sınıflara, onların siyaset, ideoloji, kültür 
ve yarattıkları toplumsal alışkanlık ve eğilimlere karşı ve bunların maddi 

ve toplumsal temellerine karşı yürütülen bir mücadeledir. Sömürücü sınıfları ve 
onların ekonomik, anti-demokratik siyasi ve toplumsal dayanaklarını ortadan 
kaldırmayı amaçlar. Bunun için, Marksizme yabancı ne varsa, feodal, küçük 
burjuva ve burjuva fikirlere karşı mücadeleyi içerir. Revizyonist, reformist ideo
lojilere karşı, sağ ve «sol» oportünist eğilimlere karşı mücadeleyi içerir. İçimizde 
yürüttüğümüz sınıf mücadelesi ile dışa karşı yürüttüğümüz sınıf mücadelesini 
canlı biçimde birleştirmeliyiz.»

Yılmaz Güney’in düşünceleri tam  anlamıyla dergiye yansıyamadı. Bazı te 
mel konularda anlaşmazlığa düştüğü arkadaşlarla siyasi ve ideolojik birliğin ku
rulmasını sağlayamadık. Bu konuda, en belirleyici ayrılıklar, Emperyalizm an
layışı, Faşizm, Milli Mesele, İttifaklar anlayışı, Üç Dünya Teorisi, konularında 
odaklaşıyordu. Bu nedenlerle, derginin temel siyasetinin belirlenmesi, karşılıklı 
tartışmalar sonucu belirlenecekti. Dar olanaklar çevresinde kurulan ilişkiler ve 
tartışmalar, sorunların çözülmesini sağlayam adı. Bu yüzdendir k-i, bir süre son
ra dergi, bir anlamda bitkisel hayata girdi. Bu böyle nereye kadar sürebilirdi ki?

Diğer yanda, Güney Filmde uzun bir süredir varolan ve Güney Filmin sarsıl
masına ve giderek enkaz haline gelmesine yolaçan hastalıklar, farklı biçimlerde 
ve değişik oranlarda da olsa, dergide de sürmekte idi.

Bu hastalıkları nasü ifade edebiliriz?

B u hastalık, kaynağını devrime ve halka inanmamaktan alır. Bunun yan
sıması olarak, revizyonizm, reformizm, ortayolculuk, oportünizm küıkla- 
rmda kendini gösterir. Genel işleyiş, devrimci ruhtan uzak, hantal bir 

bürokrasinin egemenliği altında sürer. Kendiliğindenlik egemendir ayrıca. Olay
lar ve günlük işler, tek tek, çevreden ve hayattan kopuk ele alınır. Araştırma, in-
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celeme, geceyi gündüze katacak tipte bir şevk; ve fedakarlık yoktur. Siyasetlerini 
belirleyen bir plan, program yoktur. Bir gün'sağ, bir günde «sol» olabilirler. De
mokrasi yoktur. Tek şef yönetiminin,- o inisiyatif tanımaz bireyci burjuva baskı
sı vardir. Güney Filmde çalışan herkes «büyük şef» in piyonlarıdır. Şef ne derse 
o olur. Herşeyi şef bilir. Eleştiri özeleştiri hiç yoktur. Firmada Yılmaz Gunev’in 
adı vardır, fakat kendi düşünceleri', bir’-.kıyıya atılmıştır, deneylerinden yarar- 
lânmakyyerine, şefin;dar deneyci, yöntemleri kullanılır. Kadro yetiştirme diye bir 
amaçları’v.e anlayışları. yokt-ur. Onlara göre «adam yoktur» hiçbir konuda. Ama 
kendileri vardır. Dergide de, .bu anlayışlar farklı biçimleriyle de olsa uzıun bir 
süre egemenliğini sürdürdü.c-Bu anlayış,‘tipik burjuva, yönetim anlayışının ifa
desidir 've sonü kaçınılmaz olâ-r~a,k%enilgidir. Güney j\Eilm,.enkaz haline geldi, 
«Güney» enkaz haline çekçekti Buna izin veremezdik...

Şimdi, binbir zorluk "İçinde öldüğümüz şu günlerde, «Güney»!«' canlandır
mak, ona Yılmaz Çîjiney’in düşünceleri doğrultusunda'bir ruh kazandırarak kit
lelerin elinde devrimci bir silah haline getirmek için ne > apılmal du >

Biz-, bu konuda cimuncelenımzı sıı a 1.,nııdan önce söylemek-isteriz ki, dergi
nin-sorumlusu yalnızca dergiyi çıkartanlar değil,’’ayni'’zamanda-derginin okur
larıdır da. ■

«Bir dergi, bir kere çıkartümaya başlandıktan sonra, 'Ciddiyetle ve iyi bir şe
vklide-yürütülmelidir Ba, |  ı/ ı  kauiiuı ı olduğu k ıd ı ı , okurlarâ'-dâ düşen bir so- 
-raimiuluktur. Okurların -fikirlerini-.ıletm eleri ve neyi beğenip neyi beğenmedikle
rin i belirten kısa mektup te makaleler t ızmalaıı cok önemlidir, çünkü bir der
gin ba.-arılı kılmanın tek \olu buduı >

' .(M'ao, Zedung, Seçme Eser er, Aydınkk Yayınları, 2. Gilt S. 407).
Dergimizi'- yenibaştan ele, aldığımız, dergimizi engellemek isteyenlere karşı 

bütün güçlerimizi' toparlamak amacında olduğumuz şu günlerde hepimize çeşitli 
, sorurniuluklar düşmektedir.

B azı görüşler, sanatı, bütün siyasetlerin üzerinde görürler. Onlara göre, sa
natçı yaratıcılığının ve kaygılarının dışına çıkmamalı, siyasete bulaşma- 
malıdır. Siyasete katılmadığını söyleyen sanatçı da, kendini ne denli siyase

tin dışında görürse görsün, aslında bir siyasete hizmet eder. Sanatın şu ya da bu 
siyasete hizmet etmesi için, sanatçının ille de açık siyasi nitelikte sözler etmesi, 
açıkça şu ya da bu'siyasetin‘saflarında olduğuna söylemesi gerekmez, insanı, 
toplumsal köklerinden ve sorunlarından kopuk alan, çağımızın gelişen düşünce
sine ters öneriler getiren, gerçeği çarpıtan, dikkatleri yanlış hedefler üzerinde 
toplayan sanatçı, kimlere hizmet etmiş olur? Sınıf savaşı, her geçen gün yük
sek boyutlara ulaşırken, sanatçı bu kavganın dışında kalıyor ve kendisini siya
setler, üstü görüyorsa yanügıya düşer. O sanatçı, siyasetler üstü değildir, o sanat
çı-, dünyayı emekçiler yararına kökten değiştirmek istiyen siyasetlerin karşısında, 
sömürü ve' talan düzenini, şu ya da bu biçimde sürdürmek isteyen güçlerin siya
setlerinin ' yanındadır.

,, Bazı sanatçılar,' günümüzün çok önemli bazı- sorunlarına dudak bükmekte, 
halk-m.bu sorunlarla hiç ilgilenmediğini söylemektedirler. Örneğin emperyalizm- 
sosyal emperyalizmvtartışmalarını yersiz.?ve gereksiz görmekte, birliğin bu tip 
tartışmalarla' zedelendiğim söylemektedirler. Ayakları havada, hiçbir uygulanabil 
lirliği olmayan ilkesiz , ^ -ozleıı ermektedirler.'Yine/«Üç Dünya Teorisi» ko
nusunda da, aynı tavn göstermektedirler. Revizyoniamle, oportünizmle mücade
le etmeyi, soyut şeyler-.olarak görmektedirler.
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■ukarda .sözünü ettiğimiz olgular ve güncel daha birçok başkaları, belki bir 
sanatçının şiirine, ¡hikayesine, romanına kısa bir sürede yansımayabilir. Fa- 
sat sanatçının toplumsal ilişkileri ve _unü, Sınıf mücadelesinin keskinleşti

ği, bazı olguların yolayrımını gerektirdiği günümüzde, çok önemli-rol oynamakta
ndır. Sanatçılar yalnızca sanatsal uğraşlarıyla değil,'aynı zamanda siyasal ve top
lumcu ugiuriaınia da sınıf mücadelesinin içinde-olmalıdırlar. Tavırlarını belir
lemelidirler. Fakat, tavır, belirleyeceğiz diye de, körü koi um herhangi hir araştır
ım* \e ımclemeve dı ’anmadan, birtakım çevre takınakları ve duygusal ilişkiler
den hareketle tavır belirlemeye kalkmak da yanlıştır. Toplumsal pratikten ve si
yasal . gelişmelerden kopuk, siyasal gelişmelere yabancı bir sanatçı, giderek ha
vaim gen ekliğinden kopacak,,.’çevresini bir hayal dünyasının kabuklan kaplıya-- 

'¿âktır. Bu da sanatçının ölümü demektir.
Her sanat dergisi, belli bir siyaset temelindetmücadeleye -atılmış bir savaş or

ganıdır. Her sanatçı da, şu ya da bu gut İme İnzmct eden bir. savaşçıdır. Ne tipte 
olursa olsun,-butun dergiler ve sanatçılar, “birer savaş araçlarıdırlar. Pasivizm ha
yalleri yayan bir dergi, revizyonizmin tezleri tem J >ıde dünyaya bakan ba deıg . 
reformizmi, savunan bir dergi, birer savaş organlarıdır. Çünkü savaşı, salt askeri 
alanda, salt proleter devrimci -planda ele almak yanlıştır. Sınıf savaşının -karşı- 
uçları ıv ıdu , bu uriartn savaşçıları vardır.

Peki, bizim dergimiz nasıl bir mücadelenin savaş organıdır? Ya da; olmak id
diasını, .taşımaktadır.?

Biz, kitleleri- toplumsal kurtuluşa götürecek bir-mücadelen’n içinde- demok
ratik halk d’evriminin sanat ve kü ltü r alanındaki savaş organı olmak istiyoruz... 
Bunun için sorumluluk ve görevlerimizi, hangi ilkeler - temelinde beliılejecegiz? 
Bunun için nasıl bir yol izlemeliyiz?

g^üşüncelerimizi"şöyle sıralamak istiyoruz:
I I 1. Dergi, Yılmaz Güney’in admı taşımakta,, onun kuruculuğunda çıkmak

tadır. Fakat bugüne dek, Yılmaz Güney’in siyasî ve ideolojik kavrayışı te
melinde yönlendirilmedi, yönetilmedi. Düşündük ki, öncelikle, Yılmaz Güneydin 
görüşleri kabaca da olsa, açıklanmalıdır. Bu görüşlerin ışığında, derginin bugüne 
dek çıkan sayıları, yani Mayıs sayısına dek olanları, Yılmaz Güney’in görüşleri 
temel alınarak eleştirilmelidir. Bu, Yılmaz'Güney’in eleştirisi, dergnım özeleşti
risidir. -

2: «Güney»-in mücadele: anlayışı, sanat siyaseti, sanatsal hedefleri, yapmak 
-istediklerini belirleyen programı açıklığa kavuşturulmalıdır. Ortaya konulacak 
'sanatsal ve siyasal program temelinde, kimlerle birlikte, kimlere karş: olunacağı 
açıklık kazanmalıdır*

3. İdeolojik ve siyasi birliği olan bir yazı kurulu oluşturulmalıdır. «Güney» i 
çıkartanlar arasında,, siyasi ve ideolojik birlik ;? sağlanmalıdır. Derginin işleyişi, 
demokratik merkeziyetçilik -ilkesine göre olmalıdır. ■

4. «Güneysin dağıtımı militanca yapılmalı, bu konuda yuri çapında ba kam
panya açılmalıdır. Bölge temsilcilikleri, il ve ilçe, hatta koy tem de1 Iıkleıi saptan
malıdır. , - -

5* Dergiyi engellemek, boğmak iste yeti kişi ve siyasetler, belgeleriyle açığa 
çıkartılmalı ve bu siyasetlerle amansız mücadeleye girişibnelidir.

Düşüncelerimizi kabaca böyle özetle yebiliriz. Okurlarımızın ve arkadaşlarımı
zın hu.konularda önerilerini beklemekteyiz.

Zorlukları birlikte yeneceğiz... ' - .  - •; . .GÜNEY
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AYIN SANAT OLAYLARI

ORHAN KEMAL ÖLÜMÜNÜN 
YEDİNCİ YIL DÖNÜMÜNDE ANILDI

Orhan Kemal

Kent emekçilerini, yıllar
ca #ğitilmemfş, kendi kader
leriyle' bajbaşa bırakılmış, 
kendi başlarına buyruk ağa
ların zulmü, sömürüşü, bas
kısı altında t-çagm çok||çqkî 
Berisinde S&raktırılmış köy
lüleri, lümpen proletaryayı 
temel almış ve eserlerinde 
bunlar İçinmm^feaîçrâmanLar 
yaratmış, 'toplumsa! a&şâk-; 
Irkları ve insanlar arasında
ki ilişkilerin eşitsizliğini iş
leyerek; bu daldaki örnekle
rin kendisine kad®! leri as
mıştır, ORHAN KEMAL?

Genellikle feodal. üretim 
ilişkileri1 İçinde bulunan a

ğa-Köylü ilişkilerini ele al
mış, bunları kimi zaman hi
kaye, kimi zaman oyunlar 
halinde yansıtmış, faşizmin 
ilerici olan her şeye düşman
lık jisiyaseti, baskısı, zulmü 
Orhan Kemal’i  de yanlı! bı
rakmamış ama Orhan Ke
mal kalemini yine gerici, 
Çağ dıfı antidemokratik o- 
İan herşeye yöneltmiş, bu: 
doğrultuda; &. Koğuş, Be
reketli Topraklar Üzerinde, 
Murtaza, Baba ¡Evi, Devlet 
Kuşu, Dünya Evi, Sokakla-" 
rm Gocuğu, Kanlı Toprak-; 
lar, Kaçak, adlı romanları 
en beğenilenleridir.

Orhan Kemal şiirlerini «Orhan Reşit» 
takma adıyîae yazmıştır. Aşağıdaki şiiri bun
lardan biridir.
«ZAVALLI BALIKLARA,

AKILLI ROBENSONA,
SAATE V.S... DAİR»

« iSiZ avallı BahklarttlBi

-Eğer böyleyse sahiden 
Nedir bu balıkların çektiği.

B “-'
Melih f v'vdet

Vakti gagasından aldık 
bir sabah-vakti acaıp bir kuşun 
Ne kadar güzel işliyor 
Şimendifer saati Çavuşun,

Fazıl Hüsnü Dağlarca
— Akıllı Robensonum —
Robenson, akıllı Robensonum 
Ne imreniyorum sana bilsen!

Şarkılarını kesin radyoların 
Ajanslarını açın 
Şarkı mevsimi gelmedi daha 

Mendıl;kadar gölge 
İki tutam hava

Bir lokmacık ekmek
■Haram edilirken insan soyunun yüzde altmışına 
Oturup balıklara acımalıyız demek!
Adis-Ababaya

Bingaziye
Elenlere

Okyanuslara gömülenlere 
Ve .evımin&inde ise n  rüzgâ|jj|tair

Şur
Mısraların yok"* mu?
Bunlar çok mu yufkadır; akıllı Robensondan?
Kafiyeyyapmak için kuşa
Şimendiferli saat veriyorsunuz Çavuşa.
Hoşuna gidelim diye Nurullah Ataç’ın 
Sesini duymuyorsunuz milyonlarca ölünün

Milyonlarca açın.
Şarkılarını kesin radyoların
Ajanslarım açın
Şarkı mevsimi gelmedi daha!

Orhan RAŞİT 
(Yeni Edebiyat)

Cahit Sıtkı Tarancı» «Yeni Edebiyat», sayı 21/sayfa 2
(Gün Gazetesinden) 1. Eylüi. 1941



AYIN SANAT OLAYLARI

Çeşitli kuruluşlar ve de
mokratik kitle örgütleri Or
han Kemal’i anma töreni 
düzenledi. Bu arada Orhan 
Kemal roman ödülü düzen
lenmiştir.

Arnavutluk
halk

oyunları
ekibi

gösteri
sırasında.

MUAMMER
KARACA
ÖLDÜ
v Tiyatroda bir güldürü var
dı, toplumsal sorunları içe
ren, insanlar arasındaki 
ilişkilerin -eşitsizliğini konu 
alan, özellikle günün politi
kacılarına yönelen bir gül
dürü. Muammer Karacaydı 
bu,;,sözünü ettiğim iz.

Muammer Karaca da yeri 
doldurulamayacak sanatçı
lardandı, sahneyi de diğer 
sanat' kollarında yapıldığfg 
yapılması gerektiği gibi | | | t  
nellıkle toplumsal konuları 
hiciv yoluyla irdelemiş, ¿füm 
Ik ^ ü lü k ie^ İiyaratıc lan  ve 
sorumlularının beyninde. h e r . 
zaman çınlayacak kahkaha
ların kaynağı olmuştur.

Geçtiğimiz ay ^aram ızdan  
ayrılan Karaca her. zaman 
akıllarımızda kalacak «Ciba- 
li Karakolu», «Ednan Bey 
Durmasın», «Lahmacun Gum 
huriyeti», «Senatür» adli o- 
yunlarıyla sergileşmiştir.

ARNAVUTLUK HALK 
OYUNLARI TOPLULUĞUNUN

g ö s t e r il e r i  c o ş k u y l a

KARŞILANDI

Geçtiğimiz ay Arnavutluk' 
Sosyalist Halk Cumt 
Halk Oyunları Ek.b . Arna
vutluk Ue Türkiye arasında-: 
ki kültür anlaşm ı<ı çerçeve
sinde ülkemize '-geldi. Efes 
festivaline katıldıktan sonra 
İzmir, Bursa, İstanbul ve 
Eskişehir’deki Yunus Enıre- 
yi anma törenlerinde çeşitli 
gösterilerde bulunan Mijin-

ya Halk oyunları ekibi bin
lerce kişinin coşkun alkışla
rıyla karşılanan gösteriler 
yaptı. Sosyalist Kültür ve 
sanatının en güzel örnekle
rinden birini sergileyen Mi- 
jinya Halk oyunları ekibine 
yön elen  alkışlar, Türkiye 
Halkının dostu, Arnavutluk 
Halk Cumhuriyetine duyu
lan sevgiyi dile getirmiştir.

Sinema Sorunları ve Sansür Konulu 
Seminer D üzen I e ndi

Kültür Bakanı ‘Ahm et’ Ta-, 
ner K ışlalı’nm  sinema emek-, 
-çttşrine «sinema yasasını ye
niden düzenleyeceğiz» şek
lindeki açıklam asının ülC-dai 
lışmaları olarak, 11-12 Mayıs 
Tarihlerinde'’ Atatürk Kültür. 
Merkezihdey -Sinema sorunL', 
ları ve Sansür, konulu ’bir S e
m iner düzenledi.' .Seminere

İT İŞ, (Türkiye Film  İşçileri 
^Sendikası), TSY, SYD,V Si- 
ne-Sen  SOD, ] İstanbul.’ An
kara Sinem atekleri -Yön
sen , F il-Ses gibi kuruluşlar
la ‘bazı üniversitelerin üçer 
kişilik temsilcileri katıldılar. 
Bu konuya ilişkin ayrıntılı 
yazımız derginin İç sayfala- 
rındadır.
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YILMAZ' DAN
27 Ocak 1978 

(Kayseri Cezaevi)
Sevgili Fuat Karakuş Arkadaş,
Düşüncelerinin eleştirisine geçmeden 

önce, devrimci bir görev ve sorumluluk duy
gusunun ifadesi olarak değerlendirdiğim 
uyarılarım sevinçle karşıladığımı söylemek 
isterim. Arkadaşlarımdan beklediğim de 
budur. «Güney» i yaşatmak ve geliştirmek 
ancak onun devrimci pratiğine katılmakla 
mümkündür. Eleştiri yöneltmek, öneriler 
sunmak, araştırma P  inceleme, şiir, hikaye 
vb. katküarda bulunmak, dergiyi okutmak, 
kitlelerin düşüncelerini özetlemek, gerici 
saldırlara karşı direnmek, kendilerini «pro
leter devrimci», kendi dışlarmdakini «opor
tünist» ilan eden kendini beğenmişlerin 
safsatalarına karşı uyanık olmak, ortak ira
denin yaratılması çabasına atılmış ileri 
adımlar olacaktır. Ortak iradenin yaratıl
ması — ki bu partidir — ideolojik ve siyasi 
nitelikte çeşitli engellerin ve sapmaların ka
rarlılıkla aşılmasını emreder. Engel çözüm
lenmesi gereken bir çelişme demektir. Çeliş
me, zıtların mücadelesidir. Her çelişmenin 
iki yönü vardır. İşte biz, emekçi kitlelerin 
çıkarlarının savunulduğu yönde, karşı yön
deki güçlere karşı, doğru bir teori ve kitle 
siyaseti temelinde savaşmak iç in : yola çık
tık.

Kültür - Sanat alanındaki mücadele, 
devrimci mücadelemizin sadece bir yanıdır. 
Eski bir dünyayı yıkmak, yeni bir dünya 
kurmak isteyenler, hayatın irili ufaklı bü
tün cephelerinde topyekün, örgütlü, karar
lı bir ölüm-kalım savaşı vermek zorunda
dırlar. Görevlerimizin bilincindeyiz. Zaman, 
neler düşündüğümüzü, neler yapmayı ta
sarladığımızı bütün ayrıntılarıyle göstere
cektir. Niyetimiz Kültür-Sanat alanında bir 
tekke kurmak değil, aksine, devrimcilerin

ve en geniş kitlelerin devrim için ortak bir 
irade çevresinde birleşmelerinin önünde 
birer engel olan bütün tekke ve grupları, 
bireysel kaleleri kendimiz de içinde olmak 
üzere yerle bir etmektir. «Güney», düşün
celerimizi hayata geçirebilirse, eksik ve ha
talı yanlarımızı pratik içerisinde düzeltebi
lirsek gerçekten birlik ve devrim isteyen 
halkımızın irade ve isteklerinin yansıdığı 
bir dergi olacaktır. Bizi biçimleyecek ve 
başkalarını etkileyecek olan da budur.' «Gü
ney» in mücadele alanını genişletecek olan 
da yine bü gelişme olacaktır. Bu konuda 

‘kimsenin kuşkusu olmasın.
Sevgili Arkadaş,
Bugüne dek, bütün gücümle devrimci 

hareketin birliğinden yana oldum. Bundan 
sonra da böyle olacaktır... Birlik isteği ta
şımak, birlik için  önemli bir adım olmakla 
birlikte, yeterli değildir. Teorik planda «bir
lik» istemeyen tek bir devrimci göstereme
yiz. Oysa pratik bizleri umutsuzluğa düşü
recek denli acı ve açıktır. Yine hiç kimsenin 
kuşkusu olmasın ki bu dağınıklığı ve bölün
müşlüğü, bütün karşı koymalara karşın, 
mutlaka birliğe çevireceğiz. Halkımızın is
teği, tarihin isteği bu yöndedir. Birliğin, so
mut ifadesi partidir. İşçi sınıfının birliği, 
işçi-köylü temel ittifakı, bu temelde ger
çekleştirilecek halkın yurtsever birleşik 
cephesi, birliğin devrimci süreç içerisinde
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MEKTUP VAR...
birbirine bağlı biçimleridir.

En geniş birliğe, gelişmeye açık en dar 
birliklerin kurulması ve hayat içinde işler
lik kazandırılması, temelinde varılabilir. 
Fakat şu ilke akıldan çıkartılmamak koşu
luyla: En küçük birlikle en geniş birlik, ay
nı sürecin birbirine bağlı, iç-içe geçmiş gö
revleridir. Ancak, «halk cephesinin öncü 
gücü olan işçi sınıfının eylem birliği gerçek
leştirilmeden» bu görevler bütünüyle yerine 
getirilemez.

Birlik uğruna her türlü uzlaşmaya gi
rebilir miyiz?

Bu sorunun cevabı «evet» olamaz.
«Uzlaşmaz devrimciler» değiliz. İlke

miz şudur:
Devrimci hareketimizi, nihai hedefleri 

doğrultusunda güçlendirecek, devrimin 
düşmanlarını zaafa uğratacak uzlaşmalara, 
siyasi .ve örgütsel bağımsızlığımızı korumak 
koşuluyla: «evet.»

Devrimin düşmanlarını güçlendirecek, 
ajitasyon, propaganda, örgütlenme vb. gö
revlerimizi zedeleyecek, devrimci hareketi
mizi zaafa uğratacak uzlaşmalara- «hayır.»

İşte bu noktada:
Devrim den,. devrimci çalışmadan ne 

anladığımız, devrimin dostları ve düşman
ları, devrimin hedefleri ve görevleri, devri
min karakteri ve temel mücadele biçimleri 
konularının berraklık kazanması gerekiyor.

Şimdi senin yazdıklarına bakalım.
• Diyorsun ki:

«Derginin izlemesi gereken ilk yol, 
bence şu olmalıdır; içinde bulunduğumuz 
dönem, bir karmaşa dönemidir. Herkes, sol 
yelpazedeki her görüş birbirini amansızca 
suçlamakta, «ajan» diyerek karşıtlarını zan 
altında bırakmaktadır. Kurulan ve adları
na, görüşlerine «sosyalizm» sözcüğünü so

kan partiler arasında kökleri geçmişe uza
nan bir bölünme vardır. Onun için gerek 
fransiyonlaşmalar ve gerekse «sosyalist» 
partiler için bir değerlendirme yapmak, bir. 
Anayasa Hukuku doçentinin de dediği gibi 
«henüz pek erken» (2) dir. Güney gibi uzun 
ömürlü olacağına, geniş bir okur kitlesince 
benimseneceğine ve sanat çevrelerince (bu 
Çevrelerin önemli bir kısmı, son çözümle
mede burjuva kökenli aydmlardan da oluş
sa önemsenmelidir). ciddiye alınacağına 
inandığımız bir dergi, elden geldiğince uz
laştırıcı olmalıdır. Zaten bu konuya deği
nilm iş de: «Devrimcilerde sürekli en güçlü  
bir biçimde bulunması gereken birleşme is
teğiyle birleşebileceğimiz bütün olumlu un
surlarla birleşeceğiz« (.3)

Bir okur olarak ve derginin uyanları
m ızı dikkate alacağına inanarak, konunun 
önemini özellikle vurgulamak istiyorum. 
Konuyu biraz daha açalım: Bugün kuram
sal alanda, yukarıda da değindiğim gibi, 
tam bir karmaşıklık vardır. Dergi çevrele
rinde toplanan taraflar, Marksizm - Leni
nizm adına, Mao Zedung adına birbirlerini 
sözümona eleştirmektedirler. Bu dergilerin 
ve grupların sayısı ne kadar? Yanılmıyor
sam Zekeriya Sertel, kendisiyle bu konuda 
röportaj yapan bir gazeteciye bir yandan 
dağınıklıktan yakınmış; bir yandan da 22 
dergi ve 50 kadar da fraksiyonun olduğu
nu söylemiştir. Birbirleriyle «Rusya mı Çin 
mi?» «AEP mi ÇKP mi?» tartışmaları ya
panların (önemli bir kesimi için söylüyo-

(1) Dimitrov, Faşizme ve Savaşa- Karşı B iri 
İeş.ik Cephe, Aydınlık yay. S. 152.

(2) Erdoğan Teziç, 100 Soruda Siyasi Par
tiler, Gerçek yay. S. 332-333.

(3) Güney Dergisi Sayı 1.
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rum) Mark’ı Mao’yu doğru olarak yorum
ladıklarını söylemek güçtür, Onun için di
yorum ki, Güney Dergisi yaşayacaksa, ya
şamasında zorunluk varsa kanımca ilk dik
kat edeceği ilke, bu olmalıdır. Hemen ekle
yelim, temennimizin başka başka arkadaş
lardan da geleceğini ve benimseneceğini 
umuyorum.»

Yanlış anlamıyorsam, derginin yaşama 
koşulunu, revizyonizm ve oportünizmle uz
laşması koşuluna bağlıyorsun. Bir dergi 
gerçekten bu uzlaşmaları ustaca sürdürerek 
yaşıyabilir, ama devrimci adına layik ola
maz. Özellikle benim konumumda bir insan 
için böyle bir tutum izlemek, devrime iha
netten, halka ihanetten başka bir anlama 
gelmez.

Yazından çıkardığım sonuçları şöyle 
özetliyebilirim:

«Güney, farklı görüşler taşıyan geniş 
bir okur kitlesince benimsenecek, çeşitli ni
telikteki sanatçıları içeren sanat çevrele
rince ilgiyle karşılanacaktır. Bu nedenle el
den geldiğince uzlaştırıcı olmalıdır.»

İşçi sınıfının ideolojik, siyasi ve örgüt
sel önderliğinde gerçekleştirecek Demokra
tik Iialk Devrimi hareketinin hizmetinde 
bir kültür-sanat dergisinin dikkat etmesi 
gereken en önemi noktalardan biri, birleşe
bileceği sınıf ve tabakalar genişledikçe be
lirecek olan sağ sapma tehlikesidir. '«Elden 
geldiğince uzlaştırıcı» olmanın bir sınırı 
vardır. «Elden geldiğince uzlaştırıcı» olmak, 
sağ ve «sol» sapmalara karşı gerek bizim, 
gerekse bizim etkimizdeki kitlelerin uyanık
lığını ve mücadele gücünü azaltırsa, özel

likle de sağ eğilimler devrimci ruhumuzu 
törpülerse, bizi yolumuzda yavaşlatabilir ve 
giderek düzenin sınırları içine hapsedebilir. 
Oysa biz devrim istiyoruz... Çalışan kitlele
ri ezen, onları köleleştiren eski dünyayı yık
mak, çalışanları mutluluğa kavuşturacak 
güzel-bir dünya kurmak istiyoruz.

Devrim yapmak isteyenler hiç uzlaş
mazlar mı?

Asıl devrim yapmak istiyenler uzlaşır... 
Ania, «kimlerle?» «kimlere karşı?» «ne 
için?» «nasıl?» «ne zaman?» «nereye ka
dar?» sorularına doğru cevaplar vererek.

Biz, sağ ve «sol» hatalara düşmemek, 
düşsek de kısa zamanda hatalarımızdan 
sıyrılabilmek ve hataların yol açtığı zarar
ları giderebilmek için bu sorulara doğru ce
vaplar bulacağımıza inanıyoruz.

«Güney», Rusya ile Çin: AEP ile ÇKP 
arasında bir yol, uzlaştırıcı ve uzlaşıcı bir 
yol bulmalıdır.»

Bu uyarı ve dileklerin iyi niyetinden 
kuşku duymuyorum. Üstelik kesinlikle dev
rimin çıkarlarına hizmeti amaçladığına ina
nıyorum. Fakat, böyle bir yolun izlenmesi 
halinde, devrime zarar verecek pratik so
nuçlar doğuracağı bizce açık ve kesindir. 
Bu konuda seni ve senin gibi düşünenleri 
uyarmak borcumuzdur.

Biz, Rusya ile Çin arasında bir yol, ya
ni orta yol izleyemeyiz. Çünkü Rusya ile 
Çin arasındaki ayrılıklar bir ilke ayrılığı, 
iki ayrı dünya görüşünden kaynaklanan ay
rılıklar sorunudur. Biz bu konuda kesin bir 
tavra sahibiz. Rusya’yı bir sosyalizm ülkesi 
olarak görmüyoruz. Üstelik, devrimimizin 
yıkmak zorunda olduğu engellerden biri, 
dünya gericiliğinin iki ana merkezinden bi
ridir, diyoruz. Bu konuda uzlaşma, orta yol 
yoktur. Olamaz Revizyonizmin sınıf içeri
ğini kavramayan devrimcilere, yurtseverle-' 
re bu gerçeği anlatmayı ve kavratmayı da 
başta gelen görevlerimiz arasında sayıyo
ruz.

AEP ile ÇKP arasında da bizim için or
ta yol yoktur. Stalin der ki: «İlke sorunla
rında «orta» yol, görüş ayrüıklarmı örtbas 
etme, gizleme «yoludur» partinin ideolojik

«
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U zlaşm asın ın  «yoludur», partinin -ölümü- 
gnun «yoludur.» (1)

.Üstelik biz henüz bir-partiye de ¡sahip 
değiliz, partinin oluşturulması savaşımı 
içindeyiz. Bu nedenle ilke ayrılıklarına ge
reken duyarlılığı göstermek zorundayız. 
Devrim, devrim isteyen güçlerle devrim is- 
temey.enlguçleri karşı karşıya getirir. Dev
rim, gerçekten, gerçekten . devrim 
güçlerle^devrim istiyor görünen güçlerimde 
karşı kaı-ma getirir. BuMİnuda da. özellik
le benim tavrım açıktır; ÇKP gittikçe^sağd 
kayan, oportünizmi sistemleştiren \bır3|$ffiSj 
set izlemektedir. Üç dünya teorisi buna bir 
örnektir. Öte yandan, bize yansıyan bilgiler 
oranında AEP’ye eleştirilerimiz vardır. Yi
ne de, uluslararası planda, eleştiri hakkımı
zı saklı tutmak kaydıyla, AEP yönünde saf 
tutmanın doğruluğuna inanıyorum...

«Güney, sol yelpazede bulunan grupla
rın küfürleşmeye, birbirlerini «ajanlık»la 
suçlamaya varan tartışmaları dışında kal

gınalı ve elden geldiğince uzlaştırıcı olmalı-

Bugün Türkiye solunda var olan kar
maşaya, sağlık belirtisi, - gelişim- sürecinin 
doğal-bir aşaması olarak değerlendirmek 

'gerek. Ayrılıkları,^bölünmeleri yadııgama- 
malnız. Fakat teşvik te-edemeyiz. Dünün 
ve bugünün pratiğine ışık tutacak nitelik
teki ıartışm a|j|jen  §|oğun biçimde sürmeli
d i r  Birliğin temelleri, çoğunun gereksiz 
gördüğü kuramsal tartışmalar, ve pratik 
önerilerde anlaşmalar ve bu önerilerin ha
yat tarafından doğrulanması sonunda atı
lacaktır. «Kanımızca, sosyalizmin içine düS  
şeceği bunalım, en azından gerçek sosyalist
leri, kurama iki kat özen göstermek, çok da
ha belirgin bir tavır almak, kendileriyle 
güvenilmez, tutarsız unsurlar arasında k e l  
sin çizgi çekmek zorunluğuna yöneltmeli
dir.» (2) Bu temel ilke bizim için de ge^rgj 
i-idir... Kendimize yakın bulduğumuzg p i l ş  
“setlerle, Marksizme ters.-siyasetler arası tıdâsr! 
| i |r ım  yaıpıak, uzgı faıU aım ı belırgmleş- 
•ûfmek zorundayız. Dayanışma yapabilece- 
ğimifi’ geçici de olsa ö ı^ S d ayran ab ilec |^ -  
miz siyasetlerle birlik noktalarmdan yola çıjl

karak diyalogu geliştirmemiz, mücadeleyi 
birleşme doğrultusundifğeliştirnıen^ gere
kir.,. Aramızda derin ilk|gayrılıkları* ‘olan 
siyasetlerle de, kitleleri öâ l® |a  etki mhdfffö 
dan kurtarmak için savaşmalıyız. Herkese 
şirin görünmek gibi oportünist bir tavrımız 
olamaz. Tartışmaların dışında kalma isteği, 
kendini sınıflar üstü görmenin, oportüniz- 
mip ifadeö.uir. Biz| ML. ile^oportun 
revizyonizm arasıridaki'- milgjpelede taraj 
fız. FakatJjl&reksiz;,‘h iM in lık l^». devrimci 

!|-hlaka uymayan suçj^Kİlarm dSkesin lik- 
H karşŞm dayız. Taraf ¿İdugumu/ oııdcki 
gelişmelerin, uzlaşır çelişmeler o.Juguna 
inanıyoruz. Bu nedenle, birliğin gerektirdi
ği esneklik ve yumuşaklık, ilkelere bağlı 
ilişkiler 'sürdürülürken, devrimin önünde 
engel kabul ettiğimiz sapma ve eğilimlere 
karşı da amansız olacağız.

Sevgili arkadaşım,
«Genellikle devrimci gençler arasında 

yaygm olan bir görüş vardır» diyorsun. Bu 
görüşe göre «öğrenciler, gençler bilimsel ki
tapları okumalıdır, yazın ürünleri onlar ka
dar önemsenmemelidir, hatta hiç önemsen- 
memelidir.»

Evet, gençler öncelikle bilimsel kitap
ları okumalı, doğru bir dünya görüşü edin
melidirler ki, kültür ve sanat ürünlerini 
hangi ölçüler temelinde özümleyeceklerini 
kavrasınlar. Fakat, sanatı küçümseyen an
layış kesinlikle yalnıştır, «sol» bir anlayış
tır ve devrime zararlıdır. Kültür ve sanat 
ürünleri dünyayı, insanı daha derinden ve 
bütün boyutlarıyla kavramamıza yardım 
eder. Devrimi sadece namlunun ucundan 
görmek devrim yapmamız için yeterli de
ğildir. Kültür ve sanat silahlarının namlu
ları devrim yolumuzu aydınlatacaktır...

Düşüncelerini bana yaz.
Sevgiyle gözlerinden öperim. . ,

fi) ' “S1 ılın '  1 ro,kizm mb Leninizm mi?. Sol 
yay 2“ gen. baskı, S. 187.

(2) Leıım, Sağ ve Sol SapmşjSer Yay. S, 10«

,̂ /wJUv\cvO
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KÜRSÜ /  EMİL GALİP SANDALCI

Eğer bir ülkede dürüstlük, hak verirlik, had
dini bilirlik, sözü davranışlarına uyarlık gibi en 
doğal değer ölçüleri gerçekten geçer akça ise; 
bazı kişiler bazı- şeylere cesaret edememelidir.

Örneğin, bir kimse Türkiye’n in  en  bunalımlı, 
acılı, dağdağalı, kanlı bir döneminde, on-onbeş 
yıl, Londra’da ya da Paris’te uluslararası ya da 
yabancı kuruluşlarda — çok başarılı 'da olsa — 
tüm sıkıntılardan, savaşımlardan uzak ve ora
larda ev bark sahibi olacak kadar rahatça yaşa
m ışsa... ortamı elverişli bulduğunda, Türkiye’de
ki falan önem li kuruluşun başına Genel Müdür 
olm ayı — değil istem ek —■ düşleyememelidir bi
le. Hiç değilse oralarda, o yerlerde kavga ve emek 
verenlere saygı gereği.

Örneğin; yepyeni bir kuruluşun en  tepedeki 
makam koltuklarından birine türlü entrikalarla 
yerleşip, göstermelik çalışmaların paravanlığm - 
da, sağa sola mavi boncuk dağıtarak, gerekli kü- 
laklara bilgi fısıldayaraek, salt bencil kişiliğinin  
tutkularını, doyurmak hesabında, tüm kuruluşu 
dedikodunun, hizipçiliğin, gözboyacılığm batağı
na soktuktan sonra kaçıp giden bir kim se... y ıl
lar geçince geriye dönüşü düşünmemeli ve gaze
telerde, dergilerde, meslek' örgütlerinde destek 
bulamamalidır.

Örneğin; lüks otel barlarında sarhoş kavga
sında yediği dayağı «siyasi saldırı»ya dönüştür
m ek kurnazlığında ve para kazanmak hevesinde 
bir kim se... .oniki Mart döneminde gazete çıkara
rak, «bir yerine iki al-üç al» kampanyalarına 
dayanarak, düzeltme ve dizgicisinden yazar ve 
çizerlerine kadar tüm emekçilerini boğaz toklu
ğuna çalıştırarak ve «soleuluk»u sömürerek —üç 
yıldan kısa bir süre içinde— spor arabaları, kam
yonlar, ma-tbaalar, köşkler satın  alam am alı; ga
zetesini sağcılara milyonlarca satamamak; top
ladığı milyonlarla deniz araç ve gereçleri satan  
lüks mağazalar açmak olanağına kavuşamamalı- 
dır.

Örneğin; CHP m illetvekili olmak isteği geri 
çevrilince aynı amaca gazete sahipliği yoluyla 
ulaşmak heveslisi, kof şişinm eler tutkulusu bir 
TIR m ilyoneriyle —oniki Mart sonrasında— «on
iki Martlara ve sömürüye karşı» gazete çıkarıp, 
bakkal hesabi adam çalıştırarak, 170 bin lirayı 
bulmayan bir bordroya 95 kişiyi sıkıştırarak, baş
kalarının direnişi ve kavgası gölgesinde m angal
larda kül savurarak, gazetesine sendikayı sok
mamak ve toplu sözleşmeyi imzalamamak için  
tüm canbazlıkları yaparak ve gene de imzalamak 
zorunda kalınca «ceride»sini «naylon*® dönüştü
rüp satarak ortalıkta5-Mıâlâ güvenilir bir kimse 
pozunda— rahatça dolaşamamalıdır.

Örneğin; çalıştıkları solcu gazeteden haksız
lık, vefasızlık ve nankörlükle kovulan meslek
taşlarının yeniden işe alınm alarını sağlamaya 
çalışan . sendikanın 'karşısına — ki kendileri de 
aynı sendikada üyedirler — patron uşağı «onlar 
geri gelirlerse biz gazeteden çıkarız» yollu  imza
larıyla mektuplar yazan kimselere — geçmişteki 
çabaları ne olursa olsun — DİSK yöneticileri «fa
şizme karşı savaşıma ve işçi sınıfın ın  uğraşıları
na katkıları» nedeniyle törenle plaket verememe- 
lidir.

Örneğin,, yıllardır genç kızların ve delikanlı
ların apış aralarına, kıçlarına coplar sokulurken; 
insanların tabanları patlatılıp, vücutları elek
trikten geçirilirken; işkence odalarında adam öl
dürülürken keyiften dörtköşe susanlar bugün 
«işkence yapılıyor diye yaygara edememelidir
ler.

Örneğin; Uluslararası Af Örgütünün Türki
ye’de örgütlenmesinin sorumluluğu elbette ki 
Tercüman’in Nazlı Ilıcak’ına verilememelidir.

Örneğin, TRT Genel Müdürlüğü’ıie —bilgisi, 
görgüsü, eğitimi, deney ve yetenekleriyle Mah
m ut Tali Öngören g ib i bir adam tartışmasız do
ğal aday iken — oniki Mart öncesi, oniki Mart 
ve. oniki Mart sonrası her dönem dUTRT Gençi: 
Müdürlüğü İdari yardimcılığı koltuğunu büyük 
bir rahatlık ve esneklikle koruyan, Oniki Martta 
TRT’de yürütülen MC Carthy’ciliğin tüm uygu
lamaları altına imza koyan, şimdiki çiçeği bur
nunda Genel Müdür atanamamalıdır.-

Bilir m isiniz ki, bulunmaz Hint kumaşı yeni 
TRT Genel Müdürü’nün en büyük destekleyicisi 
CHP senatörü, 1970‘de AP iktidarının özerk TRT 
içinde sağladığı işbirlikçilerle gerçekleştirdiği 
«tasfiye» hareketinde TV Dairesi Başkanı Mah
mut Tali Öngörenin görevden alınm asına TRT 
Yönetim Kurulu’nda oy veren adamdır. Ve aynı 
adam, oniki Martta Musa Öğün’ün yasalar dışı 
TRT Genel Müdürü atanm asına karşı çıkan ve 
özerk TRT’yi ödünsüz savunan besteci Muammer 
Sun’un bu kez yeniden TRT Yönetim Kurulu- 
adaylığını kazanınca |3gi seçilmemeşî için, TRT 
Seçim Kurulu’nu oluşturan Üniversite Rektörle
ri katnda kulis yapan ve de başarandır.

Ama bir ülkede en  doğal değer ölçüleri ger
çekten geçer akça değilse...
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oğluma hikayeler
YILMAZ GÜNEY Yazdı 

HASLET resimledi

YALAN EKEN 
YALAN BİÇER 
ŞAKA EKEN 
KAKA BİÇER

Adını yazmasını 
öğrenmişti çocuk. 
Babası çok sevindi, v 
«Vay namussuz herif 
vay!» dedi. «Ne çabuk 
da öğrendi 
yazmasını!»
Babanın duyduğu 
sevinç çocuğu da 
sevindirmişti.
«Kapı»
«Sıra» |
«Okul açıldı» yazdı 
özenerek.
«Bu kerhaneci çok 
zeki» dedi babası. 
«Adam olacak bu, 
aklım iyice kesti.» 
Çocuk l ’den 10’a 
rakamları da yazdı. 
Babanın sevincine 
diyecek yoktu.
«Vay eşşolueşşek 
vay» dedi. «Bak-

hele!.. Rakamları da 
öğrenmiş!..»
Çocuk, yaptığı 
resimleri de gösterdi 
babasına. Basit, yalın 
çizgilerle evler, 
ağaçlar... ışınlarım 
şan çizgilerle saçan, 
kaşh gözlü gülüç 
bir güneş...
«Dur, bir resim de 
ben çizeyim oğluma» 
dedi babası 
heveslenerek.
Resim defterinin tam 
ortasına, yeşil kalemle 
bir ağaç çizdi, 
yaprakladı... kırmızı, 
sarı kalemlerle 
çiçeklendi... dallarına 
mor, turuncu, kırmızı

ibikli kuşlar 
yerleştirdi.
«Ne ağacı bu baba?» 
«Ne. ağacı olacak, 
ağaç işte!..»
«Peki bu horozlar 
niye çıkmış ağaca?» 
«Horoz mu? Ne 
horozu? Bunlar horoz 
değil, kuş»
«Kuş' mu? Ne kuşlan 
bu kuşlar?»
Baba kuşlara isim 
bulamıyordu.
Araya annesi girdi. 
«Bunlar babanın 
kuşları oğlum» dedi. 
Gülüştüler.
Babanın resimleri, ne 
biçim, ne de renklenin 
açısından çocuk
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resimlerinden pek 
farkli değildi.
Günlerden bir gün, 
okula giderken bir 
Olaya tanık oldu 
çocuk.
Kadınlı erkekli. bir 
kalabalık toplanmıştı. 
Çıplak ayaklı bir 
çocuk ağlıyordu.
Bir bıçak bileyicisi 
ile picamalı şişman 
bir adam yüksek sesle 
tartışıyorlardı. 
«Almıyorum ulan 
sözümü... almıyorum 
işte!..'Tekrar 
ediyorum... Şeri 
namussuz herifin 
birisin!» diyordu 
şişman adam.
Bileyici öfke 
içindeydi, bembeyazdı 
yüzü, titriyordu. 
«Sözünü geri al» 
diyordu.

| | |  Almıyorum!»
«Ben- namussuz _ 
değilim, ekmeğimi 
alnımm teriyle 
kazanıyorum... 
namussuz denecek- _ 
biri varsa, o, d a , 
senşin!»

. ‘Bicamalı adam 
köpürdü, üstühe 
yürüdü bileyicinin. 
Araya girenler 

, engellediler onu. g 
. Şişman adam elini 

kolunu sallayarak 
konuşuyordu.
«Ulan, eşşolueşşek!» 
diyordu. «Ben kimim,

seri beni ¡biliyor, ' 
musun?»
«Kim olursan ot..., 
Bana, namussuz 
diyemezsin...
Namussuz da sensiri, 
eşşolueşşek de 
serisin!..»
«yapmayın»,
«etmeyin», demeleri 
kapışmalarını 
önleyemedi. Bileyici 
bilemek' üzere aldığı 
paslı makası, ansızın, 
beklenmedik bir 
ataklıkla picamalı 
adamın karnina soktu.

Kanlar içinde 
kalıverdi picamalı 
adam.
Çocuk şaşırmıştı. 
Korkuyla uzaklaştı 
ordan.
Okula doğru koşarken 
düşünüyordu.
Bileyici neden 
vurm uştu adamı? ’ 
«Namussuz» «ulan» 
^eşşolueşşek» sözleri 
için mi?
Bu sözler bu denli 
kötüyse, babası 
neden sık sık 
«namussuz herif»
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«hergele* «kehaneci» 
«eşşolueşşek» «eşşek 
sıpası» gibi sözler 
ediyordu kendine?* 
Sorulara açık, 
doyurucu cevaplar 
bulamıyordu 
kafasında.
Merakını yenemedi 
çocuk. Ders sırasmda 
parmağını kaldırdı, 
«öğretmenim» dedi.
«Ne var?» dedi 
öğretmen.
Çocuk ayağa kalktı. 
«Öğretmenim» dedi. 
«Kerhaneci ne 
demek?»
öğrenciler gülüştüler, 
öğretm en hiç 
beklemediği bu şom  
karşısında durakladı. 
Açıklayıp 
açıklamamakta 
kararsızdı.
«Niye sordun?» dedi. 
«Babam» dedi çocuk, 
«babam sık sık 
kerhaneci diyor 
bana»
Çocuklar gülüştüler 
yine.
öğretmen de güldü, 
«öğretmen de güldü.» 
«Baban seni sevdiği 

- için öyle söylüyor» 
dedi çocuğa. 
«Namussuz ne demek 
peki?»
«Bunu da mı baban 

. söylüyor?»
«Evet!»
«Şaka» dedi, öğretmen, 
«şaka. Anlaşılan baban

pek çok seviyor seni.» 
Çocuk isteksiz oturdu. 
Sıra arkadaşı kulağma 
fısıldadı çocuğun: 
«Namussuz kerhaneci»

Yılmaz Güney



SALİH USTA: Her mektep 
mezunlarına bir iş verir, ama 
bizim mektebi bitirenleri açlık, 
yoksulluk ve polis takipleri 
bekler.:.
İSMAİL BAŞARAN: «Hep 
beraber» yani içinde yaşadığımız 
hayat ancak bu hayattan 
rahatsız olan kimseler varsa 
onlarla birleşilerek 
değiştirilebilir.
REFİK UYSAL: Gariban 
dostuydu, dilekçe yazar, avukat 
buldururdu, her işimize koşardı.

ARKADAŞLARI NAZI M’ I ANLATIYOR

Nazım Hikmet’in ölüm yıldönümü için Metin Güven cezaevinde yatan 
arkadaşlarıyla konuştu:

SALİH USTA

(Ayakkabı tamircisi)

Ben Nazım’la 3,5 yıl bit
likte yattım. Aramızdaki iliş
kiler "her zaman iyi olmuş
tur. Onp. anlatmak 4 istemi
yorum. Bu güne kadar çok 
şey- yazıldı, söylendi. Daha 
erkekçesini söylemek iste
rim. Onu_ herkes istismar 
etti. Ben bunu yapmak iste
miyorum. Nazım’ı kullana

rak .ressam olanlar var, şair- 
romancı falan olanlar var. 
En önemlisi Nazım’ı anlata
rak apartman dikenler, ya
ni zengin olanlar var. Oysa 
ben Nazım’la aynı damda 
yattığım için zaman Jçinde 
onun gibi düşünmeğe başla
dığım; için senelerce aç do
laştım. Hangi işe girmek is- 
tedimse engelledi, kendi ba
şıma işler yapmak istedim, 
insanın aklına hayâline gel
meyecek haymlıklar, puşt

luklarla karşılaştım. -Seneler 
.önce’bir kitap için bana geL 
mişlerdi. Kitabın adı «Pro
letarya Nazım’ı nasıl tanı
yor» -olacakmış. Aradan bun
ca zaman geçti ses soluk 
yok.. Onlara.söylediğimi;sa
na da söylüyorum. Asıl ö- 
nemli olan Nazım’la birlikte 
içerde , yatan) onun kişiliğin
den, dünya görüşünden e t
kilenen, yani • hapishaneye 
hırsız - katil girip de sosya
list çıkanlar; hakkında Pro-
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letarya hareketi ne düşünü
yor?.. Yani şunu ahlatmak 
istiyorum.. Devrimciler, Ga
zeteciler benimle konuşur
ken hiç benim ne iş yaptı
ğımı, bu güne kadar karnı
mı nasıl doyurduğumu sor
madılar'. «Nazım nasıl şiir 
yazardı.» «Nazım mahkum
lara nasıl - davranırdı?»... 
Hep Nazım, Nazım... Ner- 
deyse Nazım’m nasıl kahve 
içtiğini de soracaklar... El
bet Nazım çok büyük şair, 
Nazım büyük inşân, Nazım 
deha.. Hatta daha ilerisini 
söyleyebilirim; Nazım’m-hey 
beti gökyüzünü kucaklar. 
Onu tanıyıp ta etkilenme
mek olacak şey değildir. îyi 
ama bizler, yani Nazım Hik
met mektebinden mezun o- 
lanlar kısacası köylüler, a~ 
yakkabı tamircileri, lokan
tacılar, işçiler biz insan de
ğil miyiz?. Her mektep me
zunlarına bir iş verir, ama 
bizim mektebi bitirenleri aç
lık, yoksulluk ve polis takip
leri bekler..

— Anladığım kadarıyla 
sen bu mektebe kendi iste
ğiyle giren birisin.. Bu du
rumda sonuçlarına da kat
lanman gerekiyor..

— Hangi mektebe, hapis
haneye mi? -

— Hayır.. Hayır «mek- 
teb»i senin kullandığın an
lamda kullandım. Yani Na- 
zım’m yakını olmak anla
mında.

— iyi de ben bu mektebe 
kendi isteğimle falan girmiş 
değilim. Onunla birlikte 
damda kalıp da onu sevme
yen, aradan belli bir süre 
geçmesine rağmen hâlâ ona

düşman olanlar sadece onu 
izlemekle görevlendirilen ya 
da dışardan bu amaçla ge
len «mahkum» lardı. Benim 
gibi, değnekçi Refik gibi, 
Ahmet çavuş veya İsmail 
Başaran gibi «topraktan öğ
renen kitapsız bilenler» o- 
nun adını, şöhretini öğrenip 
de ona yaklaşan insanlar 
değiliz. Tam tersine o gelip 
bizleri bulmuştur.

— Senin yakınlığın ne 
düzeydeydi?

— 3,5 sene birlikte aynı 
yerde kaldım kendisiyle.

— Öyleyse bana, anlata- ’ 
cağın çok şeyler vardır.

— Elimde bu 3,5 senenin 
günü gününe tutulan not
ları var. Doküman olarak 
bunu saklıyorum.. Ama bu 
defteri kimseye vermedim 
ve vermek de niyetinde de
ğilim. „

— Niye peki?
— Onun sırtından para 

kazanmak istemeyen insan
ların da olduğunu, dost düş
man herkes anlasın istiyo
rum. Ayrıca bunları yayın
lamanın daha zamanı de

ğil. Yayınlarsan da Nazım 
Hikmet vakfı yararına ya
yınlamak isterim.

— Biliyorsun böyle bir
vakıf yok.. ,

— Türkiye’deki sosyalist 
hareket henüz kendisini ya
ratanları bile koruyacak, 
kollayacak güçte değil. Bu
nun için yok. Sürekli bölü
nen, çoğalan bir yapısı var 
ülkemizdeki hareketin. Böl
düler ve işte yönetiyorlar... 
Bana- her türden adam ge
lir, bakarım hep ■ birbirleri 
hakkında dedikodu yapar
lar; «Onlar bunu diyor, biz 
şunu diyoruz.» Oysa Nazım 
ne derdi biliyor musun?.. Bir 
adamın dediklerine değil, o 
adamın yaptıklarına baka
caksın derdi.. Oturmasına, 
kalkmasına, davranışlarına.. 
Öyleyse «Onlar şöyle söylü
yorlar, biz böyle söylüyo
ruz.» biçiminde değil de 
«Onlar ne yapıyorlar, biz ne 
yapıyoruz.. Yaptıklarımız 
gerçekte yapılması gereken 
şeyler mi?»' şeklinde düşün
mek gerekiyor.

— Yine vakıf kurulamaz
sa?..

— Gerekirse bu vakfı ben 
kurarım..

— Böyle bir vakfın ne çe
şit görevleri olabilir sence?..

— En azından Nazım’m 
sırtından para kazananları 
saf dışı bırakır. Toplanan 
paralarla bir yayınevi kuru-. 
labilir, dergi çıkarılabilir..

— Nazım’m sende politik 
etkilerinden başka ya da 
bunlara bağlı olarak gelişen 
kişisel etkileri de olduğunu 
sanıyorum. Bunlardan biri
ni anlatabilecek misin?..
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— Bu masaya otururken 
«Ben Nazım’ı anlatmak iste
miyorum» demiştim.

Ondam. şende kalan tajl 
vır ve davranış biçimlerini 
sormuştum..

—  Birini anlatabilirim. 
Bir gün, ailem beni ziyarete 
;gel&işt|j dahşjben içeri ye-, 
ni girmiştim, karım da h aS  
mileydi. O koca karınla gel
mesi erkekliğime dokunmuş- 
•.|ufeerhalde;.'fişyan ettim, ba
ğırdım, çağırdım falan.. Her 

¡gaman sakin bir adam ola
rak tanıdığım Nazım Hik
met; beni küfür eder gibi a- 
zarlamıştı. «İnsanın kendi
sini üretmesi kadar olağan
üstü güzel birşey olamaz. 
Sokaklarda göğsünü gere 
gere dolaşmağa en çok hak
kı olanlar gebe kadınlardır. 
Hem*: sonra sen- o ■ kadının 
dörtte biri kadar olsan çok 
şey değişir..||dem işti. Dam
dan çıktıktan sonraki açlık 
'hastalık - günlerimde onun 
ne kadar haklı olduğunu 
'anladım. Nazım Hikmet ba
na sosyalizmi öğretti. Bilen
dim, güçlendim, hapisten 
turp gibi çıktım; ama açlık 

¡jjj yoksulluk içinde : geçen 
Hayat beni verem etti. Ka

hrım-çda beni ölümden kur
tardı.

AHMET ÇAVUŞ

(Köylü)

— Niye içeri girmiştin?
— Tarla 'anlaşmazlığı yü

zünden komşularla kavga
gitmiştik.

■t Kimlerle damda kal- 
f e n ?

— Orhan Kemal, Nazım

Hikmet^ Alamancı Hayret
tin, İsmail Başaran, İbra
him Balaban.. Bunlardan 
Alamancı, Nazım ve Orhan 
bey daha önceden de meş
hur insanlardı. Başaran’la 
Balaban’da sonra,- isimlerini, 
duyurmuşlar. Benim hiçbi
riyle de pek fazla bir yakın
lığım yoktu. Açıkçası onlar
la birlikte olmaktan korkar
dım.

— Niye korkardın, baskı 
falan mı vardı?
H g | Baskılar da vardı ama, 
ben asıl ordan çıktıktan  
sonrasını düşünürdüm. O 
zaman durum çok kötüydü. 
Nazım’a bile 1938’lerde sui
kast yapıldığı söylenirdi. 
Ben ise gariban köy deli- 
kanlısıydım. Onunla birlik
te resim çektirmek, onun 
katığını paylaşmak ¡kolay iş. 
değildi. Fakat ne kadar 
korksak da onsuz yapamaz
dık. Çünkü ona ihtiyacımız 
yardı. Meselâ mektup dilek
çe gibi işlerimi hep o yoluna 
koyardı. ’
\ — Diğerleri, Orhan Ke
mal yada Alamancı bıfştür- 
deri' işlerinizde yardımcı ol- 
mazlar mıydı?
‘- . —  Orhan beyi ben hep 
kitap, gazete falan okurken 
görürdüm..

—  Ya ‘alamancı’ ;V
— Adı üstünde işte ‘ala- 

mancı Hayrettin’
, —  Hapisten çıktıktan son 

ra rahat edebildin mi?
—  Fazla rahatsız olduğu

mu söyleyemem. Köylü ol
duğum için kendi yağımızla 
kavrulduk, aç kalmadık. Po
lisin kolu da buralara uzan
madı herhalde..

REFİK UYSAL

(Değnekçi) ■

d  Ben Nazmı Hikmet’le 
Bursa Cezaevinde iki sene
den fazla yattım. Onun do
kuma tezgahlarında çalış
ımı. Gariban dostuydu. Di- 
tlkçejyazar, Avuka%i buldu
rur, her işimize koşardı. Ben 
İleri çok sık girer çıkarım. 
12 mart öncesi ve sonrası da 
içerdeydim. O zamanlar da 
Bolu’da ve Bursa’da birçok 
siyasî tutukluyla hapisha
nelerde birlikte kaldım.

— Kimlerlei-örneğinV '■ *

H K  İsimleri önemli değil. 
Onların büyük bir kısmı 
¡İm d i: yaşamıyor. Bir kısmı 
da müebbed yediler.

— Onlarla Nazım Hik- 
m et’i kıyaslayabilir misin?-

— Ben böyle birşeyin ola
cağını sanmıyorum. Nazım 
çok başkaydı. Bütün • zama
nım mahkumlara ayırdığını 
çok görmüşümdür. Oysa di
ğerleri sadece kendileriyle 
ilgilendiler. Dışarda kalan 
kadın ve kız arkadaşlarını 
düşündüler, anlattılar.. Dev
rimci çocuklardı, iyi çocuk
lardı ama hataları vardı. 
Halkın sadece dışarda yaşa
yan insanlar olduğunu sa
nıyorlardı, Kim daha çok fe
leğin .„sillesini yemişse, o 
halktır. Böyle insanlar da
¡Sn çok İçerde bulunun Bana 
göre hapisliği ve hapisleri 
anlamayanlar — hele içeri 
düşüp de anlayamayanlar'— ı 
Devrimin nasıl olacağını da 
anlayamazlar. (
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ŞÖ-45 arasında-- başka, 
d  siyasi- tanıdın mı?

—  İmralı’da ‘Berber Sü
leyman’ diye biri vardı. Fon

% Papen’e-suikasttan yatıyor-j 
du, ama yaramaz ;Mam<§§;

İSMAİL BAŞARAN
(Köylü-şair)

,— Başaran bu defa sen il
le Nazındın şiirini tartışmak  
istiyorum. Sana göre Na
zındın şiirlerinde ağır basan 
tem a n e y d i? ■
-{’V - Nazım, devrim cî dü

şünceyi şirimize*dlk sokan 
insandır. Felsefeyi .ve ekono
mik konuları çok jy i bilirdi, 
ayrıca dünyada olup biten 
olayları yakından izlerdi, 

ı Engin bir tarih kültürü-ol- 
d u |u n u  söylemeğe ;de ş a i 
rim gerek yok.. Ama' Mabe 
onda aşıl tayin edici olan in- 

^ S a n  sevgisi; ve h ayatatutkun  
oluşudur,

— Örnek \eiebJecek  mı-i 
sin?

— Bursa hapishanesinde 
yazdığı «Kemal Tahir’e 
mektup» un bir bölümünde 
şöyle söyler:

«Sen-ordasın :
Dar ve uzun bir kavanozda

küçük bir balık gibi 
Teşbihihim hoşuna gitmeyebilh 
Hele bu günlerde

kendini kafeste aslana 
benzetiy örsündür 

Haktısın Kemal T ahir 
emin ol ben de öyle 
muhakkak ki arslamz 
şaka etmiyorum

katta daha dehşetli bir şey 
insanız...)■>

B.vzı a lm uk  eleştirmenler 
N a ^ ^ ^ ^ *  .b.u tutkunun  
«insan ^ lpvram ı»na çok ö- 
he: n \ eı inek - olduğunu, bu
nun da/toplum culuk», «Dev 
rimcilik«, filan gibi yaşam a  
ve nıııcadele tarzlarına ay
kırı d ||tu g u n ü  iddia ediyor
lar. B'jyk'leı il biraz zahmet 
buyurup  ^Memleketimden 
insarf. mâ'nzâraları» bir defa 
dahd“ okusunlar. Nazım, bu- 
rada’tek . teki insanların za

yıflıklarını, üstünlüklerini 
anlatmaz. İnsanlığın genel 
bir görüntüsünü vermeğe 
çalışır. İyiler ve kötüler yan  
yanadır bu eserde. İyilerin  
iyi yanlarının, kötülerin kög 
tü  yanlarının abartılması 
tam ı tam ına hayatım ıza uy
gun düşer. Nazım, «Memle
ketimden insan manzarala
r ın d a ;  hayatın nelerin or
tasında kalkm asıyla ger
çekten «yaşanılır» hale ge
leceğini bunun da kimler ta 
rafından doğrulanabileceği- 
ni anlatır. Yani efendim  Na
zı m ’m  hiç te öyle «kavram» 
larla falan ilişkisi yoktur.

— Bir de yaşam a tutku
sundan sözetmiştin, * bunu

- nasıl açıklıyorsun?..

Nazım’da yaşama tu t
kusu içerde olduğu yıllarda 
daha baskındır. Fakat O, 
hayatı değişebilir, yanlanyla  
oııl ite aldU m akladn ' / ,

«ı

le fıcp  beraber 
’pc\h b>ı hama'* e o, nr gibi 

hep bir ağızdan 
sevineli bir destan 

okur- gibi 
yaşamak.»'

Bu şiirde Nazım, insanı 
insan eden, iki özellikten söz 
eder; yaşamak ve yaşadığın  
hayatı daha ileriye götür
mek.. «hep beraber, ipekli 
bir kumaş dokur gibi.,» şu 
tekrarladığım iki dize çok 
şey anlatıyor. «Hep bera
ber» yani içinde yaşadığımız 
hayat .ancak, bu hayattan  
rahatsız olan kimler varsa 
onlarla birleşilerek değiştiri
lebilir. «ipekli bir kumaşı 
dokur gibi» bu dizede de 
Nazım, hayatı değiştirmeği 
am açlayan m ücadelenin sa-

- bırlı ve uzun bir gelişim çiz
gisi olacağını anlatır.

—  O halde hemen şimdi 
sormak gerekiyor. Benerci 
Kendini niçin öldürdü?

—  Bu mesele önceleri ba
na da ters geliyordu, fakat 
dikkat ettiysen ‘Benerci’ 
destan boyunca intihar eği
limleri olan biri olarak çizi
lir. ‘Birinci kısım  - Sonuncu 
Bab’m  başlarında ‘benerci’ 
bak ne der:
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«Nazım
bilmiyorum ne halt edeyim? 

Nasıl altedeyim  
Şöyle bir poz alıp durmak

kendi kendini vurmak 
kıyak iş doğrusu»

‘Benerci’ bunları söyler
ken gerçi arkadaşlarından  
ayrıdır, fakat gençtir, sağ
lıklıdır. Ama, yine de «alt e- 
demediği» bir in tihar özle
m iyle dolaşm aktadır. Şimdi 
böyle bir adam, yaşlandığı, 
kendisini işe yaram az h is
settiğ i zam an intihar ederse 
bu .olağan sayılmalıdır.

—  Nazım ’ın son şiirleri
n in  biraz . zayıf olduğu -söy- 

f. leniyor, şen ne dersin? ;

—• Nazım ’ın şiirlerini dö
nem  dönem  ayırdığım ızda  
gerçekten şunu görmek 
m üm kün; Nazım  hapisha
nelerde daha iy i şiriler yaz
mış.. Yürü dışında yazdıkla- 

• ' tında ise biraz çalakalem lik  
'ö /a r . Dam dan çıktıktan son

ra acaba ¡Nazi'm kendi ülke
sinde dcalabilseydi neleri, na
sıl yazardı? Bunu da dü
şünm ek gerekir.

Nazım  «otobiyografi» şii- 
- rinde;

«Kimi-insan otların kibıt 
insan balıkların çeşidinUbilir 

ben ayrılıkların 
Kimi insan ezbere sayar 

yıldızların adını 
ben hasretlerin»

der.

Bana göre eğer Nazım ’da 
bir gerileme olduysa bunun  
iki se b e ii olabilir; Ayrılık 

titre H asretlik ...

«SİMAVNE KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN DESTANI»

Bu göl İznik Gölüdür,
Durgundur.
Karanlıktır.
Derindir.
Bir kuyu suyu gibi

içindedir dağların.

Bizim burada göller 
dumanlıdırlar.
Balıklarının eti yavan olur, 
sazlıklarından ısıtma gelir, 
ve göl'insanı

sakalına ak düşmeden ölür.

Bu gol İznik gölüdür.
Yanında İznik kasabası.
İznik kasabasında
kırık bir yürek gibidir demircilerin örsü,
Çocuklar açtır.
Kurutulmuş balığa benzer kadınların memesi.
Ye delikanlılar türkü söylemez.

Bu kasaba İznik kasabası. ş . ; i
Bu ev esnaf mahallesinde bir ev.
Bu evde
bir ihtiyar vardır Bedreddin adında.
Boyu küçük

sakalı büyük 
sakalı ak.

çekik çocuk gözleri kurnaz 
ve sarı parmakları saz gibi.
Bedreddin
ak bir koyun pöşfu üstüne 
oturmuş.
Hattı talik ile yazıyor 

«TeShiM.

Karşısında diz çökmüşler 
ve karşıdan- Vri Gİ
bir dağa bakar gibi bakıyorlar ona 
Bakıyor:

Başı tıraşlı 
kalın kaşlı
ince uzun boylu Börklüce Mustafa 
Bakıyor,:

kartal gagalı Torlak Kemal...
Bakmaktan bıkıp usanmayıp
bakmağa doymayarak -
İznik sürgünü Bedreddine bakıyorlar.,

NAZIM HİKMET
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KAYSERİ
KONUŞMALARI

Tv ve Benzeri Kurumlar 
Hangi Sınıfların Elindeyse 
Onların Siyasetleri
Doğrultusunda

Arkadaşımız Ersan Sarıkaya, bir yıla 
yakın bir zaman, Yılmaz Güney ile Kayse
ri Cezaevinde yattı. Bu süre içinde, onunla 
çeşitli konularda konuştu. Bu sayımızdan 
itibaren, bu konuşmaları, parça parça ya
yınlamağa başlıyoruz. Sanat üzerine dü
şüncelerini içeren bu bölümleri özellikle 
öne almamızın nedeni, bu düşünceleri der
gimizin Sanat siyasetimizin belkemiği ola
rak görmemizdir. Bu konuşmaların, 1977 
yazında yapıldığını belirtmekte, ayrıca 
yarar görüyoruz.

işler
S — TV’de reklam filmlerine çıkan 

ünlü oyuncular var, bu konuda ne düşü
nüyorsunuz?

C — .Bu sorunu parçalarına ayıralım, 
her parçasını ayrı ayrı inceleyelim ve ara
larındaki bağları kuralım. Bir... TV. İki... 
reklam filmleri. Üç. reklam filmleride ça
lışan ünlü ve ünsüz oyuncular. Dört... ben 
ne düşünüyorum?

Ülkemiz, yarı-sömürge tipi kapitalist 
üretim ilişkilerinin egemen olduğu, bağrın 
da feodal kalıntıları taşıyan bir yarı-sö- 
mürgedir. Herşeyin olduğu gibi, TV’ nin  
de ikili tabiatı vardır. Esas olarak TV bu 
yapının yani yarı-sömürge yapının hizme
tinde, bu yapının korunmasında çıkarları 
olan sınıfların hizmetinde, ideolojik, kül
türel ve siyasal alanda olanların çıkarları 
doğrultusunda işleyen çok büyük etkinliği 
olan bir araçtır.TV ve benzeri kurumlar, 
hangi sınıfların elindeyse, onların siyaset
leri doğrultusunda işler. Bugün ülkemizde 
TV, emperyalist-faşist- gerici kültür, ide-
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oloji ‘ve siyasetin yayılmasına, kitlelerin 
etkin biçimde uyutulmasına, yanıltılması- 
na hizmet etmektedir. "Bugün için esas 
yönü, gerici ve halk düşmanıdır. İkinci yö
nü, toplumsal çelişmelerin yansımasını 
belli oranlarda içermesi sonucu, orada 
çalışan unsurların bir kısmını, TV’nin e- 
sas yönünden, gerici ye halk düşmanı yö
nünden ayrı olarak, bu yöne karşı niteli
ğiyle ele almak gerekir, Yani, TV’nin esas 
yönüne karşın, orada mücadele veren de
mokrat, yutsever unsurlar, olanakları nis- 
betinde olumlu şeyler yapmaya çalışmak
tadırlar ve zaman zaman başarılı da ol
maktadırlar. TV’de görülen olumlu kıpır
tılar bu arkadaşların çabalarıyla kazanıl
mış şeylerdir. Onların çabaları ve direniş--: 
leri, yutsever demokrat unsurların müca
delesi etkinleştikçe, daha da olumlu nok- 

. talara ulaşacaktır.

S — TV’nin esas yönü, yani esas ni
teliği gerici olduğuna göre, iierict ve de
mokrat unsurların böyle gerici bir kurum
da çalışmaları doğru mudur ^

C — Doğrudur... TV gerici nitelikte
dir diye ayrılmak ve böylesine etkinliği 
olan bir kurumu gericilerin egemenliğine 
bırakmak yanlış olur. İlerici ve demokrat 
unsurların, en dar olanakları bile değer
lendirmeleri için orada kalıp mücadele 
etmeleri ve olanakları geliştirmeye çalış
maları gerekir. Olumlu ne yapılırsa kardır. 
Gericilerin buradaki etkinliği geçicidir,-' 
Çünkü onların iktidarları geçicidir. TV iz- 
leyicileriBen küçük ilerici ve demokrat kı
pırtıyı, orada çalışan ileri ve demokrat .un
surların gerçekleştirdiklerini seziyorlar ve 
TV’nin içinde sürdürülen mücadelenin 
yansıması olduğunu biliyorlar. Sağcı ve 
gerici gazetelerin zaman zaman TV’ ye 
yönelttikleri saldırıların esas amacı, ora
daki ileri arkadaşları yıpratmak ve ola
naklarını daraltmak ve hatta tasviye edil
melerini sağlamaktır. İlerici _ arkadaşlar, 
bütün gerici saldırüan göğüslemeii ve bu 
tip çalışmalarını sürdürmelidirler. Sür
dürüyorlar da. Bu çok iyidir.

S — İsterseniz, konuyu dağıtmadan 
asil sorunumuza dönelim. Birincisi TV’nin

niteliği idi. İkincisi de reklam filmleri di
yorduk...

C — Evet, İkincisi reklam filmleri
Reklam, kapitalist toplumun en karak

teristik özelliklerinden biridir. Reklam, ka
pitalizmin azgın sömürüsünün yaygınlaştı
rılmasının, kolaylaştırılmasının bir araoıdgf| 
Reklam filmlerini buna bağlı olarak değer
lendirmek gerekir. Bilgi, yetenek, güzŞpik, 
ün... tüketici kitleleri yönlendirmede, on
ları askerleştirmedeİ/ve koşullandırmada- et
kin bir rol oynar.

Kapitalist, malını kitlelere duyuracak 
her araçtan yararlanır, tüketimi yoğunlaş
tırmak için her olanağı seferber eder. Hal
kın değer ölçülerini, halkın sempatilerini 
soygunun bir aracı olarak kullanır. Bir ma
lın iyiliği, kötülüğü artık reklamın düzeyiy
le ölçülüyor. Değer yargıları değişiyor. Mar
kası duyulmadık bir mal, reklamı bolca ya
pılmamış, adı iyice duyulmamış bir mal de
ğersiz görülüyor. Örneğin, reklamı yaygın 
biçimde yapılmamış, geniş kitlelerce bilin
meyen bir saat, gerçekte iyi de olsa, iyi sa- 

•’ at sayılmıyor. Herşeyin ünlüsü aranıyor.
TV reklam filmlerinde oynayan 'oyun-| 

culaîa gelince, bunların çoğu reklam emek
çileridirler, Geçimlerini bu yolla sağlamak
tadırlar. Birkaç kişinin dışmda, onlar da 
yoğun bir sömürünün altındadırlar. Bunla
rın büyük bir kısmı, emeklerinin karşılığı
nı tam alamazken, sivrilen bir kesimi, ya 
da sinema - tiyatro - spor - mankenlik vb. 
çalışmalarıyla üne kavuşmuş bir kesimi, 
kendi geleceklerini kapitalist ^toplumun 
varlığına bağlayan bir kesimi, yürek hop
latan güzellikle kızlar, yakışıklı, alımlı er
kekler, ünlü ve yetenekli sanatçılar, güzel

liklerini, yetenekerini, ürünlerini ve top- . 
lumsal ilişkilerini kapitalist çetelerin em
rine vereceklerdr. Kapitalist toplumda her- 
şey alınır, satılır. Şeref, ahlak, namus, ün... 
herşey. Geçerli tek değer ölçüsü paradır. 
Ünlü olan, ününü şu ya da bu biçimde pa
raya çevirmek isteyecektir. Kapitalist top
lumda olağan y# doğaldır bu. Kadının ve 
erkeğin, cinslerine ve cinslerinin avantajı
na göre ünlerini değerlendirme yolları var
dır. Üstelik çeşme ararken kovasmı doldur
mayan «en ayindir.
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Şu ya da bu daldakiler için değil, ge
nel anlamıyla, bir sanatçı için, sorun, sö
mürüden yana mı, yoksa karşısında mı yer 
alması sorunudur. Sorun, sömürü çarkının 
küslü bir vidası mı, yoksa sömürü çarkıni 
kırmanın yağlı, gerekirse kanlı bir vidası 
mı olmaktır. Kendi varlığını ve rahatını, 
sömürü çarkının işlemesinde görenler, 'e l
bette ki bu düzenin türküsünü söyleyecek
ler, ünlerini, yeteneklerini ve güzelliklerini, 
toplumsal ilişkilerini kapitalistlerin emrin-, 
de, kendilerine çeşitli nedenlerle yakınlık 
duyan, smıf bilincine henüz ermemiş halk 
kitlelerini aldatmak için bir etki aracı ola
rak kullanacaklardır. Burada tayin edici 
olan, sanatçının niteliğidir.

S — Bir Sanatçının niteliğini belirle
yen ölçü sizce nedir?

C — Genel anlamıyla sanatçının nite
liğini. belirlerken, toplumsal pratiğinin, ya
ni siyasal ve kültürel çalışmalarının, top
lumsal tutum  ve ilişkilerinin ve eserlerinin 
hangi sınıfların hizmetinde olduğuna bak
malıyız. İşçi sınıfının, yoksul köylülüğün 
sorunlarına, toplumsal kurtuluş mücadele
si doğrultusunda hizmet ediyorsa, emekçi 
kitlelerin eylemleriyle yakından ilgileniyor
sa, bu eylemlere maddi ve manevi destek 
oluyorsa, onların devrimci smıf bilincini 
yükseltiyorsa, devrimci ruh ve kararlüığmı 
kabartıyorsa, onlara bütün dünya emekçi
lerinin kardeşlik duygularını .’.götürüyorsa, 
bilimsel sosyalizmin ideolojisi ve teorisini 
kendisine kılavuz ediniyorsa, bu sanatçı- 
proleter devrimci bir sanatçıdır. Eksikleri, 
zaafları, yetmezlikleri olsa bile halkın sa
natçısıdır.

Güzellikleri, bilgileri, yetenekleri, sa
natları ve eserleriyle-ve en'önemlisi toplum
sal ilişkileri ile büyük burjuvazi, 'büyük 
toprak ağaları ve büyük toprak kapitalist
lerine, soyguncu Ve vurguncuların her tür
den smıf çıkarlarına, gizli ya da açık, do
laylı ya da dolaysız toplumsal dayanaklar 
oluşturarak hizmet ediyorlarsa, kitlelerin 
smıf mücadelesine--' "'yönelmelerini engelle
yen, .hafifleten, onları söz, yazı, müzik; de
meç, şaklabanlık, gösteri, toplantı vbS ça
lışmalarıyla, smıf çıkarlarını savunmaya' 
değil de, kölelik uzlaşmalarına çağırıyorsa,

ya da uzlaşmalarını kolaylaştırıyorsa, sanat 
çalışmalarımı ve ünlü olmanın avantajları
nı sömürünün niteliğini, gözlerden sakla
maya yarıyacak biçimde sunuyorlarsa, bu 
sanatçılar öz itibariyle karşı - devrim yan- 
lısıdırlar, özünde halk düşmanıdırlar. Bun
lar, kendi aralarında da, gerici, faşist, tu
tucu gibi sınıflamalara ayrılabilirler. Fa
kat, devrime karşı birleşirler.

Demokrat, yurtsever sanatçıların yanı 
sıra, bir de,- karşı-devrimle devrim arasmda 
bocalayan sanatçılar vardır. Bilinç yetmez
liklerinden ötürü, ne yaptıklarını, yaptık
larının- kime hizmet ettiğini bilmeyen sa- 
natçüar vardır.

Ülkede ne kadar smıf ve tabaka varsa, 
o denli değişik siyaset ve ideolojilere sahip 
sanatçılar da olacaktır. Bunların rengi, da
ha çok toplumsal ilişkileri, siyasal ilişkile
riyle açığa çıkmaktadır. Örneğin birtakım 
sinema oyuncularını, yaptıkları işle pek 
açık'olarak kavrayanlayız.

Tarihi olarak, dünya çapında gelişen 
toplumsal ve siyasal hareketler, kapitaliz
min güçleriyle sosyalizmin güçlerini haya
tın her alanında karşı-karşıya getirmekte
dir. Ülkemizde de böyledir. Toplumsal seaf- 
laşmalarm, yani smıf saflaşmalarının net
leşmeye doğru gittiği günümüzde, saflarını 
belirlememiş sanatçıların da yerlerini be
lirlemeleri gerekir.

Kimden yana olacaklardır?
En akından, kısıtlı da olsa, gericileşmiş 

de olsa, burjuva demokrasisi ile faşizm ara
sında bir tercih yapmalıdırlar.

Bilgi, bilinç, toplumsal pratik ve iliş
kileri geliştikçe, daha üst düzeydekiler için 
sorun şudur:

Kendilerini üne, paraya kavuşturan 
emekçi kitlelerin yanı mı? £ **

Yoksa halkm sırtından geçinen burju
vazinin-, toprak ağalarının yanı mı?

Emekçi kitlelerin safını seçen sanatçı 
için yeni bir soru şudur:

Revizyonist, reformist bir ideoloji ve 
siyaseti mi?

Her türden oportünizm mi? |
Yoksa Marksizm-Leninizm mi?
Kabaca 'sorun budur.

¿••»S — Proleter devrimci sanatça olabil
mek için, sadece işçi sınıfı ve yoksul köylü-
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lüğün, emekçi kitlelerin sorunlarına eğil
mek, onların yaşamını konu edinmek yeter
li midir?

C — Değildir... toprak ağalarının, bü
yük burjuvazinin yaşamı da konu edilebi
lir ... önemli olan soruna biçimsel değil, sı
nıf açısından bakabilmektir. İsçiyi, köylü
yü, dar gelirli emekçi kitlelerin yaşamını 
konu edinen, fakat bu konulara yaklaşım  
biçimleri revizyonist, reformist, küçük bur
juvaca olanlar, faşist ve gerici olanlar var
dır. Proleter devrimci sanatçıyı diğer sınıf 
sanatçılarından, diğer siyasetlerden ayıran, 
sınıf yaklaşımının niteliğidir. Sınıf açısıdır.

S — Sınıf açsından bakmak ne demek
tir?

C — Her toplumsal olay, şu ya da bu 
Snıfın çıkarlarına hizmet eden bir ürün, bir 
olaylar dizisi yaratır. Sınıf mücadelesini 
içermeyen tek bir toplumsal olay mümkün 
değildir. Her olay bir çelişmenin ürünüdür. 
Her toplumsal olay da, toplumsal çelişme
lerin, yani sınıf çelişmelerinin ürünüdür. 
Ve bu çelişmelerin sonucu meydana gelen 
olay, şu ya da bu .sınıfın  güçlenmesine ya 
da zayıflamasına yolaçar. Bizim için, yani 
proleter devrimciler için olaylara sınıf açı
sından bakmak, olaylara devrimci siyasi bir 
gözle, yani, işçi smıfnm, yoksul köylülü
ğün, emekçi halkın ve proleter sosyalizmi
nin çıkarlarını, ulusal ve uluslararası plan
da temel olarak bakmak, her olayın hangi 
sınıflara yararlı hangi sınıflara zararlı öl
düğünü kavramak, olayların sm ıfsal özünü 
kavramak demektir. Bu, gerçekliğin kav
ranması, revizyonistlerin, reformistlerin, 
ağızlarından «halk... marksizm-leninizm» 
sözünü düşürmeyen her tipten oportünist
lerin, halkın sahte dostlarının sm ıf özünü 
anlamamızı kolaylaştırır. Örneğin şu sıra
larda kendilerine devrimci diyen bazı un
surların, kitlelerden kopuk olarak sürdük
leri bombalı dinamitli, silahlı eylemleri olu
yor. Hayat pahalılığının yükseldiği, ekono
mik bunalımın alabildiğine derinleştiği, 
egemen sınıflar arasındaki çelişmelerin iy i
ce keskinleştiği ;şu günlerde, halkın siyasi 
iktidarı elinde bulunduran faşist-gerici güç
lere duyduğu tepkilerin yoğunlaştığı şu 
günlerde, halkın kendiliğinden tepkisini 
örgütlemek, siyasileştirmek, demokratik

halk devriminin gerekleri doğrultusunda 
yönlendirmek gerekirken, bireysel terör ey
lemleriyle kimlere hizmet ediyorlar? Halkın 
dikkati ve tepkisi, soygun ve sömürünün 
ana kaynaklarına yöneltilecekken, İnterji 
Continental Otelinin camlarına yöneltiliyor. 
Arkadaş filminde otomobil lastiklerini pat
latan, camlarını kıran ve böylece bir tat-, 
min duygusu edinen gençten farkı yok bun
ların. Egemen güçlere, havada ararken ta
vada buldukları faşist baskı ve tedbirler 
için maddi dayanak olanakları veriliyor. 
Bir dinamiti bu tip unsurlar patlatıyorsa, 
beşini de polis patlatıyor. Proleter devrim
cileri, emekçi kitleleri, onları acil ve somut 
talepleri doğrultusunda örgütleyerek, onla
rın günlük hayat mücadelesine siyasi ön
derlik ederek, örgütlü; disiplinli bir kitle 
g ü cü . oluşturarak, siyasi sıûıf bilincinin 
oluşturulmasına yarıyacak kitle . eylemle
rini gerçekleştirerek görevlerini yerine ge
tirebilirler. Olaylara sınıf açısından yakla
şırsak, bu tip eylemlerin kimlere hizmet et
tiğini daha iyi görürüz..

S — Bir noktayı aydınlığa kavuştura
lım. «Kendilerine devrimci diyen bazı un
surların. ..» dediniz. Bu sözden, bu arkadaş
ları devrimci kabul etmeme gibi bir anlam  
çıkartabilir mi?

C —  Hayır... bu arkadaşlar da devrim
cidir... Fakat, proleter devrimcileri değil, 
küçük burjuva devrimcileridirler. Bunların 
içinde, proletaryanın davasına inanmış, 
gerçekten yiğit unsurlar vardır. Fakat, sa
dece inanmak yetmiyor, bu işin bilimini 
kavramak gerekiyor. Zaten, M.L. m i kav
radıklarında, yaptıkları işin devrime ne 
denli zararlı olduğunu da kavrayacaklar
dır. Dileğimiz, küçük burjuva yiğitliklerini, 
kitlelerin proleter yiğitliğiyle birleştirmele
ri ve gerçekten proleter devrimci saflarda 
yer almalarıdır.

S —  Anlaşıldı... biz yine konumuza dö
nelim. Proleter devrimci bir sanatçının gö
revlerini saptarken ölçümüz ne olmalıdır?

C — Herhangi bir ülkede, devrimci bir 
sanatçının görevlerini 0e> sorumluluklarını 
saptarken, o ülkenin tarihi, toplumsal, eko
nomik ve siyasi yapısını, o ülkedeki toplum 
sal kurtuluş mücadelesinin düzeyini, kitle
lerin sanat ve kültür ilişkilerinin düzeyini
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doğru kavramak gerekir.
Devrimci sanatçı, devrimci tabiatı ge

reği militandır, yenileştirici ve değiştirici
dir. Toplumsal kurtuluş mücadelesinden ay
rı düşünülemez... devrimci mücadeleye or
ganik bir biçimde bağlı olmalıdır. Bu ne
denle, devrimci bir sanatçı, o ülkenin dev
rimci mücadelesinin ¡hedefleri ve görevleri 
doğrultusunda görevlerle yüklüdür. O her- 
şeyden önce bir devrimcidir, militandır, sa
natı devrimin bir aracıdır, bir silahıdır.

Genel olarak ifade etmek gerekirse, 
devrimci sanat, halkın yaşamını, halkı ezen 
sınıf baskılarını, bu baskılara karşı halkın 
mücadelesini, yeni bir topluma duyduğu 
özlemleri, ezen sınıflara duyulan kini, nef
reti temel almaları, onların devrimci müca
dele ruhunu geliştirmeli, halk kahraman
lığını, halk için fedakarlık ruhunu derin
leştirmeli, olumlu ve olumsuz insan örnek
lerini karakterize ederek mücadeleyi bütün 
boyutlarıyla konu edinmelidir.

Sanatın ana konusu, işçiler, köylüler, 
halk aydınları, devrimci militanlar, kısaca 
sosyalist mücadele süreci olmalıdır. Bu sü
reç içersinde, olumlu ve olumsuz, sınıf da
yanaklarıyla birlikte işlenmelidir. İşçiyi an
latırken patronu, köylüyü anlatırken top
rak ağasmı... toprak kapitalistini, devrim
ci militanı anlatırken kaypak küçük bur
juva unsurları... polisi... büroksariyi ve 
devlet mekanizmasının işleyişini de birlik
te, smıf gerçeklerine bağlı olarak anlatma
lıdır.

Sadece toplumun objektif tanımlanma
sı, sadece eleştirel gerçeklik yeterli değildir. 
Devrimci sanat, toplumun gelişen güçleri
nin sanatıdır, bu güçlerin gelişmesini ve 
mücadelesini sergilerken, aynı zamanda yol

gösterici olmalı, fakat kuru slogancılığa 
düşülmemelidir, işi basite indirgememek-, 
dir.

Toplumun gelişen güçleri önündeki 
engelleri, engellerin ideolojik, siyasi, kültü
rel, toplumsal niteliklerini kavratmada dev
rimci sanata büyük görevler düşmektedir. 
Devrimci sanat, sosyalist ve ilerici olanı ele 
alırken, gerici ve olumsuz güçleri gerçeğe 
ters düşecek biçimde ele alırsa, küçümser
se, ya da olduğundan çok önemserse hayal
ci olur, oportünizme kayar, devrimci görev
lerini yerine getiremez. Aynı zamanda, dev
rimin zaaflarını vurgularken, bu zaafları 
da ne abartmalıdır, ne de küçümsemelidir. 
Devrimci sanat, devrim güçlerinin yarma 
duydukları inancı pekiştirirken, devrimin 
önündeki zorlukları da objektif olarak be
lirtmelidir.

Sanat ve kültürde, yaratıcı çalışma
mızın kaynağı halktır, halkın devrimci mü
cadelesidir. Devrimci sanat kaynağını halk
tan alır, ürünlerini halka götürür. Karşı
lıklı etkileme ve etkilenme süreci içersinde 
halk sanatın... sanat da halkın gelişmesi
ne yardımcı olur.

Önemli noktalardan biri de şudur:
Devrimci sanat, halkın ve özellikle 

gençliğin bilincini yozlaştıran, halka zarar
lı düşüncelere karşı verilen mücadelede et
kin ve güçlü bir temizleme silahıdır. Ken
dinden olan şeyleri küçümseyen, kendin
den olan herşeye güvensizlik duyan, yaban
cı şeyler karşısında kölece eğilen, yabancı 
olan şeylere hayranlık duyan bir anlayışın 
yıkılmasında, bu anlayışın maddi temelle
rinin kavranmasmda, kendine ve kendin
den olanlara güven duygusunun geliştiril
mesinde devrimci sanata büyük görevler 
düşmektedir. Yabancı sigaraya, yabancı 
damgalı giysiye, yabancı müziğe... sana
ta... edebiyata, körü körüne bağlanan, ken
di sigarasını, giysisini, kendi sanat ve fikir 
adamlarını hor gören bir anlayış, emperya
lizmin bilincimize yerleştirdiği organik 
ajanlardır.

Bu anlayış, kaynağı aynı olmakla bir
likte, farklı biçimlerde siyaset ve devrimci 
mücadele alanında da belirgin biçimde 
kendini göstermektedir. Biçimsel olarak 
taklit etmek, benzemeye çalışmak. Hatta
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devrim yapmış ülkelerin halk deyimlerini 
kullanmak, onlardan örnekler vermek... 
Her ülkenin tarihi ve toplumsal koşulları 
kendi devrimini ve devrimcisini biçimler. 
Bu nedenle, şu ya da bu ülkenin devrimci
lerine biçimsel olarak özenmek, taklit et
mek, ezbercilik, kopyacılık gibi şeyler yan
lıştır. Bir ağacın gölgesinde ağaç yetişmez. 
Yetişse bile o ağacın gölgesinde kalır, ken
dini bulamaz. Kendini küçük gören, kendi 
öz gücüne, kendi işçisine köylüsüne, kendi 
siyasetine ve siyasal önderlerine, kendi sa
natçısına, kendi kültürüne dayanmayan, 
umudunu dıştan gelecek yardımlara bağla
yan bir halk, kesinlikle ekonomik, toplum
sal, kütlürel ve siyasal boyunduruktan kur
tulamaz. Sözün kısası devrim yapam az... 
yapsa bile devrimini yaşatamaz

Köylümüz darda kaldığında elini ha
vaya açar, havaya bakar, havaya konuşur. 
Ama ürünü topraktan, toprağı işleyerek, 
toprağın kahrını çekerek alır. Bitkilerin, 
ağaçların kökü topraktadır, havada değil. 
Din kitaplarında, kökü havada olan ağaç 
resimleri vardır. Oysa asıl dayanağımız 

B i ndi toprağımızdadır. Hava havadır. Umut 
■;iiış|||değil, içtedir. Umut kendi toprağımız- 
| M g  kendi halkımızdadır.

Her türlü olumsuz eğilimlere karşı yü
rütülecek ideolojik mücadelenin bir unsu- 
ı ıı  o lııa k  devrim'ei sanat, doğru bir ideolo- 

teorik temellere dayanmalıdır. Sa
natçı. s. nal.^al -kaygı \e  titizliğinin yanısı- 
ıa, bıi devrimci o1 dudunu, de^rancı güler
lerinin temel o lduğum  akuda n çıkartm a-: 
malıdır.

i-i-'S — Sanatçının, devrimci görevleri te
mel alması gerektiğini söylediniz. Bir dev
rimcinin görevleri nelerdir?

r / C ' t r  Bir d eınm cm ıa temel go ıe \ı, bi
limsel -cvtalı-aııaı bilimim özümlemek  ̂ \ e 
ogretıleım in propagandasını ̂ yapmak ve bi- 
‘lmmel ş ^yalizmin ilkelerine u \gu ıı bu pra
tik, içinde yasamaktır Yanı, ıcmde balım»! 
dugıv; toplumsal ve ekonomik vapı^ı doguıy 
îkai/îam a\ı ba-aımak, buna bagh o'aıakJ 
'şıh-i'flaı- aıasındaki ilişkileri \e  (cliskıleıı 
İdögu'i bıcuııivlo degerleııdiımek, sınıf ma- 
'c^dğieMniîî günlük* yaşayışı içinde sürdür- 
;mek> sömüren sın ıflan  ve temsilcilerini, on
dalın iç-dî§ maddi manevi toplumsal daja-

naklarını, sömürülen kitlelere devrim he
defleri olarak göstermek, işçi sınıfının ta 
rihi rolünü, yani devrimin önder ve itici 
gücü olduğunu anlatmak, kitlelerde devrim  
isteği ve heyecanını kabartacak propagan
da ve ajitasyon çalışmaları yapmak, emek
çi kitlelerin ekonomik, demokratik, siyasi 
hareketlerine katılmak, hem kendisini, hem  
de kitleleri örgütlemektir. Ayrıca, emekçi 
kitlelerin dikkatini sm ıf hedeflerinden şa
şırtmak için girişilen gizli - kapaklı oyun
ları bozmak, onlara günlük isteklerini en 
doğru biçimde ifade edebilmeleri için yar
dımcı olmak, bütün çalışanların, ulusal ve 
uluslararası planda çıkarlarının birliğini, 
devrimin dostlarını ve düşmanlarını kav
ratmak, bir devrimcinin genel görevleri 
arasında sayabileceğimiz çalışmalardır.

İşte, proleter devrimci sanatçı da, ça
lışmalarını, devrimci mücadelenin organik 
bir unsuru olan sanatının araçlarıyla ger
çekleştirecektir. Sanatın yaptığını herhan
gi bir bilim dalı yerine getirseydi, sanata  
gerek kalmazdı. Demek istediğim şudur: 
Sadece doğru fikirlerin kabaca aktarılması 
değil, yeni toplumsal süreç içersinde insa
nın çalkantılarını, umutlarını, acılarını, 
coşkularını, sanatının hamuruyla yoğura
rak anlatabilmek; yani sanatçı sezgi ve du
yarlığını, yeteneğini katabilmek.

S Size proleter devrimci bir sanatçı 
denebilir mi?

C — Bir sanatçının kendisine «ben pro
leter devrimci bir sanatçıyım» demesi, ya 
da yakınlarının ona «proleter devrimci sa
natçı»; adını yakıştırması, onun proleter 
devrimci, bir sanatçı olduğunu göstermez. 
Sanatçının niteliğini pratiği belirler. Ama
cım proleter devrimin bir savaşçısı olmak
tır. Proleter devrimci saflardayım. Pratiğim  
adımı ve yerimi, belirlej

3Ü§ — Devrimci sanatçı, devrimin hedef-; 
leri doğrultusunda görevlerle yüklüdür de--, 
diniz.

, c  — Evet... devrimci, sanatı, devrimin 
hedefleri doğrultusunda sürdürülen m üca
deleden bağımsız düşünemeyiz. Mücadele
nin dışında devrimci sanat olamaz. Bu ne- 
-denle, devrimci sanatçı, herşeyden önce, t e - . 
ürik ve ideolojik bir sağlamlığa ulaşmak 
için çaba göstermelidir. Yani, bilimsel sos-
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yalizmin temel yasalarını öğrenmeli ne top- 
IİJtöimsal, sa n a ^ ^ p  mücadelesinin. falMimı 

yapmalıdır. Devrimci teoriyi kavramadan 
devrimci sanat yapılamaz.

Sadece teo i^ a  bilmek sanatçı olmak 
için yeterli deMdir. Sanatçının, doğru bir 
dünya görüşü kazanması, sanatsal işlerini 
doğru bir temele oturtması için gereklidir. 
Ancak; bu temel üzerinde sanatının ustası 
olmalıdır. Seçtiği sanat dalında sanatının 
inceliklerini, pratik zorunluklarmı öğren
meden, disiplinli ve ilkeli bir biçimde ça
lışmadan, fedakarlıklara katlanmadan, top
lununum insanlarını tanımadan sanatçı 
olunamaz. Sanatçı yetenekleri, duyarlığı, 
ustalığı, sabırlı bir çalışma içinde kazanı-j 
labilir şeylerdir. O, devrimci kaygıları ile 
sanatçı kaygılarını birleştirmek zorundadır. 
O, kitlelerin içinde erimek, halkının orga
nik bir parçası, olmak zorundadır. Sadece 
doğru fikirleri ve toplumsal yaşamı, hika
ye, şiir, roman, film vb. kalıplar içinde ka
baca yansıtan, sanatı kuru slogan düzeyine 
indiren tutum, niyeti ne olursa olsun, dev
rimci sanat adına layık olamaz. Böylesi 
ucuzluklarla çok karşılaşacağız. Ve böylesi 

, ucuzluklarla mücadele etmek devrimci gö- 
¡¡¡jvdir.

Sosyalizm, boyundurull altına alınmış, 
insani yetenekleri prangalanmış emekçi 
kitleleri her türden sİriıf baskılarından 
tarmayı amaçlar; onlâJSjözgür, bütün | | | | | | |  
lerini geliştirme olanaklarına sahip kılma
yı amaçlar. -’Sadece ekonomik bakımdan 'de
ğil, aynı zamanda zihinsel, ruhsal ve kültü
rel zenginliğe'kavuşturrhayı tşshedefler. İn
sanın duygularmı, düşüncelerini geliştirir, 
çağdaş bilimin ;ve tekniğin1 olanaklarını on- 

¡¡arm emrine sunar. İnsanları, her yönıivle, 
eski dünyanın etküerinden kurtarır, butun 
boyutlarıyla geliştirir ve hu gelişmenin sü
rekliliğini sağlayacak maddi koşulları ha- 

¡jjll&r, sınıfsız topluma geçiş aşamasının’ 
¡gereklerini yerine getirir.

İşte devrimci rsanat, sosyalist ’toplumu 
çkuraBak insanların duygularmı, düşüncele
rin i \e  bilincini eğitmede büyük ve önemli 
bir rol oynar; ilk bakışta göze batmayan, 
ama bir bütünü oluşturan ayrıntılara dik
kati çeker, ayrıntıların önemini kavratır. 
Onları uyanık, kavrayış yetenekleri yüksek,

geriş ncfaMıı insanlar haline getirmeye

S — Siz bu görevleri eserleıinizde ye
rine getirdiniz mi?

C — Tam anlamıyla değil... kısmen 
özellikle Salpa, Sanık, Hücrem, Soba, Pcn| 
çere Camı ve İki Ekmek İstiyoruz, Boynu 
Bükük Öldüler, Umut, Arkadaş, Endişe, bu 
kaygılarımın ürünüdürler.., Eksiktirler tek 
tek... ama birbirlerini Tamamlarlar. Yönle
ri geleceğe dönüktür... ¡Hayat o denli kar
maşık ve o denli çok boyutludur ki, bir sa
natçının ömrü tek başına hayatı aktarma
ya yetmez... yüzlerce, binlerce sanatçının 
ortak çabası gereklidir...

S —— Kitaplarınızın edebiyat çevrelerin
de yoğun bir suskunlukla karşılandığını gö
rüyoruz. Siz bu suskunluğu nasıl yorumlu
yorsunuz?

i  H5 Onların suskunluğu sadece bana 
karşı değil... bir bütün olarak proleter dev
rimci sanatçılara karşı bu tutumlarını ön
celikle bir sınıf tepkisi olarak, eriyen bir 
sınıfın tepkisi olarak değerlendiriyorum. 
İkincisi, onların yabancısı, olduğu bir süre
ci anlatıyoruz. Her yeni süreç, yeni sanat- 
çüarıyla birlikte yeni ve güçlü eleştirmen
lerini, yeni ve denetleyici izleyicilerini ye
tiştirecektir. Sanatın yeni izleyicileri kav
ganın yüreğinde çarpan bir sanat istiyor
lar. Burjuva ve küçük burjuva aydın ve sa- 
natçıMHnm bir kesiminin, kendilerinin de 
farkında oldukları- gibi, ayaklarının altm- 
danîftopı ak kavıycll İçkilerini artık eskisi 
gibi rahat içemeyecekler-. Yeni bir dünya, 
sancılı-biî doğumla? eski kabuğunu parça
layarak kendisini yaratıyor. ̂ Eskiyi silkeli
yor,¡¡¡¡¡¡jıyor. Bî j(fe benim;̂ S e r ,  bu ye
ni dünyanın coşkusu, çınlar Wğ, o karanlık, 
umutsuz ve küf kokan d ün yam  yitirilme 
kaygısı içindeler. K a v ^ fc ı bağrında geli
şen sanatçıları görmezlikten gelmek, umur
samazlık, kimi zaman küçümsemeye varan 
tutum, objektif gerçeği yok edemez. Biz, 
yeni dünyanın savaşçılarıyız!... Şu duvar 
nasıl varsa, öyle... İstedikleri kadar gör
mezlikten gelsinler, suskunlukları ile ken
dilerini avutsunlar, biz varız... onlar susjjj 
kunluk denizinde boğulacaklar, bizlerse, ge
lişen güçlerin savaşçıları olduğumuz süre
ce varolacağız...
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SİNEMA

SİNEMA
k o n g r e s i

Kültür. Bakanlığı, yeni si
nem a yasasının hazırlıkları
na yardımcı olacağını düşü
nerek 11-12 Mayıs tarihle
rinde bir Sinema Kongresi 
topladı. Orada hazır bulu
nan kişi' ve kuruluşlara çağ- 

't i , bu tarihten üç gün önce 
yapılmış olmakla birlikte 
Kültür Bakanlığının girişi-': 
m ı genellikle konuşmacılar 
tarafından olumlu karşılan
dı. Ancak kuruluş tem silcile
ri yeterince hazırlıklı olma- 

' d ıklan m belirttiler. 'Hatta 
, bazıları işin aeeleye ‘ğet&fl- 
memesi gerektiğini, bu gü z
den bir karar alınarak daha, 
ileri bir tarihte daha uzun 
sürecek bir toplantı talebin
de bulundular. Bu istek Kül 
tür Bakanlığının tem silcisi 
tarafından olumlu karşılan
madı. Ancak toplantının;: so
nunda, sinem a yasası bakan
lık ’ tarafından hazırlandık
tan  sonra yeni | bir kongre 
toplanarak gözden “.geçiril

mesi dileği oylanarak kabul; 
edildi. Bu arada konuşma
cıların tüm ü sinemamızın  
gelişmesini önleyen çağdışı 
sansürün kaldırılması istek
lerini yinelediler.

- Kongrenin sürdüğü iki 
gün boyunca sinemamızın  
içinde bulunduğu çıkmazın 
nedenleri ¡-geniş, biçimde ele 
alindi. Çeşitli olumsuzluk- 
laraürağmen&sinemanile il- 

üğilLkİşî ve kuruluşların so- 
'"runlaıf değişik ^açılardan e- 

le ‘alarak'incelemeleri kong
r e n in  en olumlu yönlerin- 
. j e n , f î r i  kabul edilmelidir.
’ Ayrıca'.’sinem a emekçilerini 

tem silen iki sendikal kuru
luşun, kültür bakanlığının  
c’uzcnlcdt^. bir toplantıda 
demokratik biçimde söz hak- 

-kı elde e'dişi ve emekçilerin 
sorunlarını dile" getirişleri 
bir; aşam a olarak yadsınma- 

- malıdır. S inem a piyasasının  
kahrını çekenler herşeyden

önce yeni çıkacak yasada 
kendi durumlarına . çözüm  
getirilmesi talebini ileri sür
düler.

Ancak, konuşmalar ilerle
dikçe ve kültür * bakanlığı
nın temsilcilerinin açıkla
maları birbirini izledikte bu 
.kongreden pek .fazla ,-şeyler 
umm anın yan ıltıcı’ olacağı,: 
açıklık kazanmaya, başladı. 
G erçi. bu toplantı şimdiye 
kadar yapılmış olanlara gö
re daha ilerde sayılabilirdi. 
Öte yandan unutulm am alı
dır ki günümüze dek benzer 
toplantılar çok . yapıldı ve - 
durumda bir değişiklik yok. 
Bir konuşm acı' 1956 yılın
dan beri buna benzer sayısız 
toplantı- yapıldığını ve hiç 
bir sonuç alınamadığını i f a - , 
de etti. Kültür bakanlığı, 
mevcut koşullara göre yasa- 
yı en tutarlı biçimde hazır
lasa bile karşılaşacağı;, bü
rokratik engeller yüzünden



bir yıldan önce kesinleşip 
uygulanması olasılığı yok. 
gibidir. Oysa sinemanın 
iç i^ p  .bulunduğu derin buh 
ranın böylesine bir süreye 
bile tahammülü var mıdır 

F'bilÎîiinez.

Film Yapımcıları Tükegl 
tim Kooperatifi adına söz 

■okm Arif ¡feskiner-eyerli si
nemanın karşı karşıya oldu- 

111 ham film 'sorununu an
lattı. Sayılar vererek ham 

-film karaborsasınm l|f\üen- 
li bir sömürü kurumu hali

me geldiğini ifade eden Kes- 
kiner, yalnız ham pozitif 
film karaborsasından 40 mil 
yonluk bir payın tefeei-tücjj 
cara aktığın söyledi. Kültür 
bakanlığı temsilcisi ise -ko
nunun ticaret ve gümrük ve 
tekel bakanlıklarını da ilgi
lendirdiğini söyleyerek ya
nıtladı bu durumu. Sansür 
sorunu da ayrı bir bölüm o- 
larak ele alındı ve tüm ko
nuşmacılar sansür rüygulag 
j|ıasının yıkıcı - zararlarını 
söylediler. Ancak bu konu
nun da yalnızca kültür ba
kanlığını ilgilendirmeyen bir 
sorun olduğu açıklandı.

Bu açıklamadan anlaş|- 
Îıyor ki& ültür bakanlığının 
«iyi ||g?etlî>) girişimleri yerli 
s in e m »  içinde- bülunduğu 
çıkmazdan kurtarmayaayet- 
memektedir. Eğer ileri bir 
adım 'atılmak isteniyorsa, 
Sonu;bir hükümet politikası 
«ap ak  ele alınmalı ve çeşitli 
gönleri; ile çözüm bulunma 11 
lıdır. Ancak hükümetin so

nuna sözünü ettiğim iz, bi
çimde yaklaşması olası gö

zükmüyor. Bundan çıkara
cağımız sonuç kültür cep
hesindeki mücadelenin yo
ğunlaştırılması gerektiğidir.

Yerli sinemanın şimdiki 
ilkel, geri ve çoğu kez yoz
laşmış biçiminde kalmasın
dan çıkarları olanlar kimler
dir. Daha da ileri gidersek 
şimdi ^yaşadığı buhranın 
sürmesinden yana olanlar 

'Simlerdir? Bu soruların ya
nıtı açıklığı ile verilmeden, 
halkımızın ve sinema işlile
rinin emeğini ve düşüncesi
ni sömürenler açığMçıkaril- 
madan harcanan çabalar so- 
nüjl.vermeyecektir.

Sinema kongresinin açığa 
çıkarttığı gerçeklerden biri 
de|jjİ bu durum bir kaç yıl
lık bir süreden beri gözlene
bilmektedir, ^revizyonistlerin 
yerli sinemamızda etkin ol
ma çabalarıdır. Yönetimine 
egemen oldukları ya da adı 
v a li kendi yok çok sayıda 
kuruluş aıacılığı ile değişik 
tandansta -revizyonistler 
kongrede bol bol temsil ola
nağını ele geçirmişlerdi. 
Bunların yaptığı başlıca iş, 
sureti haktarj gözükerek bir 
birlerinin konuşmalarına a- 
tıf jjyapmak ve birbirlerini 
’gökleri çıkarmak olmuştur.’ 
Kimili ¡ma ile ilişkisi
olmadığiihalde sinema emek
liler in i temsil iddasmdaydı. 
Diğer bazıları ise resmi, gay- 
riresmi sıfatlarla karşımıza 
gelmişlerdi. Ama ortak bir 
amaçlan vardı. Sinema s&e.? 
mekçilerinin ve sinemamı-? 
zm gerçek sorunlarını ö r t l  
bas etmek, sinema alanın

daki revizyonist görüşleri 
yaymak, kendilerine devlet 

Pİlltın(f|L ve kamuoyunda it il  
bar sâğlamak. Bu amaçları 
doğrultusunda başarılı ol
madıkları; söylenemez.

Bu pabalanisom ut olarak 
şu şekillerde ifade bulmuş
tur: Yeni çıkacak sinema 
yasası sinema emekçilerinin 
sosyal güvenlikleri sorunu 
ile yakından ilgili iken, bu 
konuyu kısaca geçiştirmek; 
Türkiye Sinema’ İşçileri 
Sendikası bu boşluğu elin- 

!ten ’geldiğince doldurmaya 
çalışmıştır.

Yeni yasa ile birlikte, k u l  
rulması düşünülen Türk Si
nema Kurumunun çeşitli 
devlet organları ile revizyo
nistler arasında paylaşılma
sını sağlayacak öneriler ge
tirmek ve bunun ortamını 
hazırlamak, kitlelerin -izle
mediği, bir avuç entelektü
eli tatminden başka işe ya
ramayan .¡'-«sanat filmleri»ne 
devletçe ye belediyelerce ya
pım ve gösterim olanakları 
yaratmak. Buna benzer ör
nekler çoğaltılabilir.

N ih ayet,feh em ^  kongresi 
ile ortaya ;ffkan diğer.? bir 
gerçek, :yerliğşmemamızın en 
önemli :yegdevrim c| ustası 
kenbljeımle bıılıkte olduğu 
hafde, proleter devrimcilerin 
sinema konusunda!? getire

cek  bigl tek ^Heriniıi; bülün- 
’rökyışlpps da bu konuda en 
ufak bir çaba sarfetmeyişle- 
ri idi.
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TİYATRO

TOPLUMBİLİMSEL 
DENEYEVİ (-1-)

Günümüzde oyunlar...
Hayatın bir parçası olmafc 

yı, hayattan kırıntılar sun
mayı aşmış, hayatın kendi
si olmaya ulaşmıştır. Dola
yısıyla tiyatroya bilimsel 
bilgi girmiştir.

Bugünün tiyatrosu 'bir 
yandan toplumu, diğer yan
dan da toplumun birey içe
risindeki uzantısını araştır
maktadır. Böylece o toplu- 
mun deney tüpündeki b it 
kesiti gibidir. Bilgiyle pra
tik yoğrulmaya çalışılır. Ve 
de yeni bir şeye dönüştürü
lür. Başka bir kaba dökü
lür. Ancak bu deneylerin 
sonucu sağlıklı ürünler elde 
edilir. Tiyatronun ürünleri 
ise oyunlarıdır. Bu bilgi na
sıl bir bilgidir?... Niçin bi
limseldir?..,. Felsefi kökeni 
nedir?.

Çünkü proleteryanm fel
sefesi Marksizm böyle bir 
okul değildir. Tam tersine 
mülk sahiplerinin seçkinler 
zümresinin, aydınlar aris
tokrasisinin, malı olan eski 
felsefenin yerini almakta
dır. Marksist felsefe tarihin
de yepyeni bir dönemin fel
sefenin kapitalizminden 
kurtulmak için savaşan pro
leteryanm kitlelerinin elin
de bilimsel bir silah haline 
geldiğini ve yeni bir döne
min başladığını görmek ge
rekiri Önceki felsefe sistem
lerinden f arklı olarak Mark
sist Felsefe diğer bilimlerin 
üzerinde bir bilim değildir.

Yalnızca bilimsel bir araş- 
tirma aracıdır. Onun için
dir ki, bütün doğa tüm  top
lum bilimlerine nüfuz eder.

Ve onlar geliştikçe kendini 
onların ürünleriyle zengin
leştiren bir yöntemdir. Bu 
anlamda Marksist felsefe 
bütün geçmiş felsefenin en 
tam, en kesin yatsmması- 
dır. Engels’in  dediği gibi 
yatsıma sadece hayır deme 
anlamına gelmez. Yatsıma 
sürekliliği kapsar. İnsan dü
şüncesi tarihinin her ileri 
ve ilerici ürününü yeni ve 
daha yüksek bir sentez için
de özümlenmesi, eleştirici 
bir tİçimde^ yeniden şekil
lendirilmesi ve bütünleşti
rilmesi anlamına gelir.

Marksist diyalektik yön
tem artık varolduğuna gö
re felsefe tarihi bu yöntem
lerin oluşunu, doğuşunu ha
zırlayan gelişmelerini içer
meli, bu yöntemin yükseli-'
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şini şekillendiren etkenleri 
gözler önüne sermelidir.

Çünkü insan bilgisi esas 
olarak maddi üretimdeki 
faaliyete dayanır. Bu faali
yetler aracılığıyla insan ya
vaş yavaş doğa olaylarını, 
doğanm özelliklerini ve ya
saların kendisi ile doğa a- 
rasmdaki ilişkileri kavrar. 
Gene üretim faaliyeti ara
cılığıyla ana öğemiz olan 
insanla insan arasındaki ba
zı ilişkileri de farklı ölçüde 
öğrenir.

Bu bügilerin hiçbirisi ü- 
retim faaliyeti dışında öğ-. 
renilemez. Oyun oynamak 
için sahneye çıkmak gere
kir. Bütün sınıflı toplumlar- 
da farklı toplumsal sınıfın 
üyeleri, farklı biçimde belir
li üretim ilişküerine girer
ler ve maddi ihtiyaçlarmı 
karşılamak üzere üretimde 
bulunurlar.

İnsan bilgisi işte bu ana 
kaynaktan çıkar. İnsanın 
toplumsal pratiği sadece ü- 
retimdeki faaliyetiyle sınır
lı değildir.

a — Sınıf mücadelesi
b -— Siyasi hayat
c — Bilimsel ve sanatsal 

uğraşlar ve bunun gibi bir
çok biçime bürünür.

Çünkü insan bilgisi pra
tikten (Deneyden) doğar ve 
yine pratiğe hizmet eder. 
Bilginin gelişme sürecinde 
bu nasıl olur? Pratiğin sü
reci içinde insan önce şey
lerin görünürdeki yanını, 
tek yönlerini, dış ilişkilerini 
görür. Toplumsal pratik süjş 
rürken insan pratiğin akışı 
içinde kişide duygusal algı
lanmalar ve izlenimler u- 
yandıran şeyler bir çok kez 
tekrarlanır, sonra bilgi sü
reci içinde beyinde anide 
değişiklik SIÇRAMA mey»

dana gelir. Ve kavramlar o- 
luşur. Kavramlar artık şey
lerin görünürdeki yanı tek 
tek ve yönleri ve dış ilişkile
ri değüdirler., şeylerin özü
nü, bütünselliğini ve iç iliş
kilere kavrarlar. Bundan 
sonra insan yargıya varma 
ve sonuç çıkarma yoluyla 
daha da ileri giderek man
tıki sonuçlara varabüir.

Bilginin gelişme süreci
nin pratiğe dayandığını ve 
sığıdan derine doğru ilerle
diğini ileri süren bu diya
lektik materyalist teoriyi 
Marksizmin doğuşundan ön
ce hiç kimse ortaya koyma
mıştı.

Bilginin gittikçe derinle
şen hareketi, toplumdaki in 
sanın karmaşık ve durma
dan tekrarlanan üretim ve 
smıf mücadelesi pratiği için
de algısal bilgiden mantıki 
bilgiye doğru ilerleyen bir 
harekettir.

Bilgi ve bilim meselesidir 
ve bilimde en küçük sahte
karlığa ya da kendini be- 
yenmeye yer yoktur. Bilim
de gerekli olan, tersine dü
rüstlük ve alçak gönüllülük
tür. Bilgi sahibi olmak isti
yorsanız gerçekliği değiş
tirme pratiğine ¿katılmanız 
gerekir.

Dolayısıyla bir insanın 
bilgisi, biri dolaysız deney
den, biri de dolaylı deney
den edinilen iki bölümden 
oluşur.

Kaba «Dar pratikçiler» 
deneye saygı duyar teoriyi 
küçümserler, bu yüzden de, 
objektif sürecin bütününü 
kapsamlı bir biçimde göre
mez, açık seçik bir yönelim
den ve uzak görüşlü bir ba
kış açısından yoksun kalır, 
tesadüfi başarılarla yetinir 
ve gerçeği ancak kıyısından

köşesinden yakalayabüirler. 
Böyle kimseler bir devrimi 
yönetecek olsalar, onu olsa 
olsa bir çıkmaz sokağa so
karlar,

Stalin, «Pratik, eğer yolu 
devrimci teoriyle aydmlatü- 
mazsa, karanlıkta el yorda
mıyla ilerler, aynı şekilde 
teori de pratikle birleştiril- 
mezse amaçsız hale gelir.»

Bilgi pratikle başlar, Te
orik bilgi pratik aracüığıy- 
la edinilir ve yeniden prati
ğe dönmek zorundadır. Yer
yüzünün yasalarını kavra
yan bilgi, yeniden dünyayı 
değiştirmenin pratiğine yö
nelmeli, yeniden üretim pra 
tiğine, devrimci sınıf mü
cadelesinin ve devrimci m il
li mücadelenin pratiğine, 
ve bilimsel deney pratiğine 
uygulanmalıdır.

Objektif gerçeklik dünya
sındaki değişme hareketi
nin nasıl sonu yoksa, aynı 
şekilde insanın pratik ara
cılığıyla i gerçeği öğrenmesi
nin sonu yoktur. Pratik bil
gi, gene pratik bilgi. Bu sü
reç sonsuz devreler halinde 
tekrarlanır. Ve her dönüşle 
birlikte pratiğin ve bilginin 
muhtevası bir üst düzeye 
yükselir, Diyalektik mater
yalist teorisi budur. Bilme 
ile yapmanın birliği konu
sundaki diyalektik materya
list teori budur.

Çağımızda hiçbir şey bi
limin dışında düşünülemez. 
Dünyada olup bitenler ya
şamın karmaşıklığı, tek tek 
ve birbirleriyle bağmtısız g i
bi görünen olaylar, durum
lar, çelişkiler ancak bilimin 
yardımıyla yansıtılabilirler.

Çağımızda bilimsel dü
şünce binlerce sorunu ana  
rahminden yakalayıp tahlü 
eder. Süreci, gelişimi ve ge
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rilemeyi izler. Gelişimi bir 
adım daha ileri götürebil
mek için müdahale eder. 
Etkileme halka halka yayı
lır.

Bilimsel yöntemlerle ça- 
lışmıyanlar gelişigüzel yazıp 
çizerler. Kitlelerin mücade
lesine hiçbir kaygüarı ol
maz.

Sanat bilimsiz olmaz.
Diyelim ki ulusların ka

derini tayin eden olaylar 
canlandırılacak, siyasetin 
iktidarı işlenecek, siyasetin 
kurumlan, düşüncesi sergi
lenecek, sanatçı sezdi bu 
kavranması gereken halka
yı, bir önsezi ile yakaladı. 
İktidara gelmeye çalışan 
birini canlandıracak.

Ve bugünkü durumda 
güçler dengesi, iç çelişkiler 
karma karışık durumda. 
Sonuç, bu karmaşa ile bo
ğuşma sonucu elde edilecek 
tir. Üstünde durulması ge
reken, halkanın, ana halka 
ile bağını bulmakla sorun 
açıklığa kavuşacaktır.

Şimdi sanatçı bu düzeni 
nasıl kurtaracaktır?

Ele aldığı adam bir poli
tikacı mı? Öyleyse neler 
vardır bilinecek politika 
için.

Yok iş adamı mi? Bilecek 
işler nasıl yürütülür, hangi 
sermaye? Hangi kesim di
ğerlerine egemendir? Buyu
rucudur, vurucudur?.

Şimdi bu gerekli bilgiler 
nasıl elde edilecektir? Göz- 
leri iri iri açarak, orada bu
rada dolaşmak hiçbir şey 
öğretmez.

Üç beş kelime toparlayıp, 
oturup ahkâm kesmek te 
«Dumanlı» meze kokulu 
meyhanede de bulunmaz bu 
nesne.

Elbette konu araştırıla

caktır. Bilgi ile ilgili, konu 
ile ilgili ne araştırılır. Bu
lunursa sanat potasında e- 
ritilecektir. Sorun olan olay
lar zinciri toplumun arasın
da yaşarken, aktüalitesi 
geçmemiş, taze iken gözle
necektir. Fakat gelişigüzel 
değil, bilimsel, metodlu.

Son çözümlemede bilgi
nin verdiği tat, sanatın ver
diği tat olacaktır.

Yapılan sanat yapıtların
dan haz d uyutabilmesi için:

Olayların ve şeylerin de
rinlemesine bilinmesi (ve 
öğretilmesi) gereklidir. An
cak iyi bilindikten sonra 
dünya egemenlik altına alı
nabilir. . .

Bu özelliklerini kavrayın
ca tiyatronun gündemine 
bilgi ve bilim girer.

Bu sorunlar ancak büi- 
min ışığında çözülebilir. Bi
limle sanat özgün bir bi
çimde kullanıldığında işlev
sel olabilir. Çünkü hiçbir 
zaman sanatla bilim ayrı 
iki uğraş değildir. Çalışma 
yöntemleri farklıdır. O ka
dar. Birindeki ciddiyet di
ğerinde eğlenceye bürünür. 
Sanat bilimden yararlandı
ğı sürece, bilim kendisini 
sanat olarak stirdürür. Ça
ğımızda hiçbir şey bilimin 
dışında düşünülemez.

Bu sanatsal yaratıcılığm- 
yeteneğin başkalarının gö
remediklerinin görülmesi, 
tesbit edilmesidir. Gerçek
lerin, tanrısal bir sezgiyle - 
şaşmazlıkla ayrıcalıklı in 
sanların olağanüstü yaratı
cılığı, çağımızda hiç acıma
dan kendisini bilime, araş
tırmaya ve incelemeye bıra
kıveriyor.

Ve dönüp sanat bilimsiz 
olmaz diyor.

Bilimsel yöntemlerle ça-

hşmıyanların gelişigüzel ya
zıp çizenlerin, kitlelerin m ü
cadelesine hiç katkısı olmaz 
deniyor.

Dünyada: olup bitenler, 
yaşamın karmaşıklığı, çeliş
kiler ancak bilimin yardı
mıyla yansıtüabiliyor.

Oysa biz biliyoruz ki öğ
reticilik yeni birşey değil
dir.. Büyülerden dinsel tö
renlere kadar uzanır.

Bu biçimler dönemlerinin 
eğilimleri ile yok olup git
mişlerdir. Günümüz oyun
ları da günümüz eğilimleri
ne bağlıdır.. Büyük uluslar
arası tartışmalar söz konu
sudur.

Diyelim ki millî mesele, 
ulusların kaderini tayin  
hakkı tartışılıyor: Bu olay
lar canlandırlacak. Bu siya
setin iktidarı işlenecek.

Sanatçı sezdi bu tutkuyu 
dürtüyü, iktidara gelmeye 
çalışan birini canlandıra
cak. Bugünkü durumda 
güçler dengesi, iç çelişkiler 
karma karışık durumda. 
Sonuç olarak bu karmaşa 
ile boğuşma neticesinde el
de edilecektir. Şimdi sanat
çı bu düzeneği nerden bile
cektir? Diyelim ki ele aldığı 
adam bir politikacı.

Öyleyse neler vardır bi
limsel politika için. Yok iş 
adamı mı? Bilecek işler na
sıl yürütülür;

Diyoruz ki bütün sorun 
tartışmayı amaçlamaktır. 
Yoksa cicili bicili süslü püs
lü sahneye .yarar sosyal o- 
larak konulmazsa, oldukça 
olanaklı elektronik beyinle 
çalışan tesisatın neye yara
rı var? Çürümüş bir dünya 
yansıtıyorsa. Yazık olmu
yor mu? Yanütıcı oyun
lar seyircide etki uyandırır
sa,
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g^l^yeriöi: gereksiz eoşku- 
y§T bırakırsa,

Belgeler yerini boş geve
zeliğe kaptır ırs^ :||

Sanat dum ı^: geıvek
dünm yı ^ ,m  'yansıtabilir-'; 

MİMSijjiUS.
'^'Düşüncenin ¡¿işlevi etkin 
olj|i|®|f hajlgta geçtikçedir.

; O düşüncelerin insanların 
i algılamaktaki etkinliğini, 
: arttırmak için harcanmalı!

dolaşıma ^sokulmalı, yoğun- 
-r i l l l ırmalı Ve üretm elidir^

.^işlevden yoksun bırakıl- : 
■- anamalıdır,
b  Yapıtlarımızda topluma 
B rnek, olumIu»k''ilâramanlS 
Bgtfatm ahyı» Öndelikle bu- 
KAüün kahramanlarını gör- 
Bnek zorundayız. Bir zanıa- 
• mn düşünüşü artık işimize 
H b a m a z ip ıje  gelmiştir. Ar- 
Ipk' içimizdeki küçük' burju- 

va ruhul l i  atml|g|zorunda- 
Buz. Bunu da aşağıdan ,yu- 
¡¡prı yapabiliriz.

Devrim -".«Halkın girişimi 
ilejlişağıdan yukarıya mev
cut- olan devlet- cihazını 
parçalayarak, politik ikti
darın ele geçirilmesi ve bu 
iktidar aracılığıyla yukar
dan aşağı daha ileri bir üre
tim düzeninin örgütlenme
sidir.»

Bundan öte devrimci ti
yatro tavrımız sanatta dev
rimci tavır ilkelerde tutar
lılıkla anlaşılabilir.

Ahlâk...........
Eski kuramcılar «Tiyatro 

ahlaksal olmalıdır» derler. 
Biz buna ahlâk sınıfsaldır 
diye cevap veririz. Sm ıflaljj 
rm ahlâk anlayışı her y e ıff | 
de kendini ortaya koyar.. 
«Doktor işçiden daha şeref
lidir» gibi.»

Çevremizde uzlaşmazlık
lar çözümlenemez gibi gö
rünen düzensizlikler, uyum

suzluklar, çelişkiler, kısaca, 
zor katlanılan durumlar 
yardır. Bilim dışı görüşler 
bunu getirip ahlâka bağlar. 
Sonucu asıl nedeninin yeri
ne koyarlar.
V ^  Bizim millet adam 
olmağJHB
r ; * Ahlâk bozuldu.»

çalarak bir yere va
rılmaz^ Açlık, besinsizlik, 
pahalılık, işsizlik; .sıkıntıla
rına katlanmadaki zorluk 
ahlaksal davranışları aşar.

Önce deney yapılır, kay- 
nak^aştırılır. Sonra da kıs
sada®  ̂ hisse pgelir. DeneWeb 
rimiz sadece ahlâksak endi-' 
şeleı- uyandırarak değildir. 
Ahlâkın sınügara ortacaîı 
kıluuacak ok ın /or cozıoniü 
gös t ermektedir.

Ufak -tefe'iâ geçici, günü 
birli*k çözümler değil, bata
ğın ¿kokusunu hafifletmek 
değil, batağı kurutmaktır, 
bilimin zor çözümü.

Bizim sözcülüğünü yaptı
ğımız ahlâk değil, ezilenler
dir. Ezilenlerin ahlâk anla
yışı bilimsel düşüncenin 
muhtevasında olup, en bü
yük ahlâksızlığın, insanın 
insanı sömürme ahlâksızlı
ğının ortadan kaldırılması
nı şart koyar. Bu anlamda 
işçi sınıfının da her türlü 
maddi, manevi, sömürüye 
karşı çıkan bir ahlâk anla
yışı ve ilkeleri vardır.

PROLETER
DEVRİMLER ÇAĞI..
Burjuva ve küçük burju

va aydınlar, sanatçılar bu
rada iki tercihle karşı kar- 
şıyadırlar. Ya devrimci ola
rak kalmak; ya da burjuva 
reformizmini veya burjuva 
darbeciliğini dönüş yapmak. 
Devrimci olarak burjuva 
kampında kalmak mümkün 
değildir. Çünkü o coktatSİB

devrim bayrağını yere indir
miştir. Bu bayrağı proleter- 
ya yükseltmektedir. Burju

v a z in in  devrimci aydınları 
sanatçıları . proletarj anın  
kampına ¿  ııııek zoı undadır 
Burjuva ihtilâlciliğine >baş?- 
ka yerde devam etmek mum 
kün değildu işte ju  nok.a^ 
dan itibaren de proleterya- 
nın kampındaki burjuva;ve 
küçük burjuva ihtilâlcileri 
proleter ihtilâlcileriyle.. ça
tışmaya girerler. Ya kendi 
küçük burjuvalıklarını (Burg  
j u V  de wimciljğtne) ̂ bırakıp 
p SleterE evrim riliğ i^ ı d ö - . 
n|jler. ¿fcüçüfc-' burjuvanın 
deyrimcadüşünücülüğü işte 
budur. Şada ANARŞİZM 

^ERYANINAçkapılırlar. Pro 
leter İptilâlcSağine dönüş
mek feghiş halk s a ğınlarını 
kucaklamakla olur., 

Emperyalizm çağında ha
reket bir ara akım yaratmış-. 
tır. Ve çözülmekle hazırlan- 
maktadır. Hızla unsurlara 
ayrışmaktadır. Ya proletar
yanın devrimci hareketiyle 
birleşecektir, ya da proletar
yanın kampında kendi kü
çük burjuva hayallerini ya
şayacaktır, ve yaşatacaktır.

Bu hayaller onu proleter 
devrimciliğinden yani kitle
lerden koparacaktır. İşte o 
zaman bu noktadan itibaren 
mekaniklik, mükemmeliyet- 
çilik, maceracılık, revizyo- 
nizm gelişir. Maceracı çizgi 
teslimiyete dönüşür, o da re- 
vizyonizme gider. İki çizgi 
birbirinin kardeşidr.

Sonuç küçük burjuva dev- 
rmcileri çağımızda ihtilâlci
liklerine ancak ve ancak 
proleteryanm kampmda de
vam edebilirler.

Revizyonizme kaymak için 
ifıaceraçı bir çizgiyi benim- 
jpmiş olmak şart değildir.
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Cuntacılık, f darbecilik, dev
rimcilikle özleşemez. Birbi
rinden çok. farklı kavram
lardır. Bu eğilimler düzene 
karşı isyan niteliğinde de
ğildir. Düzenin muhafaza
sından yanadır. Ama kendi 
amaçlarına uygun dönü
şümleri gerçekleştirmek is
terler. Bunlaı^Bâbyrimle-en 
ufak bir ilişkisi ftoktur. '

Bu eğilimler emperyalizm 
»ağında proleteryanm kam
p ın d a  kalmak zorunda ka
la n  burjuva vegtüçük burju- 
jga devrimcileri telife- Prole- 
Htrya kampı içinde, orfaya 
^oydukları devrimci hare- 
aRltler yeniliğinde, cuöfecı- 
H v e  komplocul-^Byanları 
ğgelişir.
■ A rtık  devrim,, ara akımın 

İlenilerek çözülüşünden un- 
gjfflgla.ra ayrılışından dersler 
“e:Mgrmalıyız. Gerilla hare-, 
„fitlerinin halkın devrimci 
ka§l|§şmda önemli yeri; var

ılır . I l ıc a k  halkın mücade
lesinin biiİMarçası olarak, 
başlıca mücadele biçimi o- 
larak değil.

Proleteryamffr.. partisi, ge
rillayı hiçbir zaman biricik 
mücadele biçimiBhattâ baş
lıca mücadele biçimi olarak 
görmez... Bu yöntem başka 
yöntemlere yardımcı olmalı
dır. Belli başlı savaş yön- 
temleriye uygun olması ge
rekir.

Devrim halk yığınlarıyla 
bağlarını kurarsa, zafer ku
ramazsa yenilgidir.

Düzene karşı savaş açan
larla, düzenle bütünleşenle- 
rin kamplaşması anlaşılmaz 
birşey değildir. Revizyonist
lerin, reformistlerin düzene 
karşı başkalandırma diye 
bir mücadeleleri yoktur. Ay
nı şekilde cuntacıların, 
komplocuların da öyle.

Proleter devrimcileri dü
zene karşı savaş açanlardır. 
Bundan dolayı düzenin mu
hafazasından yana olan re- 
vizyonistlere ve reformistle
re karşı genel olarak dev
rimcilerin birliğini -savun
mak yanlış değildir'.

Ancak bu savunma düze
ne karşı- olmayanlara; -karşı
dır. YoksaS devrimcilerin 
birliğini -hiçbirşeye karşı ol
mayarak savunulmaz. Dev- 
rimcile^ff kampında ayrıca 
proleter devrimcilerinin bir
liği savunulmaktadır.

Türkf§e!nin burjuva de
mokratik ' devrimini yaşa
mamış» olması burjuva dev
rimcilerin (Batının devrimi) 
tamamlamış burjuva dev- 
rimleri etkisinde kalarak ve 
fakat geri üretim ilişkileri - 
ni tasviye etmeden burjuva 
iktidarı kurulmaz. Burjuva 
muhtevalı devrim yerme 
(Devrimci demokratların) 
proleter demokrasisini s a l  
vunma zorunluğu.

Günümüzde bu sosyal ta
mircilik hiçbir işe yarama- 
maktadır. Onun için dev
rimci •,'sanatçı küçük burju
va üzerindeki deneyden vaz
geçmelidir. Yükselen sınıfın 
safında yerini almalıdır.

Devrim kitlelerle olur. Öy
leyse devrimci sanat ta  kit
lelerden bağını koparamaz. 
Kitlelere bağlı olmayan tep
ki hareketine devrim diye
meyiz.

Kitlelerden kopuk hare
ketler kurulu düzeni yıkma
yı amaçlasa bile, son çözüm
lemede, darbecilikten, ma
ceracılıktan, komploculuk- 
tan kurtulamaz.

Serbest rekabetçi dönem
de burjuvazi kendi ihtilâlini, 
kendi sınıflan öncülüğünde, 
kendi sınıflarına dayanarak

yapmıştır.-
1789 Fransız burjuva ih- 

- tilâli, Fransız burjuvasının 
eseridir. Fransız burjuvası 
ihtilâle sınıf olarak katıl
mıştır. 1848’lerin Fransasm- 
da Redro rollih yönetiminde 

fjküçük burjuvazi kendi dü
zenini kurmak için kendine 
dayanarak^ ihtilâle katılmış
tır. .

Ama çağımız proleter ih
tilâller çağıdır. .Burjuva ve 
küçük burjuvanın barutu 
serbest rekabetçi dönemde 
bltmisriıfevfe

Emperyalist çağda burju
va ve- küçük- burjuvazinin 
bağım sız0 siy a s il hareketin
den söz etmek olanaksız ol
duğundan,. burjuvazinin 

. (Muhalefetteki kanadı) ve 
küçük burjuvazinin düzeni 
karşısına alması düşünüle
mez. Küçük burjuvazinin 
devrimci dönüşümü olabilir. 
Bu da devrimci sanatı, kü-| 
çü-k burjuvanın kuyruğuna 
takmayı gerektirmez.

Küçük burjuvanın düzen
le belli seviyede çelişkisi var
dır. Burada belirtilmek is 
tenen şey, yapışılamayacak' 
bir dal olmuştur.

Emperyalist çağda burju-S 
va ve küçük burjuvazi dü
zene karşı devrime kalkışa- 

" mıyacağıdır... Burjuvazi bü
tün olarak iktidarda olamı- 
yacağmdan küçük burjuva 
muhalefetin düzenle çelişki
si gerçektir. Ancak bu çeliş
kiyi devrimci bir girişimle 
çözümlemek olanaklarından 
yoksundur. Burjuvazinin mu 
halefetteki kanadı da ateşle 
oynamaz. Onlar için en ür
kütücü şey budur.

Ve işte bu olayları prole
tarya karşısında gericiliğe 
iter. Bütün bunlara rağmen 
burjuva muhalefet, burjuva
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iktidarla (Düzenle kendisi 
arasında değil, çünkü em
peryalist çağda kendisi dü
zen içindedir) çelişkilerin 
çözümüne uğraşır. Bu m ü
cadelede devrimle olmaya
cağına göre, hüküm et dar
beciliği, cuntacılık, refor- 
m izm  elindeki silahların 
başlıcalarıdır. Artık muha
lefetteki burjuva kesimleri 
■bu yönteme baş vururlar.

Serbest rekabet dönemi
nin sona ermesiyle burjuva
zi ve küçük burjuvazi kendi 
sınıflarına dayanan isyan  
hareketine girişemiyecekle- 
rini çok iyi kavradılar. Bur
juvazi adm ^fiStilâlci ola
rak' yaşam aSğ^tık  m üm 
kün : delpldiî Ç a g ımızda
devrimci rolünü bitirmiş, 
burjuvaziden işçŞpsmıfı ta
rihi gnk^uiiv.alııXe'i kendi
sinden
rm, kaif(® ^i^«ttjhanlarm - 
da taı 'im ^ '.e^ ^ ı^ o ru m lu -  
luğu yüklenir. Elbette ki bu. 

;g;örevi tek başına \  apac':^ 
Çından işçicilik (Uvriye-i 
*ri-zm'» olur. Yandaşları vara  
di-r.

Ekonomisi,- Politik - Kııfjjj 
türel of^H Hrasanlığm  bq§- 
İangıcm daıilsonuna kadar 
■ varolan^Şüttürün son dam
lasını ■■■ ektir. Bütün
kültürleri raşacaktır. Onun 
için bilghv* kitaba, sa n ı11 
olan-Jtİlgetini giderecektir’.;;: 
It'^â-Mar sadece' devrimi 
vS f t ıkla kalmaz, eh büyü-k- 
aıi uları da yapar. Ve de 

fMı-ıır; İşte bu günden iti- 
ESfee,n tiyatrolar!#, sendikajj 
n  arasındaki ilişkiler sık- 
l® m a ^  Artık iş jfjps iıfı h er : 
•kurumda hisse ttffilmelidir, 
övunlaillB Ş rmeli Itei değiş
tirme! i

Bu 'ikille r i  etk iijgm  Bağ
lıyacaktır:,, DİğerŞ İ l l larmda

çalışanlar, kültür emekçile
rinin ürünlerini tüketmekle 
kalmayacak sanatçı adı al
tında yozlaştırılmaya çalı
şanlar kültür işçiliği yara
tıcı özüne kavuşacak, sını
fının bilincine varacaktır. 
Böylece tozun dumana sa
pın samana girmesi önle
necektir.

İş kolu özelliği olarak an
cak üretildiği zaman tüke
tilmesi mümkün olan amba 
lajlanması, , jilatinlenmesi 
ithalâtı, ihracatı mümkün- 
süz olan, düşünce üretimi 
boşa gitmeyecek gerçek sa
hiplerine ulaşm ış olacaktır.

Bu iki kurumun canlı 
bağları emekçileri birbirleri-

- i f td a h a  sıkı, daha sağlam  
bağlarla bağlayacaktır.
, ÇAĞIMIZ /SANAT VE

EDEBİYATI
-..C n im iz. p uTheryÜ çağı- 

¡¡gni? Buı |'Ua 'edebılat1 artık 
Au \-aiai ıc ık du

rumda değildir. Kapitalist 
düzenin çöküşünün ve \oz^i 
laşmasımn ifadesi oJj ■ ak 
burjuva edebiyatının çökü
şü  ve yozlaşması bı 
kültürünün bugünkü duru
munu belirleyici eğilimdir.

Proleter devrimden oju-j 
müne korkan faşizm kül tü
re saldırmaktadır. İnst l l l l l  
ğı tarihin en karanlık, eıı 
barbar çağlarına geri d;«h- ■ 
dürmeye çalışmaktadır En 
büyük Baihatçıların yarattı-' 
ğr eserleri vahşice yok et-^ 
mekt&jyıkmaktadır.

Gizemciliğin ve softalığın  
Shp İyarümesi,; pornografi; 

¿¡vb. merakı burjuva kültürü-
- nün çöküşünün ve yozlaş

masının belirli özellikliBİB 
dir. Kalemini sermayeye 
satm if olan burjuva edebi-;

Jyatmıh6«Ünlü kişileri» artık;; 
hırsızlar f la j  anlar, orospu

lar ve serserilerdir. Burjuva 
toplumunun soysuzlaşma 
çabalarının örtbas edilme
sidir. Bu durumu şiddetle 
hisseden burjuva edebiyatı 
temsilcileri karamsarlığa, 
yarından kuşku duymaya 
ve karanlık korkusuna ka
pılmaktadırlar.

Onlar karanlığı sanatın  
teori ve pratiği olarak yü
celtmektedirler.

Sanat ürünlerinin malze- 
melerini, konularım imge
lerini, dillerini, üsluplarını, 
insanların hayatlarından ve 
deneylerinden alırlar.

Eserlerin baş kahraman
ları, canla başla yeni haya
t ı inşa edenlerdir.

Erkek kadın işçiler kol- 
hozcular, parti üyeleri, yö- 
neticiler, mühendisler genç 
devrimciler, öncüler.

Coşkunluk ve kahraman- 
"iîk!> duygusu edebiyatımızı 
sarmıştır. Edebiyatımız i- 
yimserdir. Çünkü ilerleyen 
sınıfın, biricik öncü sınıfın, 
proleteryahîn edebiyatıdır. 

BİZ TİYATROYU NASIL 
GÖRÜYORUZf'III 
Biz m

bilgiler^ jjMak
görmiıyola-ıy j,fVği‘ğ-an 1 at-
m a sii||Ş v ç^ li d ® I ^ S | 

Bizim .ilaçlığım ız f |y a t -  
ro: B ıliı ed ıım e ı'-teenni u- 
yandırır, kışkırtır, iglerçe- 
ğin gelişime uğraması .kar
şısında'duyulan se.viıjai’'bel
li bir§|prüngfsye oturtmak
tır.

Sanatta bügı-'ve yaratma 
bir araya .gelmez - zıtlıklar 
değildir. 1

Şu özgürlüksüz, ve bilgisiz 
Özgürlüğe ve- bilgiye aç 

insanı-,'çağımız insanı,
Baskı, zülüm, işkence 'gö

ren kahraman,
Aldatılan alicenap, büyük
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Dünyanın efendisi - olabilir 
ve korkunç çağımız, insanı, 
artık tiyatro öğretici olarak 

-çalışmaya başlamıştır.
Petrol enflasyonu (OPEC) 

yaklaşan savaş, toplumsal 
çatışmalar, çile, din, buğ
day, kasaplık hayvan, tiyat
roya konu oluyor.
. Korolar seyircinin bilme

diği sorunları aydınlatıyor. 
Filmler dünyanın dört bir 
bucağından olayları seyirci
ye sunuyor.

Projeksiyon istatistik mal 
zeme yayıyor, . Geri plânın 
öne - çıkması ile, insahca 
davranışlar, eleştiriye tutu
luyor. Yanlış davranış ile 
doğru davraîuş kendini sah
nede gösteriyor.

Kimi insan görüyordu, 
ne. yapıldığını bilyordu. Ki
mi de bilmiyordu ne yapıldı
ğını. Böylece tiyatro filo
zofların uğraşı oluyordu. A- 
ma dünyayı sadece açıkla
yan değil, değiştirmeyi a- 
maçlayan filozofların. •,

Yeni tiyatro öğretici bir 
görev yükleniyordu. Eğlen
ceyi unutmadan. Yoksa se
yirciyi yeni baştan okul sı
ralarına oturtmak, onları' 
kara cahil saymak ojur. Ne 
sınav ne de diploma almak 
istiyor seyirci. Hayat sına
vından imanı gevriyor. Ge
nel -olarak eğlenmek ile öğ
renmek arasında fazla ay
rım istemiyor. :

Öğrenmek % yararlı olabi
lir ama hoşa giden eğlen
mektir.

öyleyse bizim yaptıkla
rımız son derece hoşa git
mez, can sıkıcı, hatta yoru
cu olduğu şüphe ve kuşku
su ile karşı savunmak gere
kir. Aslında bir alış veriştir 
yapılan. Buna göre bilgi 
maldan başka birşey değil

dir.
Bilgi edinen- alıp başkası

na satmak için yapar bunu.
Okul sıralarına vedâ et

miş kişiler,, öğrenmeyi gizli
lik içinde yürütmeyi yeğ
lerler. Bir yaşa gelenlerin 
bir takım bilgileri bildiği 
doğal kabul edilir. Çünkü 
öğrenecek daha şeyi oldu
ğunu itiraf eden, az bilgisi 
olduğunu ele verir, herkesin 
gözünden düşeceğinden kor
kar.

Ayrıca kişinin dışındaki 
etmenler dolayısıyla, öğren
menin sağladığı yararlar, sir 
nırlıdır. Söz gelişi işsizliğe 
karşı hiçbir bilgi kâr etmez. 
Sonra işbölümü. (Uzmanlık) 
her alanda bilgili olmayı ge
reksiz ve imkânsız kılmıştır.

, Öğrenmek çoğu zaman 
başka çabalarla • ilgilenmi- 
yenlerin başvurduğu bir uğ
raş olmaktadır, 
jj İnsana- güç sağlıyan öyle 

pek bilgi yoktur. Ama güçlü: 
olmanın sağlıyacağı bir sü
rü bilgi vardır.. Çeşitli top
lum katlarına göre öğreni
min oynadığı rol pek deği
şiktir.

Üretim güçlerinin geliş
mesi sonunda tüm toplum? 
sal örgütlenmenin değişme
sini zorunlu kılar. Yeni ü- 
retim güçleri eski üretim 
güçleriyle çelişkiye düşer, 
eski ilişkiler köstek haline 
dönüşür. Değişim kaçınıl
maz olur, devrim çağı baş
lar!

Her yeni teknik, buluş ve 
ilerleme, baskı aracı olarak 
kullanılır.. (Kılıç, barut, si
lah, top, uçak, nükleer, vb.) 
Tüm ordunun örgütlenmesi 
değişir, yeni savaş yöntem
leri ortaya çıkar.

Birlikler yeni yöntemlere 
göre ayarlanır.

"Yeni savaş düzeni alınır.
 ̂Yeni strateji ve taktikler 

ortaya çıkar.
Sınıflı toplümlarda yeni 

teknik buluşlar halk üze
rinde baskı aracı olarak 
kullanılır. Ama yalnızca bu 
değil.

Tekniğin (genel olarak 
üretim güçlerinin) gelişme-, 
si bu baskıyı kıracak top- 
lumları yaratır.. Onun kı
rılması, eski toplumun yı
kılmasına, yani hakim sı
nıfların yıkılmasına zemin 
hazırlıyaçaktır. ,

Örnekliyelim: Fabrikalar
da buludan yeni makinalar 
vb. işçileri birarayâ getirir.

Disiplinli ve düzenli üre- 
Aiin sürecine geçirir. Böyle
ce -jbiîjikte' hareket etmeyi, 
kollektif eylemi öğrenirler.- 
Burjuvazi kendi elleriyle 
mezar kazıcılarını hazırlar.. 
Kendisini yok edecek olan
ları var eder.

;.. Böylelikle iki yönü oluyor 
teknik gelişmenin. Bir yö
nüyle buluşların halk üze
rindeki baskısı, yıkım ve 
ölüm aracı olarak kullanıl
ması, öbür yanıyla da halkın 
baskıyı kırmasına olanak 
hazırlıyor.

İnsanın her şeyden üstün 
doğası, toplumun gelişme 
yasasını derinlemesine ince
leyip kavrar.. Burjuvazi ö- 
zellikle- bütünselliği kavra? 
tılmaz hale getirmek, çar
pıtmak ister.

.Geliştirilmiş teknolojiyi 
kitlelerin emrine vermeye 
çekinir. İnsanın doğayı yen
medeki toplumsal mutlulu
ğundan her zaman kaçınır. 
Bireysel çıkarlarını toplum
sal çıkarlardan üstün tutar. 
Tam tersine gizler, gelişme
yi mutsuzluğun kaynağı ha
line getirir. (Makinaları kır-
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mak, parçalamak gib i).
Buluşlar, teknolojik geliş

me, insanlık için giderek 
büyüyen tehlikeli korkula- 
cek şeyler olarak verilir. Bir 
yandan sevinç- kaynağı» ö- 
bür yândan boğuntu verebi
lir.

Çünkü, geniş kitlelere 
ş. buluşlardan yararlanma öğ- 
BKetilmemiştir. Kendileri hak 

kındaki bütün bilgiler giz
lenmiştir, yasaklanmıştır, 
saklanmıştır.

Kendi haklarında, tekno
loji hakkında bildikleri az 
şey kendilerine yarar sağla
mıştır.

Sorunun özü de şu:
Baskılar insanın insan ta

rafından sömürülmesi her 
İnsan ilişkisinde alabildiği
ne kendini göstermektedir.

Bu öylesine yabancılaştı
rır ki:

Öylesine doğallaştırır ki:
Paylaşım savaşları dep

remler gibi doğal karşılanır. 
Sürekli baskı aşağılama öy
lesine doğalmış « gibi kabul 
edilir ki: Doğallığını yitir- 
nnşlolan doğalmış gibi ge
lir,

—- Bilimde yabancılaşma
— Emekte 'yabancılaşma
— Sanatta yabancılaşma
Öyle katlar vardır ki için

de yaşadıkları koşulların de
ğişmesini akılları almaz. Bu 
koşullar pekâlâ iyidir onlar 
için. Borsada ne türlü gü

rü ltü  ̂ koparsa’ kopsun onlar 
onlar Kazanırlar. Sonra ken
dilerini biraz yaşlanm ış his
sederler o kadar. Zateh kaç 
yıllık ömürleri kaldı şunun 
şurasında. Hâl böyleyken 
ne diye öğrenip duracaklar, 
son sözlerini söylemişler bir 
kez.

Ama henüz son sözlerini 
söylememiş olanlar, koşul-.-.-ij

lardan memnun olmayan
lar, öğrenmeye can atarlar. 
Mutlaka sağlarını sollarmı 
öğrenmek isteyeceklerdir. 
Öğrenmedikleri zaman ha
pı yutacaklardır. Ve en iyi, 
en ateşli öğrenen bunlardır. 
Böylesi ayrım ülkeler ulus
lar için söz konusu değildir.

Demek oluyor.ki öğrenme 
isteği birçok nedenlere bağ
lı oluyor. Bununla birlikte 
zevkli öğrenme, neşeli öğ
renme, çetin öğrenmeler de 
vardır.

Eğlenceli Şpğrenme diye 
bir öğrenmepplnasaydı, t i
yatro tüm yapısı bakımın
dan öğretici olamazdı. Öğ
retici de olsa tiyatro, tiyat-l 
ro olarak kalır, iyi olduğu 
sürece de eğlendirir.

GERÇEKÇİLİK
Gerçeklik heı.-ey demekil 

^değildir. He \ a t1 a#ib ıı 1 ik i l i  
plreğişkmdir. Bir kez l l l i l | [ |  
Planmcâ; sonsuza dek sûr» it 
S u la n ılm a z. Toplumun ger
meklik yasaları gıın "ışığına 

çıkmazsa gerçek yüzeysel
leşir. Sosyal reformların 
kuyruğuna koyarsa kendisi- 
ni, sanat etkinliğini yitirir. 
Sanatsal zevk yavanlaşır. 
Kavrayış yavaşlar.

Yeni durumlar karşısında 
yeni gerçekler ortaya çıkar. 
Kendini ^yenileyip, yeniden 
elde etmek gerekir. Buâda 
\en ı d<.nejdeıo hazırlanmak 
la olur. Kendini yenilemek
le sanatsal anlatım ‘olanak- 

|ü-rmıpenginlestirm ekle o-

Kendimizi gerçek insan
larla ve gerçek şeylere, sınır
lamak bizi kalıplaşmaya gö
türür. Biz sanatta somut 
günlük hayattan daha üst 
düzeyde eserler vermeliyiz 
ki, bugünkü hayatın önünü 
aj'dmlatabilsin. Daha yoğun

olmalı ki günlük hayatın 
zorluğu kavranabilsin. Da
ha vurgulu olmalı ki, değiş
me ve değiştirme yönünde 
bir adım atılabilsin. Daha 

.f'tıpikslolmalı ki herşeye bir- 
şeyler diyebilsin. Daha ide
ale yakın olmalı ki, dolayı
sıyla evrensele daha yakın 
olabilsin. Biz olması gerek
tiğine inanıyoruz.

Herşeyden önce bizler, in
sanın üretim içindeki .çalış
masını,- onun bütün öteki 
eylemlerinin belirleyicisi o*  
larak görürüz. İşte iş bilgi
si dediğimiz şey de, özünde o 
insanın maddi üretim faali
yetine bağlıdır. Bütün bilgi
lerin ana kaynağı budur. 
İdeolojik biçimler olarak 
sanat ve edebiyatın eserleri 
belli ;bir toplumun hayatı
mı! insan kafasındaki yan- 
smiasmin ürünleridir.

Devrimci sanat \e  edebi
yat halkın hayatının I t S l l  
rimci sanatçı ve yazaı lariıî 
kafasındaki yansımasının ü- 
rünleridir. Halkın hayatı 
sanat ve edebiyat için her 
zaman bir hammadde kay
nağıdır. Tüm sanat ve ede
biyat onun yanında sönük 
kalır. Bu malzeme sanat ve 
edebiyata bitmez tükenmez 
kaynak olur. Onun biricik 
kaynağını meydana getirir. 
Tek kajmak budur. Başka 
kaynak olamaz.

Kitaplar eski çağların, j’a 
bancı ülkelerin ’birer sanat .: 
ve edebiyat kaynakları de
ğil midir? Geçmişin sanat 
ve edebiyatı b.r kaynak de
ğil bir| ırmaktır. Bunlar a- 
talarımız ve yabancılar ta
rafından kendi yer ve za
manındaki halkın hayatın
da buldukları sanat ve ede
biyatın hammaddesinden 
yaratılmışlardır.
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Biz sanat ve edebiyatı
mızda güzel olan herşeyi 
devralmalıyız. Yararlı olan 
herşeyi eleştirici bir şekilde 
özümlemeliyiz. Kendi yer 
ve zamanmdaki halkın ha
yatındaki sanat ve edebiyat 
hammaddesinden eserler ya 
ratırken bu mirası örnek o- 
larak kulanmalıyız. Böyle 
örneklere sahip olmak ya 
da olmamak, çok şeyi değiş
tirir.

Hamlıkla - işlenmişlik.
Kabalıkla - incelik
Alçak bir düzeyle - yük

sek bir düzey
Hızlı çalışmakla - yavaş 

çalışmak arasındaki farklı
lığı doğurur.

Demek ki feodal ve bur
juvazinin eserleri olsalar bi
le, eskilerin ve yabancıların 
mirasını bir kenara atma- 
malı, ve onlardan öğrenme-, 
yi reddetmemeliyiz. Ancak 
bu mirası devralmak ve ör
nek olarak kullanmak, hiç
bir zaman kendi çalışmala
rımızın yerini almamalıdır... 
Hiçbir şey onun yerini tut
maz, Eskilerin ve yabancı
ların hiç eleştirisiz aktar
mak yada kopya etmek Sa
nat ve Edebiyatta en kısır 
ve en zararlı dogmatizmdir.

Devrimci: yazar ve sanat
çılar, geleceğin yazar ve sa
natçıları kitlelerin arasına 
gitmelidirler, her çeşit insa
nı, bütün sınıfları, bütün 
kitlelerin hayatını ve mü
cadelenin bütün canlı görü
nümlerini sanat ve edebiya
tın bütün hammaddesini 
gözlemek, denemek, incele
mek ve tahlil etmek uzun 
süre kararlılıkla ve içtenlikle 
işçi ve köylülerin arasına 
gitmeli, mücadelenin ateşi
ne atılmalı, biricik kaynağa, 
en geniş, en zengin kaynağa

gitmeli. Ancak o zaman ya
ratıcı çalışmaya geçebiliriz. 
Aksi takdirde, üzerinde çalı
şacak birşey bulamayız.

İnsanın sosyal hayatı sa
nat ve edebiyatın tek kay
nağı olduğu halde, içeri ba
kımdan sanat ve edebiyatın 
kıyaslanmıyacak ölçüde can
lı, zengin olduğu halde, in
sanlar sadece hayatla yetin
mezler. Sanat ve edebiyat 
isterler...

Çünkü her ikisi de en gü
zel olmakla birlikte, Sanat 
ve Edebiyat eserlerinde yan
sıdığı biçimlerde hayat da
ha bir yüksek düzeyde daha 
derin, daha yoğun, daha ti
pik, ideale daha yakın, dola
yısıyla da gerçek günlük ha
yattan daha evrensel olabi
lir ve de olmalıdır.

Devrimci Sanat ve Edebi
yat gerçek hayattan çıkarıl
mış kişiler yaratılmak ve ki
şilerin tarihi ilerleyişine yar
dımcı olmalıdır.

Sözgelimi, bir yanda açlı
ğın, susuzluğun ve zulmün 
getirdiği acılar, öte yanda 
insan, tarafından sömürül
mesi ve ezilmesi vardır. Bu 
gerçekler her yerde vardır. 
Ve insanlar bunlara olağan 
şyler olarak bakarlar. Oysa 
sanatçı ve yazarlar böyle 
günlük olayları yoaunlaştı- 
rırlar... Bu olaylarm bağrın
daki çelişmeleri ve mücade
leleri gözler önüne sererler. 
Ve kitleleri uyandıran coş
kuyla tutuşturan ve onları 
çevrelerini değiştirmek üze
re birleştirmeye ve mücade
leye yönelen eserler yarat
malıdırlar.

Böyle bir sanat edebiyat 
olmadan, bu görev gerçek
leştirilemez, en azından etki
li ve hızlı bir biçimde ola
maz.

Gerçekçi sanat savaşçı bir 
sanattır. O insanların yara
rına yalnışlarla savaşır. 
Doğru görüşlerin gelişmesi
ni sağlar. Yaratıclığı güçlen
dirir.

Gerçekçi sanatçılar, duy
gu ve düşünceleri uygun o- 
lanı, yeryüzü gerçeğini ge
niş anlamda örneklerle açık
lar.

Tarihsel açıdan olan, oluş 
ve sona erişin simgesini 
vurgular. Onlar bütün ya
pıtlarında tarihi bir bakış 
açısından düşünürler.

Gerçekçi sanatçılar insan
ların içinde ve aralarında 
varolan çelişkileri betimler
ler. Ve bu çelişkilerin hangi 
koşullar altında gelişeceğini 
gösterirler. Gerek insanın 
gerek ilişkilerin uğradığı de
vinimlerle ilgilenirler.

Düşüncenin gücü maddi 
temelini, insanla insan ara
sındaki ilişkileri toplumsal 
etkilerin güçleneceği bir şe
kilde belirler. Yalnız koşul
lara karşı değil, seslendikle
ri: kitleye karşı da gerçekçi 
bir tutum takınırlar. Bunun 
için kitlenin darbe alanı iyi 
belirlenmelidir. Havanda su 
dövülmemelidir.

Seslendikleri kitlenin han
gi sınıftan olduğu .ve kavga
nın bulunduğu düzey her 
zaman gözönünde bulundu
rulmalıdır.

Herşey buna göre düşü
nülmelidir.

Tasarlama.. Yorumlama 
bu temel üzerine oluşmalı
dır.

Bir kitlenin düşünme tar
zının doğru olup, yanlış ol
duğu bir mihenk taşında sı- 
nanmalıdır.

Tiyatro için mihenk taşı 
sahnedir.

(Devamı gelecek sayıda)
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KİTAP ELEŞTİRİSİ

«O günden 
bu güne»

Vâs’fj Rıza ZOBIJ

Yığılıp gelm iş Türk Tiyatro- 
sunun sorunları. Bu sorunlar; 
bu didişmelet;; b | |  kavgalar gü
nü gününe notlar, ilgisizlikten, 
a h fe ıls ız lık tâ 'ıî - yakınm a, '.zor- 
lüldauıv'.L'U sındın n  laıclM İlI  
d e ^ B H p ^  /“t l  laılç+aJuLır y ı
ğın ı p ııj uk mr-.kirap olmuş. U - 
liı ı n l j  âar gibi köklü bir ya 
pıt, birbirinin aynı, birbirine 
benzem eyen, birbirinden değer
li yapraklarıyla kol kanat geri
yor bugüne. Bir davaya tutku
yu bu uğurdaki kavgayı ve bir 
yuvaya bağlılığı görürüz ilk sa 
tırından son sa tın n a  değin. O 
günden bu güne nasıl tuğla  
tuğla örüldüğünü görürüz bu üç 
duvarın.

GEÇMİŞİ OLMAYANIN
GELECEĞİ OLMAZ.

«...A llah sıh hat ve a fiyet ver
sin. Operatör Cemil Paşa (Cejf 
m il Topuzlu) 1912’de İstanbul 
Şehrem aneti’ne gelince, tasar
ladığı işler arasm da bir «Ti
yatro Konservatuarı» kurmayı 
program ına d ahil etm işti. B u
radan yetişecek sanatkârların

B ^^^M -çrebilm ele^ i lcto>:>|g al- 
H H B p p  bir tiyatro |||@ ası 
yapjılE a  düşündü. Şehrem ane
ti H e y e t i Fenniye MuşH&ure 
Mösyö Arik’e bir de plan-il l f fır- 
dı.

«Konservatuarı k u r m a i^ K ı,  
Paris Sefareti vasıtası vla llf lıa- 
ruf tiyatro bilgini Mösyö ^ S u -  
an ’la (Antoine) 17. Haziran. 
1914’de m ukavele im zalayıp ilk  
tah sisa tı da gönderdi.

«...Bu konservatuara «Darül- 
bedai» ism i kondu. Sonradan  
da bir «OSmanî» ilave edilecek
ti. Tiyatro ile beraber Doğu ve 
B atı m üziği de ilave edilecek
ti.»

İşte böylece başlıyor geçm iş
ten: DEVRALDIĞIMIZ MİRAS.

Ve şöyle sürdürüyor büyük 
usta V asfi Rıza'.

«Gelelim  biz hikayem ize: M e
murları, öğretm enleri, idarili e- 
debi heyetleriyle 'teşekkül -eden 
Darülbedai ertesi senenin  yani 
1916 senesin in  20 K anuni şâni 
(O cak ), ayına kadar hazırlık

lar ın ı yaptr;>^
g f Ş u i r . ve doktor o lan  H üse
yin  Suat (Yalçın) beyin F r â n j  
sızcadan adapte ettiğ i ‘Çürük 
Tem el’ p iyesinin  —  Musikî K ıs l  
m inin  K onseriyle —  Tepebaşı 
kışlık  tiyatrosunda (Yanan  
D ram ), gündüz kadınlara, gece 
erkeklere olm ak üzere ilk  tem 
silin i verdi.

«... (Darülbedai-î O sm ani) 
Osm anlı İm paratorunun devlet 
merkezinde, Avrupai resm i tifl 
yatrosunun tem elini attı.»

İşte  anlattığım ız bu görkem 
li çınarın  kökü o günlere uza
nır. Öz suyunu bu topraklar
dan alır. Ve de büyük usta  Vas-' 
fi R ıza Bey D arülbedai-î Osjj 
m aniyeye girişini şöyle betim 
ler.

«...Y ıl 1917 Ekim ayının  13. 
günü saa t 11.’de: Hiçbir ü yesi
ni, hiçbir m em urunu tan ım a
dığım , ‘D arülbedaî-i O sm ani’ t i 
yatro m ektebine kayıt olmak

üzere m üracaat e ttim . Yaşım! 
henüz 15... -T ..M ın ’ıa .tk nd ak ı 

.bilğiıp: O k t  tiyatro se -  
yirçisinin bilgisi aadar.» O--yaş
ta o günkü tiyatro ¿feygçisin i, 
b u gu n k d leiî^ l oljfiîeyeji'Jfeıkan 
yok. O sm anlınm  r ıft^ ^ & .tr o su  
vardı k i l i  o m  k bilgi
sam la' oViıj'Nııı. Haşan Efendi, 
' Ş e ı / B ^ ^ ^ ^ t  beyler «Harcı a- 
lem »...

« ..J ia n fio z  oyunları düğün- 
lük vg ram azaniyelik ih tiyaç ...

B ilğ i||( bunlardan ibaret olan  
bir. heveslin in  «Müracaat kapı
sı» ancak «D irek |erarj|p § | ol-i 
m ası lâzım  gelir. O h a ld e beni 
direklerarasm a değil de Darül- 
bedaiye sürükleyen sih ir ne  
idi?

O günden bu giine kadar, t i
yatronun her ¡gtürlü çilesini, 

kahrını çeken, iy i ve-kötü gün

lerini gören, oyunculuktan, G e
n el san at yönetm enliğine ka
dar çeşitli sorum luluklar yük
lenen  büyük usta bugün bu si- 
hiri çözmüş m üdür bilem iyo
ruz.

Ama herbir sayfası birbirin
den değerli, her ayrıntısı birbi
rinden kıym etli anılar bize çok 
şey öğretiyor. O GÜNDEN BU  
GÜNE.

HZ.



ÖLÜMÜNÜN 42. YILI İÇİN
«KÜÇÜK burjuva; uzun yıllar süresince 
oluşmuş düşünce ve alışkanlıkların dar 
çemberi içinde sıkışıp kalmış, bu çember
lerin dışına çıkamayıp, kurulu makina gi- 
bü düşünen bir varlıktır.

...Öyle bir hasta insar tipidir ki küçük 
burjuva, ciddi bir şekilde öğrenilen dü
şünme tekniği, onda düşüncenin gelişme
sini durdurur. Olayların etkisiyle kendi
sine yabancı birtakım düşünceleri benim
sediği olur küçük burjuvanın: Ama bu dü
şünceler onu hasta eder.

¡..Küçük burjuvanın temel şartı şudur: 
«böyle gelmiş, böyle gider.» Bu kelimele
rin çıkardığı ses bir saat rakkasının oto
matik hareketini düşündürür. Küçük bur
juvazi gerçekten, sahiden çürümektedir. 
Tıpkı «her balık baştan kokar» dedikleri 
gibi.

...Halk kitlelerinin birçok şeye ihtiyacı 
vardır. Bu kitleye son derece az kitap ve
rildiğini iddia ediyorum. Bu kitle edebi be
lagatın tatlı dilini ne yapsın. Ona gerekli 
olan şey modem hayat, emekçi halkın da
ha iyi bir gelecek uğrunda başka memle
ketlerde giriştiği mücadele hakkında 
açık ve kesin bir şekilde ifade edilen bir 
gerçek yoğrulmuş ekmektir.»

MAKSİM GORKÎ


