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Okuyucular!

katkılarınızla daha
gelişip zenginleşecektir.

da
.
Kültür ve sanat üzerine haber * Yorum * Ilan *
Eleştiri * Öneri *Şiir "Resim * Karikatür
* Araştuma vb. sanatsal ekinlerinizi, bekliyoruz.
Dergimiz, sizin

SUNU
4. Sayımız da Yeniden Merhaba.

yanlışlıgı ortadadır.
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mak, onu ilerletmek, onu yaratmaktan daha da
zordur. Sanat ve
Edebiyat çalışma
sı insanlara yapı
lan en önemli bir
hizmettir. Ama insanlar duygularını
zorlayıp, öncelikle
kendi kendini sorgulamalı. Kendileri, kendileri için
neler yapıyor.
Kendileri için yapılanlara ne yapı
yor?

Bir Kültür-Edebiyat dergisinin çıkarılmasının zorlugunu biliyor ve yaşıyoruz. Okuyuculanmıza daha iyi bir dergi
yaratmak istiyoruz. insanın kendisini, dogayı ve toplumu
daha net ve özgürce kavramasına ugraşıyoruz. Sevgi-saygı
hoşgörü -eşitlik duygularını güçlendirmek ve yeni insan tipine katkıda bulunmak istiyoruz. Ama işimizin zorlugunu biliyoruz. Çünkü grupçuluk-darkapıcılık-çekememezlik dünyayı sarmış gidiyor. Kimi yerlerde dergimizi sergileme imkanı bile bulamıyoruz. işte bu yüzden dolayı siz okuyucuları
mızın destegine biraz daha ihtiyacımız vardır. Ancak sizinle
birlikte biz her zorlugu yenebiliriz. Yeni okuyucu, yeni yazı
lar bulma mücadelesinde sizler de yardımcı olmalısınız .
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Birşeyleri yaşat

Bu sayıda şiirimizin bir isyan ateşi Enver Gökçe'yi ve
Homeros·u sizlere kısaca tanıtıyoruz. Edebiyat ve kültür
üzerine haber-ropörtaj yorum-araştırmalarımız var. Çevre
ve ekoloji üzerine bir kaba inceleme yazısını ve 'Dünya Barış Günü" üzerine kısa bir yorumu yayınlıyoruz. Aramıza yeni katılan A. Kuloglu ve Hacı Osman dostlarımızdan yazı ve
okuyucu mektuplarını da ayrıca sunuyoruz. Berthol
Brecht'tin kısa bir yazısını da önemli gördügümüzden bu sayıda yer veriyoruz.
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şekillenecektir.

Sivas katliamının üzerinden çok yeller esti, ama tazeligini henüz koruyor. Aydınlanma düşmanlarını ve katliamı
yeren yazı ve şiirleri bir bölümde toparladık. Bize ulaşan
okuyucu şiir ve yazılarını buraya da aktardık. Ayrıca Sivas 'ın
acılan içinde kıvranıp ölen Rıfaz Ilgaz hocamızı da kısaca
aynı bölümde ele aldık.
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maz Güney sevenleri ile yeniden birarada olmaktan mutluyuz.
Sözümüzü tutarak
ı 993'ü dördüncü
sayımızı da bitirdik.Biz gülü bagında derdik,
bundan sonrası
daha çok siz dostların katkıları ile

Bu sayımızın iki agırlıklı konusu vardır, gerisi dergimizin kendi genel sorumluluklannın devamıdır. Y.Güney'in 9.
Ölüm Yıldönümü dolayısıyla anma toplantıları , şiirler, Hüseynov'un bir kitabına ve degerlendirme yazılarına yer verdik. Y.Güney'in eserleri bölümünde Umut filmini, iki şiirini
ve ·ogluma Hikayeler"in bir bölümünü tanıtıyoruz.
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Üç aylık aradan
sonra, siz okuyucularımız

Tüm sayılanmızda şimdiye kadar, degişik sayfa ve yazarlar ile sizlere ulaştık . İlkbaşta bunları kalıcı yapmak istedik. Ama degişime ve yenilenmeye ve hergün yeniden yeni
dostların kervanımıza katılmasını görmeyen bu tutumun

Bu sayının kapagı 'Anadolu Türküleri" adlı kitabın kaGeçen sayı Azerbeycanlı ressam Eyüp Emdadiyan·a ait "Aşık " tablosuydu. Bir yanlışlıktan dolayı 3. sayıda
bilgi verilmemişti. Geçen sayıda yapılması ilanıa duyurulan
ı. Yılmaz Güney Edebiyat Yarışması; teknik hazırlıkların yetersiz oluşu ve bir dizi başka işlerden dolayı yapılamayacak
tır. Okuyuculardan özür dileriz. Ayrıca Güney'in amblemi
için yeterli öneriler gelmediginden, gelecek sayıya kadar
beklemeyi uygun görüyoruz. Hepinizin önerilerini bekliyopagıdır.

ruz.

Tüm güzelliklerin sizin

olması

dilegiyle.

Güney
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taraftarları geciker ek geldiler ,
ama tartışmalara katıldılar. Maoist Merkez ve bazı ERNK taraftarları da gelenle r arasında idi-
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9 Eylül 1984, Türkiy eK.Kürd istan ve dünya proJeta ryası ile ezilen halklarının en acılı
günleri nden biri daha. Bu günü
anmada n geçmek , komün ist sanatçı Yı lmaz Güney' i anmada n
geçmek mümkü n değildir. Çünkü O, adını haklı mücade lesiyle
ezilen leri n tarihine yazdırmasını
bilen birisidi r.
Bu vesiley le 18 Eylül'd e
Duisbu rg'ta Derneğimizin düzenlemiş olduğu anma toplantısı
yapıldı. Toplantı VHS salonun da, verilen zamand a uygulandı.
Toplantıyı ikinci başkanımız saygı duruşuyla başlattı. Daha sonra şu kısa konuşmayı yaptı:
"Değerli arkadaşlar, bu
gün, Türkiye - KKürd istan halklarının yetiştirdiği ender insanlardan biri olan Yılmaz Güney'in 9. ölüm yıldönümünü anmak için bir araya geldik. Onun
devrim ci eserler ini yaşatmayı
amaçla yan Derneğimiz adına,
şimdi bir anma yazısı ok unacaktır. konuşmamızı cankulağı ile
dinleyip , tartışmalara katılaca
ğınızı umuyor uz. Ayrıca burada ki tüm arkadaşların burada ,
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Yılmaz hakkında düşündükleri
ni, eleştirilerini, anılarını ve derneğimiz hakkında eleştiri-öneri

ve sorularını getirme lerini arzu
ediyoru z. Bugün, Yılmaz'ın bir
değerlendirmesini yapmay acağız, ama toplantının ona layık olmasına çalışacağız. Hepini ze
şimdiden teı<>ekkür ederiz. Şimdi
Yönetim Kurulu muz adına, konuşma hakkını arkadaşa devrediyorum ."
Bu kısa konuşmadan sonra Yöneti m Kurulu nun yazısı
okundu . Toplantıda VakıfDestek
Derneğimiz dışında, Yeni Dünya
İçin, Devrim ci Proleta rya ve Bolşevik Partiza n dergiler i adına yayın sergiler i açı ldı. PRK Rızagari

ler. Böylece 60 bin Türkiye li ve
K.Kürdistanlı'nın yaşadığı, 10 siyasi "sol" derneğin olduğu bir şe
hirde ve herkesi n de Yılmaz'ı sahiplendiği bir dönemd e, onu anma toplantısına toplam 85 kişi
katılıyordu. Gülünç ama gerçek
budur.
Bu toplantı hakkında 9 Eylül' de Özgür Gündem "e ilan verdik. Bir çağrı bildirisi çıkarttık ve
her derneğe, kuruluşa dağıttık.
Duisbu rg ve Essen'd e 4 Türkçe Kürtçe radyo evinde ve Özgür
Gündem de bu toplantının tanı
tım konuşmaları ve tanıtım yazı
lan yer aldı. Birazcık devrimci sorumlul uk taşıyanlar, herhald e
haberim iz yoktu diyemez ler. Hayır bu durum, Yılmaz'a sadece
ikiyüzl üce ve bazı kaygı lar yüzünden sahip çıkıldığını gösteriyor, o kadar.
Dernek konuşmasından
sonra sorular a geçildi. İlk önce

konuşmacı arkadaşlar
kısa yanıtlar verdile r. Yanıtlar
esnasında şu önem li soruları ce-

sorular a

vaplandırdılar.
"Yılmaz Güney

hiçbir devproleolarak
tam
ti
hareke
rimci
tarya partisi görmediği için birlikte örgütle nmedi. Ama O devrimcile re yardım ettiği için de
1972'de tutuklandı. O'nun hatalı
görüşlerine karşı sağlığında yeterli mücade le verilme di. Hastalıkla uğraştığı son döneml erde
Bolşeviklerin eleştiri getirdik lerini biliyor uz. Bunun dışında
O'nu değiştirmek için ilkeli açık
bir başka mücade leden haberimiz yoktur.
Bizler Yılmaz Güney' i sanatıyla-kişiliğiyle ve devrim ci
düşünceleriyle bütünl ük içinde
savunu yoruz. ne burjuva zi gibi
onun sanatçı yanını öne alıyoruz,
ne de onu bir örgüt lideri gibi ele
alıyoruz, ne de O Kürt olduğu için
onu sadece bir Kürt devrim eisi
olarak ele alıyoruz. O'nu ilk önce
bir komün ist, ondan sonra Kürt
aydını ve sanatçısı olarak görü4
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Yılmaz Güney Avrupa'da anılacak

yaşıyor.
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KomUnist

sanatçı

YILMAZ GÜNEY'i
anıyoruz .

T>evrimci mücadelesini y~auyonız

Anma
ııt.9.1993

Toplantısı:

gunu saat

ı6.00'da

international Zentrum Dulsbur& 1 Almanya
Yılmaz

Güney V aklı Destek Demeli

47166 Duisburg
TeV Fax:0203/ 54 87 23 /54 88 23

w

Bunları birbirlerinden
ayırmak burjuvasiye hizmet

yo r uz.

Türkleştirmememiz gerektiğini"

iddia etti. Dinleyicilerin ısrarı
üzerine, Yılmaz'ın eserlerinde
bu durumu gösteremeyece klerini ama, onun yayınlanmış bir roportajında bu görüşünü açıkça
savunduğunu ve kendilerinde
olan yeğeninin bu durumu bildiğini" iddia etti ve bunu GÜNEY
dergisine vereceğini belirtti .
Tartışmanın bir diğer cephesini Yeni Dünya için ve Bolşe
vik Partizan temsilcileri oluştur
du. Bunlar, Yılmaz'ın komünist
bir sanatçı olduğunu, fakat
önemli ilkesel hatalarının da olduğunu belirttiler. Yılmaz'm siyasi yazıları temelinde ilk kez

w

Solıngerstr. ı/A

Kürt olduğunu, hayatının son
döneminde "Paris Kürt Enstütüsü"nu kurduğunu ve ulusal mücadeleyi öne aldığını ve onu

ak
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nünü, dlAer burjuva aydınlan
gibi kendisinin ve düzenin çı toplantısına" ça~rıhyor. Açıldı
karları Için kullanmadı. Bil·
~ından bu yana çeşitli kUltür ettün olanaklannı, düzenin yol· kinlikleri düzenleyen Yılmaz
suzluklannıı bqı mücadeleye
Güney Vakfı bu arada "Güne)'"
aktardı. O'nun vakitsiz ölümil
adında bir dergi çıkararak "külile Türkiye-Kuzey Kürdistan
tür, sanat ~e edebiyat" çevren dünya prlftaryası ile halk·
lan sanat ve edebiyat alanında lerine seslenip, bu vesileyle Güdaha bir dizi .delei-ler 1Jrete- ney'in devrimci mirasına sahip .
cek olan, emekçUerlıt davuına çıkılınası isıenmekte . Derginin
kendini adamış fedakar. bir amaçlarından biri de, edebiyat
büyük dosUannı yitirdi." Hak- ve politika alanlannda yeni şah
siyetlere yol açmak ve Güsızlıklara karşı onurlu bir şekii
de mücadele veren bir halk sa- ney'in "dosUa rına" yazma imnat ve siyaset adamı olan Yıl kanı tanımak .
Şimdiye kadar üç sayısı çıkan
maz Güney'in de hata işlemiş
dergide Güney' in politik ve sa·
olabilece~ini, meselenin yapıcı
ve eleştirel yaklaşarak bunların nalsal yazılan okurlara suDulurken, onunla ilgili yazılara da yer
tartışılabilece~ine de de~inilen
bültende, esas olan onun dev- veriliyor.
rimci özüne sahiplenmek oldu~u
Bunun yanında Kürtçe derslevurgulandı. Yine 9'uncu ölüm
re de Kürdistan' ın tanılınuna da · Yılmaz Güney, ölümünün 9'uncu yıld6nllınün·
yıldönümü nedeniyle "O'nun
önemli bir yer ayrılıyor dergide. de Avrupe'da da çe,ıtııetldnllklerfe anıiiCik.

iv

aramızda

gerçek dostları" 18 Eylül Cumartesi, saat 16.00' da, lnternati·
onales Zentrum Duisburg, Niederstr. 5'te "Anma ve Tartışma
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O'nun devrimci yaşantısı, sanatı H mücadelesi ise, Türkiye-Kuzey Kürdistan ve tüm
dünya halklarının mücadelesinde yaşamaya devam ediyor" deniyor.
Billten'de devamla şunlar yazılı yo r : "Yılmaz Güney, sine·
ma ve edebiyat alanında yap-

tı~ı devrimci eserlerde tüm
dünyadıı haklı bir üne kavuş
muştur. Fakat o, bu haklı ü-

rg

DUiSBURG 1 Gündem - Yıl·
maz GUney'i Avrupa'ya ve buradaki Türkiyeli halkiara tanıı 
mak ve onun izinde eserlerine
sahip çıkmak amacıyla 1993'ü n
ilk ayında, Almanya 'nı n Duisburg kentinde kurulan Yılmaz
Güney Vakfı , 9 Eylül 1984'te
y a şamını yitiren sanatçının
9,'uncu ölüm yıldönümü nede niyle, ona yakışır bir anma için,
yo~un bir çalışma içerisinde.
Anma çalışiliaları için bir
ça~rı yapap vakıf yöneıici_\eri,
yayımladıi(Jarı bültende, "Oiümünün üzrrlnden 9 yıl geçmesine raemen, o halen aynı can-

w

eder, onun dünya görüşlerine
ters düşer. Yılmaz 'm siyasi yazı
lannda o bu durumu aynen savunur. Ama biz burada onun mücadelesi ve yaşantısına esasında
ağırlık verdik, diğer konuları
birlikte tartışmalar içinde ele almak istedik. Bu tartışmada Yı 1maz ' ı bir komünist önder olarak
değil, bir komünist sanatçı olarak anıyoruz.!
Tartışmalarda Devrimci
proletarya taraftarı, Yılmaz'ın
devrimci olduğunu, ama komünist olamayacağını; çünkü onun
komünistlerle aynı örgütlenmede yer almadığını savundu. Rız
gari taraftarı da Yılmaz ' ın "bir

Bolşevik ' lerin Yı lmaz'ı değerlen

dirdik lerini, diğer siyasetlerin
O'nu değerlendirmekten ve tartışmaktan titizlikle kaçtıklarını,
alıntılada belirttiler. Yılmaz'ın
değerlendirilmesinin ilkeli ve diğer örgütlerle aynı düzeyde yapı
lamayacağını, bunun haksızlık
olduğunu, çünkü onun hiçbir dönem örgütlü bir ortama kavuşa
madığını savundular.
· Örgüt temsilcileri dışında

çok sayıda kişi de bireysel olarak
söz hakkı alıp tartıştılar. Devrimci Proletarya ve Rızgari ta-

raftarı arkadaşların görüşleriyle

polemik yürüttüler. Yılmaz'ın
örgütlü değil diye komünist denilmemesinin ve Kürt'tür diye
onu Türkiyelilerin savunamayacağı tezlerinin sorunu ideolojiksiyasi olarak ele alınmadığını,
bunun en iyi halde küçük burjuva grupçuluktan ve küçük burjuva milliyetçilikte n kaynaklan·dı
ğını uzun uzun anlattılar. Toplantı Vakıf Destek Derneğinin
teşekkürü ve kısa konuşmasıyla
noktalandı.

Bana kendi dilinden
bir şark1 söyle
Kimin adma olursa olsun
Yeter ki ç1ğl1ğm senin olsun
Sesine dökülsün isyamn
Sesin sel olsun bağ"svı
Bana birşey söyle
Ama kendi dilinden olsun
Belki aniamam dediğini
Ama senin dilinden olsun.
Y.Güney
5
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Güney 1950'nin
itibaren sinemayla
· tamştı. İlk önce mahalle ve köylerde film reklamı yapıp, daha
sonra film aynatınaya başladi.
1951'de artık makinist oldu.
1952'de ''BİRGÜN" adlı yerel
gazetenin edebiyat dergisine,
köylülerin ve pamuk işçilerinin
durumu üzerine öyküler yazmaya başladı. 1954'de bir kolonyacı dükkanınında, birisinin kendisine N azım Hikmet'ten .bir şiir okumasından
itibaren sosyalizme büyük bağ
lılık ve sevgi duymaya başladı.
1956'da hukuk fakültesine öğ
renci olarak girdi. Bu dönemde
"onüç" adlı bir edebiyat dergisine yazdığı "Üç Bilinmeyenli
Denklem" adlı makale yüzünden komünizm propagandasını
yaptığı gerekçesiyle 7,5 ayıl hapis, 2,5 yıl sürgün cezasına çarptınldı. Bu ceza 1,5 yıl hapis ve 6
ay sürgüne çevrildi.
Yılmaz

1958'de bir film şirketin
den iş sözü alınca İstanbul'a gitti. İstanbul'da köşebaşlannın tutulduğunu görünce, önce bazı tavizler verip her işte çalışarak ,

hapis cezasını Nevşehir Cezaevinde yattı. Burada çeşitli öykü
ve senaryoların yanında, ailesinin öyküsü olan ''Boynu Bükük
Öldüler" adlı ünlü romanını
yazdı. Konya'da sürgünde iken
tanıştığı Can Ünal ile bir süre
birlikte yaşadı. Elif adında bir
kızlan oldu.
1963'de cezası ve sürgünü
bitince yeniden sinemaya döndü. "İkisi de Cesurdu" filminde
oynadı. Film şirketlerine film
önerir, senaryo yazar, öykü yazardı. Ancak komünistlik damgası aldığından, kimse ona iş
vermek mistemiyordu . Buna
karşılık filmlerinin halk tarafından büyük beğeni kazanma-
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sı, taşrada gişe rekorları kır

yol açıyordu. 1965'e kadar Ö.Lütfü Akad ile birlikte
çok sayıda film çevirdi. bu dönem Yılmaz Güney, yarattığı
-jjijiJ~@i dürüst, mert, namuslu ve yiğit
lik tipiyle sıradan emekçi insanların duyarlılığını yakalamıştı. Kavgaya mecbur edilen
. insanın hali, aslında onların
\' gerçek hali idi. Bu yüzden ona
karşı coşkulu bir halk sevgisi
masına

artıyordu.
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başından

AtıfYılmaz ile tanışması onun sinemaya girişini hızlandırdı. Senaryolarını birlikte yazdığı "Bu
Vatanan Çocukları " nda yardım
cı bir rolde başanlı olunca, "Alageyik" filminde başrol oynamaya

ak

V

Yeşilçam'a yerleşmeye çalıştı.

iv

Güney, 1 Nisan 1937'de Adana'ya bağlı Yenice
köyünde doğdu. Asıl
doğumu 1931 ve asıl
adı Yılmaz Pütün idi. Annesi
Muş'tan gelmiş, babası da Siverekten kan davasından kaçmış
kürt ulusuna mensup yoksul
pamuk işçileridir. Ailede yedi
kardeştiler. Doğar doğmaz silah ve at sevgisi ile tanıştı. Bu
yüzden Yılmaz küçük yaştan
itibaren çalışıp ailenin bütçesine katkıda bulundu. O hem
okudu, hem de pamuk toplayı
cılığı, su satıcılığı, bağ bekçiliği, çıraklık vs. yaptı.
ılmaz

başladı. Daha sonra "Karacaoğ
lanın Kara Sevdası" filminin senaryosunu yazdı ve oynadı.
Yılmaz Güney'in hakkın
daki dava kesinleşince, o gidip
teslim olmadı. Bu yüzden
1959'dan itibaren Hukuk faakültesini de terk etmek zorunda kaldı. 1961'de 'Tatlı Bela" filminin çekiminde tutuklandı, 18 ay-

1965'te herşeyi kendisine
ait olan 21 film gerçekleştirdi.
19~3-68 arası 60 filmde oynadı.
1965-68 arası ''Hudutlann
Kanunu, Kızılırmak-Kara
koyun, At-Avrat-Sil ah, Çirkin Kral, Kozanoğlu, Ince
Cumali" adlı filmler Anadolu'da güçlü yankılamalar yarattı. Bu filmlerinde kötülerin düş
manı, yoksulların dostu "Çirkin Kral" tipi yerleşti. Artık minibüslerde, evlerde, kahvelerde
onun posterleri ve sözleri asılı
yordu. Yoksul ve kimsesiz insanlar sanki bir kurtarıcı bulmuş
lardı kendilerine. Onun isyancı
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İçeride olduğu sürece Yıl
maz 'ın filmleri içerde ve ülke dı
şında büyük ilgi toplamaya de-

şıyordu.
Aynı dönemde tısker kaçağı olduğu gerekçesiyle askere
alındı. Yine filmlE!re ve senaryo
. yazarlığına devam etti. 1969 yı

da etkiliyordu. Bu nedenle O, as-
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kerliği sırasında uzun uzun düşünüp
hazırladığı
filmini
1970'de gerçekleştirdi. "Umut"
Türkiye sinemasının ve Yıl
maz ' ın sinemasının bir dönüm
noktası oldu. Bu filmin yankıları
yurtdışına ulaştı. 1970 Adana
Altın Koza, Fransa Gronebla
film şenliği özel ödülü, yeni sine-
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1960'1ı yıl1arın sonu Uluslararası alanda ve ülkemizde çeşitli siyasi gelişme ve çalkantıla
rın yaşanınası kuşkusuz Yılınazı

ma dergisi en iyi Türk filmi ödüllerini aldı. Umut filminde babasının yaşantısının bir kesitini iş
liyordu. Bu tarihten itibaren
''Yedi Belalılar, Canlı Hedef,
Kaçaklar" adlı kendi filmlerini
yaptı ve daha bir dizi filmde oynadı.

197l'de ''Umut"un bir de-

vamı olarak ''İbret", ''Yarın Son

Gündür", "Acı", "Ağıt", "Vurguncular", ''Baba" ve ''Umutsuzlar" adlı değerli filmleri yaptı. 3. Adana film festivalinde
"Ağıt" birinci, "Acı" ikinci film se-

Yılmaz Güney yeniden bir
içinde hapishanelere dönünce, "Endişe" filmini Şerif Gören
ve Erkan Yücel tamamladılar.
Bu film 12. Antalya film festivalinde birincilik ödülü aldı. Ayrıca
20. İtalya Locarno film festivalinde dereceye girdi . Yılmaz içerde yeniden işine sarıldı. Dışarda
sanatına artık devam edemeye-

yıl

ceğini anlamıştı.

1975'den itibaren senaryosunu yaz dığı ve içerden yönlendirdiği "İzin, Bir Gün Mutlaka" filmlerini yaptı. Daha sonra,
daha yeni dönem filmlerini tamamladı. Bunlar; ''Sürü, Düş
man ve Yol" filmleri idi . Ama o
bunlarla da yetinmedi. Aynı dönemde hapishanede "Oğluma
Hikayeler ve Soba-Pencere
Camı ve İki Ekmek istiyoruz"
ve ''Selimiye Mektupları" adlı
kitaplarını yazdı. 1978'den itibaren kurucusu olduğu GÜNEY
dergisinde siyasi ve sanatsal yazılarda yazmaya başladı.

ur
d

lında kendisine ait ''Bir Çirkin
Adam'; ''Piyade Osman" filmlerini çevirdi . Askerliği bitince
27 Haziran 1970'de İstanbul'da
film çevirirken tanıştığı (Jale
Fatma Süleymangi]) Fatoş Güney ile evlendi ve bir oğlu oldu.
Ölene kadar bu beraberlikleri
sürdü.

Yilmaz Güney hiç bir
zaman örgütlenmemiş,
bir örgüt desteği ve
imkam bulamamiŞ
bir devrimci idi. O,
hayatmm önemli
bir kesitini
hapishanelerde
geçirmiş olmasma
ragmen bu kadar eseri
başarm1şt1. O,
burjuvazinin komplo ve
baskilan sonucu en iyi
y11Janm hapishanelerde
geçirdi. Ama en iyi
eserlerini de orada
hazlfladl. Onun
emekçi y1ğmlara yol
göstermesi, onlara
mal olmasi burjuvaziyi
yeni saldmiara yön
eltiyordu.
Ama bu saldm/ar
emekçi sm1flarm ve
gençliğin ona
sempatisini daha da
arttirdi.

rarlı ve bilinçli işine sarılması,
emekçi yığınlardan yana açıkça
tavır alması hakim sınıfları yeni
komplolar hazırlamaya itti. Bunun sonucu Yılmaz Adana'da
''Endişe" filmini çekerken, gerici
Yumurtalık hakiminin kendi
tahrikleri sonucu ölmesiyle yeniden içeriye atıldı. Bu davadan
kendisine 19 yıl ağır ceza verildi.

rg

1968 yılında film şirketi
sahibinin komünist olduğu gerekçesiyle kendisine iş vermek
istememesi, Yılmaz'ı uzun zamandır planladığı kendi filmlerini yapmaya yöneltti. ilk önce
''Seyit Han" filmini gerçekleş 
tirdi. ''Pire Nuri'~ ''Aç Kurtlar" sonra geldi. Bir yandan
başkalarının filmlerinde oynuyor, bir yandan senaryo yazıyor
du. Kendi filmelerinde ezilen bir
ulusun ve ezilen insanların yaşamlarını birlikte işlemeye çalı

çildi. Türk sinema derneği ödülü
ile Venedik film festivalinde
''Ağıt" derece alarak dünyaca bir
ün sahibi oldu. "Baba" filmi ise
1972'de 4. Adana rinin üzerine
amansızca gitti. Kendini hayatın
süzgecinden yeniden geçirdi. Tutukluluğu kendisini geliştirmek
ve yenilernek için bir fırsat bildi.

i.o

ve başeğemez bakışlarında halkımız kendini bulmuştu adeta.

vam ediyordu. Yazdığı kitaplar
üzerinde ilgi toplanıyordu. ''Boynu Bükük Öldüler" 72 de Orhan Kemal ödülünü alıyordu .
1974 Mayısında kısmi aftan yararlanarak dışarıya çıktığında,
Yılmaz Güney önemli bir biriki me sahip, olgunlaşmı ş bir devrimci sanatçı idi artık.
1974'de · dı ş arıy a çıkınca
ilk önce hapi shane hay atını anlatan "Zavallılar" fılmini, daha
sonra da kendisini yenilemenin
ve dah a bilinçli bir sanat yapmanın işareti olarak aydınların yozlaşmasını konu edinen "Arkadaş" filmini yaptı. Onun daha ka-

Yılmaz Güney içeride iken
1979'lardan itibaren önce ''Faşizm Üzerine" yazdığı yazıları
dolayısıyla yeniden 7,5 yıl hapis
ve 2,5 yıl gözetim altında bulundurma cezası verildi. Ayrıca cezaları bir defa daha "siyasi fraksiyonlar" adlı yazısına verildi. İs
panya Valladolid festivali müdürüne yazdığı bir mektup dolayı
sıyla 8 yıl ceza daha aldı. Ayrıca
yedi ayrı duruşma ve davası daha devam ediyordu.

12 Eylül Askeri Cuntası
gelince bu ceza ve baskılar giderek katmerleşti. Tüm film ve kitapları yasaklandı. Cezaları 100
yıla vardı. Bundan sonra artık
"serbestçe" sanatını sürdürme
ve dışarıya çıkamayacağını anlayınca hapishaneden kaçtı. O
yurtdışına devrimci mücadeleye
7
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yut, sınıfmücadelesinden kopuk dırının sembolü olmuştu.
vakit harcamak için yapmadı.
Yılmaz Güney yaşamı boKişiliğini ve bilincini sürekli olayunca bilimsel sosyalizm in prorak yeniledi. Kendini ve yaptık pogandasını yapmış, ona karşı
larını hiçbir zaman yeterli bulmodern revizyoni zmle mücadele
madı. Başarı sarhoşluğu ve kenetmiştir. Kruşçev modern-re vizdini beğenmişliğe saplanmadı. yonizmine , Üç dünya teorisiine ,
Kendisine gösterildiği zaman Çin revizyoni zmine, AEP'in saphatalarını diretmede n düzeltti.
malarına karşı doğru bir mücaTeorisi ve pratiği her zaman bir- dele yürütmüştür. O, Stalin nokbirine uyumlu oldu.
tasında önemli ciddi hatalar
yapmıştır. Proletary a Partisinin
Yılmaz Güney bir Kürt
devrimci sanatçısı idi. O hiçbir inşasını doğru kavamamıştır.
zaman milliyetin i saklamadı. Fakat onun eksiklik ve yaniışia
rına karşı, ciddi, yeterli ve kalıcı
·~ç Kurtlar, Seyithan , Ağıt,
Sürü ve Yol" filmlerind e Kürt bir mücadele onun sağlığında vemotiflerin i, müziğini ve Kürt rilmemiştir. Bu yüzden onun haulusunun sorunlarını dile getir- taları kendi özgül koşulları içinmeye çalıştı. Yurtdışına çıkınca de tartışılmalıdır.
Paris Kürt enstitüs ünü kurYılmaz Güney dünya produ. Fakat O, her zaman enter- letaryasının ve ezilen halkları
nasyonali st ve komünist olduğu nın başarılı bir savaşçısıdır. Onnu vurgulayıp, hem şövenizme da olumlu olan herşeyi, onun
hem de milliyetçiliğe karşı mü- devrimci anlayışını, yiğit mücacadele etti.
delesini emekçi yığınlara taşıyıp
tanıtmak, her devrimcin in göreayrılıp
O, Kürt ulusunun
vidir. Bu yüzden onun eserlerini
ayrı bir devlet kurma hakkını savunmuş ve Kürt proletaryasının · inceleyeli m, onun· eserlerini yaşatmayı hedefleye n demeğimizi
diğer bölge proJetaryası ile birdergimiz Güney'i destekley eve
ve
izme
emperyal
likte faşizme,
·
hertürlü gericiliğe karşı müca- lim.
delesini vurgulamıştı. Yılmaz
Güney sosyalizme inanıp, Türkiye ve Kuzey KürdisUı.n halkının, *Yılmaz Güney
Mücadel emizde Yaşıyor!
işçi sınıfı önderliğinde sosyalizme geçecek olan demokrati k devrimle kurtulacağını görmüştü.
Yılmaz Güney Vakfı
O, bu devrimin şiddetle olacağım
Destek Derneği
ve faşist düzenin yıkılmasının
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daha yararlı olmak için çıktı ve
bunu yaşadığı sürece yaptı.
Yılmaz Güney henüz içerdeyken "Sürü" filmi 29. Berlin
film festivalind e özel ödül, 32 Lucarna film festivalin de birincilik
ödülü ve Belçika kraliyet ödülü- ·
nü aldı. 30. Berlin film festivalinde ise "Düşman" özel ödül aldı.
Yılmaz Güney yurtdışında iken
"Yol" filmi 1982 Cannes film festivalinde altın palmiye ödülünü
aldı. Bu filmierin hepsi, emeğin
kurtuluş davasını görüp işleyen
değerli filmlerdi. Çünkü Yıl
maz'ın sanat anlayışı, objektif,
somut ve bilimsel idi. Sekter, slogancı h k, yapmacık ve sosyal uzlaşmalar onun eserlerind e yoktu. Onu bu derece başanya ulaş
tıran nedenler bunlardı.
Yılmaz Güney hiç bir zaman örgütlenmemiş, bir örgüt
desteği ve imkanı bulamamış bir
devrimci idi. O, hayatının önemli
bir kesitini hapishan elerde geçirmiş olmasına rağmen bu kadar eseri başarmıştı. O, burjuvazinin komplo ve baskıları sonucu
en iyi yıllarını hapishan elerde
geçirdi. Ama en iyi eserlerini de
orada hazırladı. Onun emekçi yı
ğınlara yol gösterme si, onlara
mal olması burjuvazi yi yeni saldırılara yöneltiyo rdu. Ama bu
saldırılar emekçi sınıfların ve
gençliğin ona sempatisi ni daha
da arttırdı.
Yılmaz Güney'in genellikle sanatçı kişiliği konuşulur.
Ama onun o üstün sanatını yaratan onun devrimci dünya görüş
leridir. O her zaman düzene karşı başeğmez ve kararlı bir mücadele tavrı takındı. Her dönem
ezilenden , zayıftan yana çalıştı.
Düşüncelerini hiç saklamadı.
Yılmaz Güney elde ettiği imkanlan ve ününü devrimci amaçları
için kullandı. Yeşilçarnın burjuva bataklığında, devrimci düşünceleri sayesinde koptu ve sinemanın "Çirkin Kralı" oldu. O
emekçi yığın ların sorun larını
devrimci bir gözlerole sinemaya
ve edebiyata ustaca uyguladı. O
üstün yetenekli , dürüst, kararlı
bir proleter devrimci sanatçıydı.
Yılmaz, devrimciliği so-

şart olduğunu savunmuştur.

Yılmaz Güney kadın sorununu devrimin bir sorunu olarak
davramıştı. O, emekçi kadınla
rın ikili-üçlü baskı altında daha
da ezildiğini ve en devrimci cins
olduğunu sa
vunmuştu.

Bunun içi
eserlerind e

Kı ı• ·ı·ı~t-&.J~b~
ol
sürekli
durumu
bu
yansıtmış ve
çözüm yolları
üzerinde durmuştu. O,
şantısında

hertürlü baskının karşısında, başkal
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ca zincire vurulan kamerasının başına
geçti. Daha sonra adı "Duvar" olacak,
"Camları Ku·ın, Kuşlar Kwtulsun" filminin çekimine başladı. Bu çalışma ülkesindeki çağdışı uygulamaların, uluslararası planda, geniş kitlelere duyurulması
açısından önem taşıyordu.
• Ancak bu sefer içten vurulacaktı. Yürek;
artık daha fazla dayanamadı. Sonunda
. kanadı! O'nun yarattığı ve yaşattığı 'kah• ramanlar' ise ölümsüz'dü. Katliamdan
· canlarını kurtarıp ta geride kalanlar (ki
onlar 10 {ilmin içinde saklıydılar), 10 yıl
beklediler. Sonunda sansürü yendiler.
Çünkü onlar, yani 'kahramanlar', ,'gerçek 'tiler .... Uzun bir yol katlettiler. Ustelik birçok ödülün yanında, dünyanın en
ılmaz'ın ülkesinde yenide~, Yılmaz'ı yaönemli
ödüllerinden
birini, altından bir palmişama heyecanı yaşandı. 9. Olüm yıldönü
ye'yi,
yoksul
omuzlarında taşıyorlardı. Ve bugün
mü dolayısıyla 10 Eylül günü İstanbul'da
a1tık aramızdalar. Onlara yüreklerimizi açalım.
"Yılmaz Güne] Kültür Ve Sanat Vakfı"
Bir devrimci sanatçının, insanlığa ulaştırmak istarafından "Tarık Zafer Tunaya Kültür
tediği mesajını, yeni kuşaklara aktarmasına hep
Merkezi"nde bir anma toplantısı yapıldı. Toplantı
birlikte yardımcı olalım ... " (Gazetelerden alıntı)
yı eşi Fatoş Güney bir açış konuşması ile başlattı.
Güney kısaca şunları belirtti.
Fatoş Güney'in konuşmasından sonra İnsan
"9 yıl önce bugün, bir yürek durdu. Taş du - Hakları Vakıfı adına Genel Başkan Yavuz Önen,
Türkiye Sinema Emekçileri Sendikası (SiNEvarların, demir parmaklıkların, tel örgütelir araSEN) adına bir temsilci ve Türkiye Yazarlar Sendisında, uzun yıllar boyunca susturulmak istenen
kası Adına Genel Sekreter Haşmet Zeybek'te birer
bir yürekti bul Sıkıştırılmış, ama herşeye rağmen
kısa konuşma yaptılar. Bunların dışında birçok yaözgürlüğı sınırlandırılamamış, coşkusu bastırıla
zar-sanatçı ve politikacı söz hakkı alıp konuştu.
mamıştı .... İnsan sevgisiyle, yurt sevgisiyle, devrim ve demokrasi sevgisiyle dolup taşan bu yüreBu yıl tüm basında Yılmaz üzerine değerlen
ğin yatağı 'sinema'ydı.
dirmeler, haberler, anılar yayınlandı. Herkes bu
günü kendine göre yorumladı. Onun adına saygı
Halkının sosyal kurtuluşuna yeminli sineduruşları yapıldı. Ama bu toplantıda bunun yapıl
macı, taş duvarlardan oluşan sinema perdelerinmamış olması büyük bir hata idi.
de, bilincinin potasında erittiği ve yeniden yoğu
rup biçimlendirdiği 'kahraman 'lar yarattı. Ve onYılmaz'ın ölüm yıldönümünün ardından 1
lara 'özgürlük 'lerini bağışladı! .. .. Onlar bütün Ekim'de, Abdi İpekçi kapalı spor salonunda gerdünyayı gezip dolaştılar. Her ülkeden, değişik ırk
çekleşen gala töreniyle "YOL" filmi yeniden sineve kif:ltürlerden insanlar, onlara kucak açtılar. mada gösterime girdi. Ondan önce "Sissing" filmiy'Kahraman 'ların acıları, kendi ülkelerindeki le Cannes film festivalinde Yılmaz Güney ile Altın
Türk ve Kürt kardeşlerinin acıları dinmeden ve Palmiye ödülünü paylaşan ünlü yönetmen Casta
onlara ulaşamadan inmezdi. Sansürü, yasakları, Gavras ve Fatoş Güney bir basın toplantısı yaptı
engelleri, baskıları çiğnemeleri gerekiyordu. Zor- lar. Bu toplantıda Casto Gravas Yılmaz ile tanış
balar ileri gitti ... Yaratıcı yüreğin sahibinin, top- masını kısaca şöyle anlattı.
lum mirası sayıları 104 tane filmini tek tek toplatGÜNEY'le TANIŞMA
tırarak yok ettiler. Hedefleri O'nu Türkiye sinema
"Yılmaz Güney ve Fatoş'a, Paris'te kaçak oltarihinden silmekti. Bu bir sanatçı için, cocukları duğu ve gizlendiği
bir gece rastladım. Ortak dostnın katliydi. Düşüncelirini, görüşlerini açıkladığı
larımız ikimizi Paris'min arka sokaklarında, bir
yazılarından ötürü ise, kesinleşen cezalar y üz yılı
restoranta buluşturdular. Güçlü ve sert bakışı, siaşmıştı. Sürgüne yelken açmaktan başka çaresi
nema için tipik bir kahraman fiziği vardı. Yanın
kalmamıştı ... Fransa'ya sığındı. Onbir yıl boyunda Fatoş oturuyordu ve çok mutsuz görünüyordu.
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YILMAZ GUNEY
MÜCADELEMiZDE YAŞlYOR
8 Ekim tarihli Özgür Gündem gazetesinin oku-

cak bizler bunu da yeterli görmüyoruz. Çünkü 9 Eylül'de yapılan anma panelinde de, Yılmaz Güney,
onun devrimci-komünist düşüncelerine uygun bir şe
kilde savunulamamıştır. Yani sorun, insanların onla"Yılmaz Güney Kültür ve Sanat Vakfı" tarafından bir
rın siyasi düşüncelerinden soyutlanarak anılmaması
cevap verilmedi . Bu yüzden, yurtdışında çalışmalar ve onun gerçekten savunulması sorunudur.
yapan derneğimiz "Yılmaz Güney Vakfı Destek DerHasan Ceylan, Yılmaz Güney Kültür ve Sanat
neği" kendisini de dolaylı olarak ilgilendirdiğinden doVakfını eleştirirken yurtdışında kurulmuş bulunan ve
layı bu yazıya cevap verme ihtiyacı duydu. Ciddi bir
bu vakıfla henüz düzenli organik bağı bulunmayan
haber gazetesi olarak gördüğümüz gazetenizde bu "Yılmaz Güney Vakfı Destek Derneği"ni hiç sözkonucevabımızı yayıniayacağını umuyoruz.
su etmiyor. Bu dernekten bilgisi olup olmadığını da
Hasan Ceylan, Yılmaz Güney üzerine bizim de bilmiyoruz. Buna rağmen burada bu konuda kısaca
katıldığımız bazı genel doğruları sıralayarak yazısı
bilgi vermenin yararını görüyoruz,
na başlıyor. "Yılmaz Güney'in mücadelesi sonucu
Derneğimiz Yılmaz Güney'in devrimci düşün
halklarımızın gönlünde hq.klı bir yer ettiği doğru
celerini ve eserlerini yaşatmak için 1991'de kuruldu.
dur."Onu yaşatmanın, onun uğruna mücadele ettiği Aralık 1992'de yapılan 2. kongreden sonra Duisdüşüncelerine ve mücadelesine katılmak ile olduğu
burg'ta bir dernek lokali açtı. Bu tarihten sonra Kürtçe
da doğrudur. Bütün bunlar bazı genel doğrulardır.
kursları , müzik ve folklor çalışmaları, Eğitim ve tartış
Hasan Ceylan bunları belirtmenin yanında, ma toplantıları düzenliyor. Yılmaz'ın filmlerini, kitap"O'nu yaşatmak savunusu ile adına methiyeler dü- larını ve görüşlerini kamuoyuna tanıtıyoruz. Bu azüp, vakıflar kurup, O'na olan vefa borçlarını ödeme- maçla bir Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi olan GÜye çalışmaktadırlar" diyor. Bu şekilde bir sav, neden- NEY'i çıkartmaya başladık .
leri berrak bir tarzda açıklanmadığı sürece ispatlanaÇalışmalarımızda faşizme ve emperyalizme
maz bir iddiadır. ikinci olarak bir devrimci insanı ve karşı verilen tüm haklı mücadelelerin propagandası
onun eserlerini yaşatmak için vakıflar da, dernekler nı yapıyoruz . Özel olarak Türkiye proletaryasının
de kurulabilinir. Bunlara karşı çıkmak sorunlara şekil devrimci mücadelesini ve Kürt ulusunun ulusal kurtusel ve basit yaklaşmaktır. Vakıf bir araçtır, amaç de- luş mücadelesini destekliyor, omuz veriyoruz. Ulaşa
ğildir. Tartışılması gereken şey bu aracın Yılmaz Gübildiğimiz tüm çevreye devrimci kültürü taşıyor, Yıl
ney'in devrimci düşüncelerini ve eserlerini doğru ola- maz Güney gibi devrimci-mücadeleci insan ahlakını
rak yaşatıp yaşatmadığıdır. Ne yazık ki biz de Vakfın aşılamaya çalışıyoruz. Dergimizde yeni edebiyat ve
bugün, görevlerini yeterince yerine getiremediğini gö- sanatçılara ağırlık verip, yeni bir devrimci-sanatçı kurüyoruz. Ama bununla kalmıyor, onları dostça eleşti şağının çıkmasına katkıda bulunmak istiyoruz.
riyer ve olumlu çalışmalarını destekliyoruz. Onların
Bu yıl yurtdışında düzenlediğimiz bir tartışma
yapamadıklarını, yurtdışında yapmaya çalışıyoruz .
toplantısı ile Yılmaz Güney'i 9. ölüm yıldönümünde
Ama Hasan Ceylan, Güney Vakfından aslında çok andık . Biz Yılmaz'ın devrimci-komünist düşünceleri
şeyler bekliyor, onu bulamayınca eleştiriyor. Biz yanni yaygınlaştırırken, onun hatalı-yanlış görüşleriyle
lış beklenti ve iyiniyeti redediyoruz.
de mücadele ediyoruz. O'na bir put gibi tapmıyoruz,
Hasan Ceylan soruna bize göre aşırı duygusal yağcılık yapmıyoruz. O'nu kimsenin tekelinde görve tek yani ı yaklaşıyor . zira, "Yılmaz Güney Kü~ür ve müyor, mirasyedi gözüyle yaklaşmıyoruz. Onda
Sanat Vakfı" henüz çok genç ve tecrübesizdir. Art ni- olumlu olan herşeyi dünya halklarına ve gelecek kuyet arama yerine, uzun vadeli ve araştırmacı olarak şağa taşımaya çalışıyoruz.
soruna yaklaşılması daha olumlu bir davranış olurdu.
Bu yüzden Hasan Ceylan'ı ve tüm Yılmaz GüGüney Vakfının düzeltilmesi ve geliştirilmesi için, Ha- ney sevenleri Güney Vakfını, derneğimiz ve GÜNEY
san Ceylan ve diğer Yılmaz Güney dostlarının nasıl dergisini daha iyi tanımaya, araştırmaya , destekle- '
bir çabaları olduğunu, nasıl yardımları olduğunu bil- meye ve eleştirmeye çağırıyoruz . Ancak böyle, Yıl
mek isterdik. Bunların ortaya konulmadığı bir ortam- maz Güney'i tüm ezilen halkiara maledebiliriz.
da böylesi eleştiriler yersizdir.
Yol filminin yeniden gösterilmesi ile ilgili Hasan
15 Ekim 1993 - Almanya
Ceylan'ın verdiği bilgilerden yola çıkarak, eleştirisini
haklı görüyoruz . Yıpranmış bir filmin insanlarımıza
mutlaka gösterilmesi gerekmezdL Bu durum hepimizi
haklı olarak üzmüştür. Bunun yerine Hasan Ceylan'ın
Kültür-Sanat-Edebiyat Dergisi
deyimiyle "Bir seminer, panel veya onun yaşamını
Solinger
str. 1 • 47166 Duisburg
anlatan belgesel bir film" pekala gösterilebilinirdL Anmektupları sayfasında, Hasan Ceylan imzalı
"Yılmaz Güney'e Saygı mı, yoksa saygısızlık mı?"
başlıklı bir yazı yayınlandı. Bu yazıya bugüne kadar
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YILMAZ GÜNEY•i ANLAMAK
Baran Fundermann

ur
d

i.o

rg

larda parası, medyası, kirli entrikaları,
askeri, polisi, fakültesi ve "sanatçı
sı "yla, eynen bu gün
olduğu gibi, bir top
yekün savaş başla
tılmıştı; halkı ve
onun direnişini kır
ma savaşı. "Bizim"
tarafta ise malümünüz olan, "devrimci
saflarda" birbirine
yönelme, güç kaybına yol açan hedef şa
şırtmalar ve 12 Eyı ül 'ün karanlığına
doğru bir yuvarlanış. Bu dönemde
halk sanatçılığı denGrafik: B. FUNDERMANN
•
diğinde Emekçi, Ihsani, Mahsuni, Cem Kara- saygıyla söz ettikleri bu
ca (!) .... ilk akla gelenler adamı çok merak ediyor ve
arasında. Bu alanda da sa- sinemala rda ona yapılan
natçılar belli gurupların alkışlı tezahurat lar çok hoisimlerini temsil ediyor, şu şuma gidiyordu . Hiç aklım
sanatçı dendiğinde, falan dan çıkmayan filimlerin gurubunadamı denilmesi - den biri ise "Baba"dır. Bu fine rağmen Yılmaz Güney'e lim beni çok etkilemişti o
eleştirilere karşın bir top- dönemler de. Çocuklarını
yekün sahiplenm e vardı. doyurmak kaygısıyla dolu
bu da onun ayrıcalığım da- olan fukara Baba, bir zenha o dönemde dahi ortaya gin züppesin in işlediği cikoyuyord u. O, bütün hal- nayeti para karşılığı üstlekın adamıydı; halk sanatçı- nerek hapse giriyordu .
·
Böylece çocuklarım kurtasıydı.
rıp duyarabileceğini samFırsat buldukça , dayordu. Fakat çürük düzeha doğrusu para buldukça nin namusuzlukları bunfilmlerini kaçırmadım. Bir dan sonra daha da acı mauyanma dönemind e halkın sızlaşacak, yıllar sonra have "devrimci ağabeylerin" pishanede n yaşlı ve güçsüz
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w

w

w

.a
rs

iv

~ılmaz

··<> ·. .· :· . · · · : :. adını duydug"um: : : : : : : :. · . .: : : : : : : : da, ben de birço:>·:::>·:::· ·::>·:::>·::: ğumuz gibi daha
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Henüz onu kavrayaca k, ya
da aniayabil ecek yaştan
uzaktık. Ancak yine de
olayları kavrayıp aniayamasak ta, fakir semt çocukları olduğumuzdan, büyüklerimizin ondan saygıyla
söz edip "bizlerden " demelerinden iyi biri olduğunu
algılayabiliyorduk. Henüz
büyükleri mizin tarafından
sindirilip korktukları düzene "baş kaldırdığı" bir dönem olmasa da, onun canlandırdığı tiplerde kendilerini görüyor ve daha yakın
hissediyorlardı. Bu dönemler onun "vurdulu-kırdılı"
fılmlerle çüİ'ük bir düzenin
kokuşmuş tiplerini sergilediği zamanlardı. O, bu haliyle dahi herkesin gönlüne
taht kurmuştu. Anlayabilene bu dönemi, geleceğin
habercisi ydi. Biz anlamasak ta "devrimci ağabeyle
rimiz" yavaş yavaş bunu
· müjdeliyorlardı. -

Bu dönemler 70 ile 80
arasıydı. Burjuvazi yle proleter safların iyice belirginleşip ayrıştığı bir dönem.
Bütün toplum yavaş yavaş

ölüm kalım mücadele si içerisine kayıyordu. ''Ya ölüm,
ya kurtuluş!" Burjuva saf-
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olarak çıkacak olan baba büyük bir tesadüf sonucu,
fahişeleştirilmiş kızını koynunda bulacaktı...! Bir
toplumun çürümüşlüğü daha nasıl anlatılabilirdi.
O, bunlan başına getirenleri yok ederken kopan al-

[lbiiJIJtJE[i

kış tufanı,

ölenlerin düzen varsayımları içindi.
Çünkü düzene sahip olanlar para sahipleriydi ve
burjuva hukukunda "Adalet Mülkün Temeli dir".
Halkın dostlan doğal olarak burjuvazinin
düşmanları oluyordu. O, hiç kovuşturma-soruş

i.o

Yılmaz Güney adı yaşayan bir efsaneydi artık. Sinemayı klasik kalıplanndan kurtanp, devrimci sanatın ve Kürt ulusal uyamşımn silahı haline get~rıneye çalışıyordu. Ama ona fırsat venniyorlardı. Omrünün en verimli dönemleri hapishanede
geçti. Fırsat verseydiler, dünyayı tek başına iyiye,

rg

turmalardan kurtulmayacaktı.
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nu düşmanları da biliyor ve fırsat vermemek için .••:• ·.
ellerinden geleni ardına koymuyorlardı.
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Devrimci bir temelde ulusal benliğini tarnma
göstergesidir. Kürt dili ve ülkesinden söz etmenin
tabu olduğu bir dönemde çekilen filimde, başanlı
bir Kürt tipi sergileyen Melike Demirağ hiç konuştu
rulmuyor. Filmin konusu Kürdistan'dan göç ve bugün Kürt ulusal baş kaldınşımn neredeyse yok ettiği kan davası. On yıllardır Kürdün, sömürgeci
düzen ile olan çarpık ilişkilerinin tirajik anlatı
mı. ... Güney bu şartlarda ancak Kürt tipi ve "tali"
sorunlanyla ilgilenebiliyor; "Kürtçe konuşmak halen yasak!".
Güney'İn yaşamı aynı düşünceyi paylaşanlar

w

w

w

da olduğu gibi, sürekli bıçak sırtında. Sanatçının
eserleri kendini ve dönemini anlatımıdır bir anlamda. Güçlü bir gözlem ve kavraamın yanısıra
olaylan iliklerine kadar yaşayan Güney de bundan
kurtulamıyor. İşte Arkadaş, Umut, Ağıt, Seyitlıan, Yol ... onlan on dan ve Türkiye halklannın gerçeğinden kopartmak mümkün mü?
Emperyalist çevreler ve yerli uşaklan masaya oturmuş ve insanlık tarihinin en barbar, en kanlı bir yöntemiyle Türkiye halklannın kurtuluşlan
için girdikleri uzun ve çetin yolun darbeyle tıkanıl
masına karar vermişlerdi. Bu dönemin arifesi sayı
labilecek bir zamanda Güney, içerde (hapiste) "çürüyeceğine" yurt dışına "kaçmaya" karar vermişti.
Cunta her yeri kasıp kavurmuş, herkes neredeyse
kendi can kaygısına girmişti. Bir süre ondan hiç
söz edilmedi ...

o
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Yılmaz Güney'in 9. Ölüm Yıldönümünde Okunmasını Tavsiye Ettiğimiz Bir Kitap

H. Yaimur

dan sahip olma çabasındaydılar.
Baskı ve terör tam anlamıyla gemiazıya almıştı."

Hüseynov, bu durumu ve
olayların gelişimini kronolojik verilerle anlatmaya çalışır. En ince detaylarına kadar gelişmeleri incelemeye önem verir. Yılmaz Güney'in
nasıl cezaevine düştüğünü, olayların ince noktalarına kadar inceler
ve okuyucuya bu konuda daha iyi
bir şekilde bilgi vermeye çalışır.

latmaktadır .

w

" izmit'e geldik. Doğruca cezaevine gittik. Masif demir kapılı gri
ortaçağ yapısı, ışıklandırmasının

w

w

kötü olması nedeniyle gözümüze
büsbütün kasvetli göründü . iki subay tarafından görüşmenin yapıla
cağı odaya götürüldük. Tam iki dakika sonra alabildiğine sert tavırlı
iki gardiyan arasında Yılmaz Güney göründü . Bitkin bir görünüşü
vardı , yüzü solgundu, ama umut ve
irade ateşiyle yanan gözleri kor gibiydi. O cezaevi görünüşünün bu
ilk anını yaşamım boyunca unut- ·
mayacağı m.
Adı tüm dünyada bilinen ,
sanatı , ilerleme, güzellik, eşitlik , ülkülerinin zaferi yolunda zulme karşı müthiş bir mücadele çağrısı niteliğinde olan bir sanatçıdır Yılmaz
Güney.
O , Türkiye'nin bozbulanık
bir döneminde yaşadı ve çok şey
· yarattı. Gericilikle, liberal burjuvazi

nemacı değil, gericiliğin amansız
düşmanıydı da. Sarsılmaz bir iradenin, sınırsız bir cesaretin de timsali olan bu yiğit insanın ölümünden kısa bir süre önce söylediği şu
sözler, yaşadığı hayatı da sanatını

da doğrular niteliktedir. Benim
yaşamımın amacı sanat değil, halkırnın özgürlüğüdür."
Hüseynov ayrıca bu kitabın
da Yılmaz Güney'in yazmış olduğu

i.o

öyküleri inceler. Bu kitabında yazar Yılmaz Güney'in filmleri hakkında yorumlarla birlikte bir kronolojik veriler yapar. o, önemli filmlerinden olan "Düşman" hakkında şu
yorumları yapar:
"Düşman, yarall bir yüreğin
Çlğliğl, yoksullara düşman bir
dünya, eşitsizliğe, zulme, zorbaliğa karş1 öfkeli bir protestodur .
Film, insan!Jğm düşmamm aç1kça
belirtmiştir. Bu düşman, yoksulluk,
zulüm ve dinsel fanatizmdir. "Ne
yoksul komşun, ne kentteki işçi ve
ne de tarladaki köylüdür senin
düşmamn, düşman, beşikten mezara kadar içinde yaşad1ğm dayamlmaz toplumsal koşul/ardir.
"Film, seyirciye aç1k ve net bir biçimde bu mesaji ulaştmyor."
Hüseynov, ayrıca bu kitabında genel olarak olayların içerisinde yer alan kişilerin kimliklerine
de yer vermeye çalışıyor. Okuyucunun bu kitabı incelemesinde Yıl
maz Güney'in yaşamı ve sanatı
üzerinde biraz daha bilgi edineceği
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larmda YG, Adana'nm YumurtaIlk ilçesinde bulunuyord u. 15
Eylül'de liberal burjuvazini n en
(jnemli gazetelerin den Hürriyet'in son haberler b(jlümünde
"Yilmaz Güney katil mi?" başli·
ğ1 altmda şu haberler yer aldi.
"Dün saat 23'de gazinoda ç1kan
kavgada tabancalar konuştu.
Genç savcmm ağ g(jzünden giren kurşun kafatas1m delip geçti. Cinayeti işlediğinden kuşku
lamlan ünlü artist Yilmaz Güney
tutuklandi, ancak daha sonra
karakala gelip ifade veren Güney'in amcaoğlu savc1y1 mdürenin kendisi olduğunu s(jyledi."
12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra Yılmaz Güney'i aşa
ma aşama istanbul'dan uzaklaştır
maya başladı l ar . Önce izmit'e,
sonra imralı'ya daha sonra da lsparta'ya. 1981 sonbaharında kurban bayramı dolayısıyla Yılmaz
Güney'e bir hafta izin verdiler. izininin üç gününü Antalya dolayında,
deniz kıyısında , dört gününü de
memleketinde geçirecekti. Bu izin,

.a
rs

Elinizde son derece ilginç bir kitap var. Bu kitabın ilginçliği Yılmaz
Güney'i yakından tanımaya çalı
şan bir Azeri yazarı olmasıdır. Türkiyeli bir dizi aydın geçinenlerin bile
önem vermediği bir sanatçıyı , yabancı bir yazarın ilgi duyup araştır
ması örnek bir davranıştır.
Yazarın bu kitabının bir
başka özelliği Yılmaz Güney'in sanatçı yanını ve siyasal o lgunluğa
erişini , aşama aşama incelemiş ve
saptayabilmiştir. O'nun izmit Ce zaevinin görüş odasında kendisiyle görüşmesi, bu kitaba bizzat ayrı
bir önem vermektedir ve şöyle an-

Devamında şöyle anlatır:
"1974 Eylül'ünün başmda, 'Endişe' filminin çekim ekibi, baş

mülteci olarak kabul etti .
9 Eylül 1984 günü Paris'te
ölen Yılmaz Güney yalnızca bir si-

rg

arasında yıllardır süren iktidar saiyice tırmanmıştı. Profaşistler
ve dinci fanatikler iktidara doğru

vaşı

sanatçının kaçışını hızlandıran

olay oldu . Güney, Türkiye sınınarı
içinde son kez 12 Ekim 1981 günü
görüldü. O gün sabaha karşı , bir
balıkçı teknesiyle denize açılıp
Yunanistan'ın Meis adasına ulaştı.
Oradan Lichtenschtein'a ve oradan da Kaktüs Film aracılığıyla isviçre'ye geçip, isviçre'den siyasal
rnüttedlik talebnde bulundu. Bu talebi reddedilince Fransa'ya geçti.
Fransız hükümeti Güney'i siyasal

kanısındayım.

Ancak kitapta gördüğüm
önemli hatalar da vardır . Örneğin
Yılmaz Güney'in yurtdışında
TKEP üyesi olduğu gerçekdışıdır.
Yılmaz tüm yazılarında siyasi çizgisini net bir şekilde koyuyor. O,
hiçbir yazısında ve konuşmasında
Sol Birlik ve TKEP hakkında olumlu
veya ML tavrı takınmıyor . Bu durum Hüseynov'a bilgi veren kaynakların

çarpıtılıcılık

yaptığını

gösteriyor. Daha başka önemli eksiklikler de vardır . Okuyucunu n
araştırma ve tartışma niyetiyle
okuması en iyi tutum olacaktır.
Umarım, zevkle okursunuz.
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Sivasın Ardından

ENGiN BiR ÇAGLAYAN DAHA
SUSTU

H. Karadai
(1972), 20. Pija.

Şiirleri:

1.

Yarenlik

(1943), 2. Sınıf (1944), 3. Yaşa
dıkça (1947), 4. Devam (1953), 5.
Üsküdar'da Sabah Oldu (1954),
6. Soluk Soluğa (1962), 7. Karakılçık (1960), 8. Uzak Değil
(1971), 9. Güuercinim Uyur Mu?
(1974), 10. Kulağımız Kirişte
(1982), ll. Rıfat Ilgaz-Tüm Şiir
: leri 1937-1983) (1983)

ak
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R

Sınıfı Uyanıyor

rg

temalarla işledi. Cezaevi ve yoksulluk hatırası kalan
tüberküloz rahatsızlığından dolayı sık sık senataryum ve hastaRıfat Ilgaz, 1911'de Ciz- hanelere yattı. Şiirlerinde bu
re'de doğdu. Ilkokulu Ci- yüzden senatoryumların özel bir
de'de, Ortaokulu Kasta- yeri vardır.
monu'nda tamamladı.
Rıfaz Ilgaz'ın· 50 yılda ya1930'da Kastamonu Öğ ratıp, bizlere bıraktığı eserleri
retmen Okulunu bitlrdi. Altı yıl nden bazıları şunlardır.
öğretmenlikten sonra Gazi Eği- · ·
tim Enstitüsü Edebiyat belümünü 1938'de tamamladı. İs
tanbul ve Adapazarı'nda ortao1rJfJI);'~B~ffl~~-;Jmı
kullarda türkçe öğretmenliği
yaptı. Aym zamanda gazetecilik
yaptı ve çeşitli dergilere mizah
yazıları ve şiirler yazdı. Şiirle
rinden dolayı birçok kez tutuk-

i.o

ğını çeşitli

iv

landı.

w

w
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1941 yılından itibaren
toplumsal gerçekci devrimci an-====== ======
layışı benimseyip yazarlığa ağır Romanları: 1. Karadenizin Kı
lık verdi ve öğretmenliği bıraktı. yıcığında (1969), 2. Karartma
Bu tarihten itibaren sırasıyla Ye- Geceleri (1974), 3. Sarı Yazma
ni İnsan lık, Yürüyüş, Ses, .Yurt (1976), 4. Yıldız Karayel (1981)
ve Dünya, Pınar, Gün, Yelken,
Gülmece Öyküleri: 1.
Gelecek, Türk Solu, Yansıma vb. Radw-ın Anahtarı (1957), 2. Don
dergilerde yazmaya başladı. "Ya- Kişot İstanbul'da (1957), 3. Haşadıkça" adlı şiir kitabı ve "De- babam Sınıfı (1959), 4. Bizim
vam" adlı mizah kitabı yüzünden Koğuş (1959), 5. Kesmeli Bunları
5,5 yıl hapis yattı.
(1962), 6. Nerede O Eski UsturaRıfat Ilgaz, ilk şiirlerini öl- lar (1962), 7. Saksağanın Kuyruçü ve uyak anlayışı içinde yazdı. ğu (1962), 8. Şevket Usta'nın Ke1940'lardan sonra dünya görüşü, disi (1965), 9. Geçmişe Mazi
topluma bakış açısı belirginleş (1965), 10. Garibin Horozu
tikçe şiir yazma sanatı da gelişti. (1969), ll. Altın Eskicisi (1971),
Eserlerinde sade, açık, ince yergi 12. Palavra (1972), 13. Tu/ı Sana
ve gizli hüzünü ustaca işliyordu. (1972), 14. Çatal Matal Kaç ÇaEzilen ve yoksul insanların ya- tal (1972), 15. Bunadı Bu Adam
şantısını tüm eserleriyle paylaş (1972), 165. Keş (1972), 17. Al
masını bildi.
Atını (1972), 18. Hababam Sınıfı
1955'den itibaren gülmece Baskında (1972) 19. Hababam
öyküleri ve romaniarına ağırlık
verdi. Okul yaşamının düzen ile
ilişkisini ve kokuşmuşluğunu
"Hababam Sınıfı" ile ortaya verdi. Eserlerinde yoksul insanların
yaşantısını, düzenin acımasızlı-

Oyunları:

::

1. Hababam
Abbas Yolagi:<•::•:ı den (1967), 3. ÇCatal Matal
Un (1969), 4. Çil Horoz (1970), 5.
U Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı

n

Sınıfı (1967), 2.

Anı: Yokuş Yukarı (1982)
· ·••··.•· (1971).

·• Rıfaz ll gaz, 7 Temmuz günü Si. ·• vas katliamından 5 gün sonra
.··. "Ben bu acıya dayanamam" diyerek aramızdan ayrıldı.
-Ozan-Romancı-

Mizahyazan-

OykücüRıfat
şeğmez bu

llgaz hocamızı, baihtiyar delikaniıyı
unutmak mümkün müdür? Ömrünün sonuna kadar gülmesini
bilen, geleceğe olan inancını yitirmeyen bir devrimci aydını
unutmak neden olsun. Onun düzen ile olan uzlaşmazlığı, ileri yaşına rağmen hiç eksilmeden devam etti. O, ne gürültülü gösterişlere, ne de güneşin altında iyi
bir yer kapmayla uğraştı. Anlı
mn akıyla bir asır yaşadı.
*

Rıfat

llgaz Hocamız
Mücadelemizde Yaşayacak!

ıs

ALIŞIM

önce

Yazıldı

rg

onun da raporu:
"!hmalden!"
Gidenler gitti Alişim,
boş kaldı ceketin sağ kolu ...
Hadi köyüne döndün diyelim,
tek elle sabanı kavrasan bile
sarı öküz gün görmüştür,
Anlar işin içyüzünü!
Üzülme Alişim, sabana geçmezse hükmün
Ağanın davarına geçer ...
Kim görecek kepenek altında eksiğini
kapılanırsın bağazı tokluğuna.
Varsın duvarda asılı kalsın bağlaman
beklesin mızrabını.
Sağ yanın yastık ister Alişim
sol yanın sevdiğini,
Yelakin kızlak emektar sazın gibi

ur
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Şairin, tek başına duydu~unu düşündü~ünü, gerçekleri saptayıp yansıtması, önemini yitirmiştir. Topluma yeni
biçimler vermekte olan işçi sınıfının de~iştirici bir bireyi olarak
yaşama yeni bir anlam katması, gelece~e güvenini açı~a vurması, iyimser bir duyarlık içinde ça~ının yeni gerçeklerini belirtm esi görevi başlamıştır şairin.
Bu görevin dışında kalmış olan şair, sanatının çekicili~i
ni, coşturuculu~unu, atılımiara götürücü, hız verici niteli~ini yitirmiş demektir. Sanatla halk arasındaku uyumu yeniden kurma görevi sömürü düzeni hızını artırdı~ı sürece kaçınılmaz bir
eylem olmalıdır .
Her yeni ça~ aşa~ıdan yukarıya do~ru itilerle oluşup gelişirken, toplumla içli dışlı olması gereken şair de gerçekçili~in
yeni biçimlerini yaratmaya itilmektedir. Şair toplumu de~iştir
me, oluşturma çabası içinde kendisini de de~iştirip oluştura
caktır. Bu gerçe~i Brecht'le birlikte yineleyebiliriz:
"Her yeni ça~ gerçekçili~in yeni bir biçimini ortaya koymak zorundadır."
Şairin amacı, bu gerçekleri ö~renmekle bitmiyor. Bunları yapıtına bilgi olarak koymak, şairi sanat dışı gereksiz çabalara götürür. O, bu gerçekleri içeri~ine uygun bir biçim içinde
yansıtmak zorundadır . Şair , coşku ve hayranlık yaratan kişidir .
Bu coşku ve hayranlık, benzeri koşullar içinde yaşayanlar arasında mümkündür. Bir şiirin etkileyici ödevi, bu koşulların içindekiris yüzyüze geldi mi başlar. Bu bakımdan şair yan tutan kişi
sayılır. "Sınıf zıtlıkları sürüp gittikçe ulusal olma niteli~i başlar."
sözü de bir bakımdan yanlıştır. Ulusun ulus olma koşullarına
uyan, sanatını bu sorunların gerçekleşmesi için görevli tuıtan
şair, ulusallık çizgisine ulaşmış sayılır.
Sanatçı yeni biçimler bulacak dedik. tutan biçimleri boyuna yineledi mi kendi gelişimini dural bir duruma getirdi demektir. Önce onu be~enen halk, birgün be~enmeyebilir. Halk
da de~işen bir be~eni içindedir. Kalıpçılık şairi akan zamanın
gerisinde bırakır. Dil ve halkın be~enileri içinde de~işen bir gerçektir . Şair kıvrak ve işlek bir şiir dilini kendi be~enisine göre
düzdü~ü sözlükle sa~lar . Halkla kendi arasında özel bir anlaş
ma aracı bulur. Dil gelişip oluşurken de~işmeyen yanını titizlikle saklar. Şair kalıcı yana da el attı mı halkla ba~lantısını kendi
eliyle kurdu demektir.
Yunus Emre'nin taze kalışı işte bu de~işmez yanı bulup
saanatına mal etmiş olmasından ileri gelir.
Şiir bir uyarlık işidir . Hegel'in bir tanımlaması de~erini
uzun yıllar yitirece~e benzemiyor. "Fikirle biçimin uyarlı~ı . tutarlılı~ı güzeli do~urur ."
Salt biçimcilik diye bir sorun yoktur bizim anladı~ımız şi
irde. Hele şiirin düzen ve düşünceleri geleneksel kalipiara dökme işi sanılması çoktan anlamını yitirmiştir . Biçimcilik, soyut
bir teknikçilik, kendi kendisiyle yetinen, kendi dışında herhangi
bir amacı olmaksızın kendi kendisiyle var olan bir çaba idi eskiden . tutucu sınıfın işine gelen bir anlayıştı. Oysa yeni özlerle yeni biçimler ortaya getirme çabası bizi diri bileşimiere götürmektedir. Ortaklaşa atılımlardan güç alan sanatçı, belli bir zamanda toplum için zorunlu olanı gerçekleştirir. Yaratma özgürlü~ü bu durumdan zedelenmez. Tersine onunla gelişir .

Kasnağından fırlayan kayışa
kaptırdın mı kolunu Alişim!
Daha dün öğle paydoosundan
Zilelinin gitti ayakları,
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ç

gerçekleri, sorunları içinde tarihsel görevinin
bilincine varması gereken bir şairin eylemi söz konusudur bugün .

a~ının

çifte kol ister saracak!
adlı şiir kitabından

w

w

w
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1941 "Yarenlik"

Rıfat

[Not: Okudugum yazılardan yararlanarak çıkardıgım bu
Kaynak gostermedigim için ozur dilerim.)

llgaz

düşünceleri,

AYDIN MISIN

Kilim gibi dokumacia mutsuzluğu
Gidip gelen kara kuşlar havada
Saflar tutulmuş top sesleri gerilerden
Tabanında depremi kara güllelerin
Duymuyor musun
Kaldır başını kan uykulardan
Böyle yürek böyle atardamar
Atrnaz olsun
Ses ol ışık ol yumruk ol
Karayeller başına indirmeden çatını
Sel suları bastığın toprağı dönüm dönüm
Alıp götürmeden büyük denizlere
Çabuk ol
Tam çağı işe başlamanın doğan günle
Bul içine tükürdüğün kitapları yeniden
Her satırında buram buram alınteri
Her sayfası günlük güneşlik
Utanma suçun tümü senin değil
Yırt otuzuncia aldığın diplamayı
Alfabelik çocuk ol.
Yollar kesilmiş, alanlar sarılmış
Tel örgüler çevvirmiş yöre ni
Fırıl fırıl alıcı kuşlar tepende
Benden geçti mi demek istiyorsunf
Aç iki kolunu iki yanına
Korkuluk ol.
1968
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gelmez. Pir Sultan da buna ilgisiz kalmaz.
Şah İsmail (1502-1524)
Türkmenlerin yardımıyla,
İran'da Kürt Safevi devletini kurar. Dönemin etkisinde kalan bu
devlet, zamanla milli yönünden
sıyrılarak Şiiler'in hakim olduğu
bir kurum halini alır. Şah İsmail
ise buranın Şah'ı ve imaını olur.
Yazdığı Türkçe şiirlerle Kürdistan'daki Alevileri etkiler. Bunu
tehlike sayan (ve Farsça şiirler
yazan) Yavuz Selim (1512-1520)
kırk bin Aleviyi katleder. Bu katbarnın örgütleyicilerinden biri
de ünlü Kürt dönek İdris Bitlisi'dir. Bu dönemde Sunni Kürtleri yanına çekerneyen saray çevresi, Bitlisi'yi devreye sokup, onları da yanına çekerek katliama
ortak eder. "Bir taşla iki
kuş"; hem Kürdü Kürde, hem de Alevi'yi Kürde kırdırıyor Osmanlı.
1514 Çaldır-an seferinde Şah İsmail yenilir.
Şah İsmail'in ölümüyle
yerine geçen olğlu Şah
Tahmasp, Kanuni Sultan Süleyman'la yaptığı
savaşta (1520-1566) yenilir.
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vurulrnaktadır .

Bütün bu sert önlemlere

ak

karşın , temelde toplumsal yapı
nın bozukluğundan kaynakla-

nan Alevi hareketlerinin sonu

Pir Sultan bu döneme
ait birçok sitem şiirl eri
yazar. Bu dönem şiirle
rinden, onun doğum tarihinin 1510-1514 ayıl

w

w

w

yuşmazlığa düşü

rür. O sıra İran ' da
Şah
Tahmasp
( 1524-1576) hükümdardır. Safevi
hükümdarlan gibi o
da şii ' dir ve Anadolu'daki Alevilere arka çıkmaktadır.
Çünkü imparatorlukta Aleviler bir
azınlık durumuna
sokulmuştur. Halkın yoksul, vergilerin ağır, ekonominin bozuk oluşu (daha çok kırsal kesimde) birtakım ayaklanmalara yol açmaktadır. Şah kulu,
Nur Halife, Şeyh
Celal. Vb. ayaklanmalar ilk başta mezhebi mahiyette görünüyorlarsa da,

tutulrnaktadırlar . Yanlarında

Alevilikle ilgili kitap bulunduranları, İran ' a yakınlık duyanlar, Kızılbaşlıkla s u çlanarak
herhangi bir bahaneyle başları

iv

bunlar kimi yazarlarca derlenmiş ya da işlenmiştir.
XVI. Yüzyılda yaşayan P ir
Sultan, Sivas'ın Yıldızeli ilçesinin Cırcır Bucağma bağlı Bagnaz Köyündeendir. Köy Yıldız
Dağının eteklerindedir.
Pir Sultan sanatı gibi yaşamını da halkıyla ve inancıyla
birleştirmiştir . Gözünü budaktan sakınmaz, en kötü durum]arda bile umudunu yitirmez, yolundan dönmeyi düşünmez . Bu korkusuz, inançlı davranış onu Sünni'liğe
bağlı baskıcı Osmanlı yönetimiyle

İçin için kaynayan Sivas
yöresi bu ayaklanmaların merkezi gibidir. Bundan tedirgin
olan saray, Alevilere karşı fermanlar çıkarmaktadır . Çoğu
Kürt olan Aleviler hiç de iyi gözle
görülmernekte , sürekli izlenmekte, gözetim ve baskı altında

.a
rs

halkın ağzında efsaneleşmiş,
birtakım destansı övgüler ile
söylentilerin (rivayetlerin) oluş 
masına yol açmıştır. Daha sonra

ayaklanmaların gerçek sebebi ,
Azınlık durumuna sokulan halkların istismar edilrneleridir.

i.o

ir Sultan Abdal, hallan
büyük bir sevgi ve saygıyla andığı seçkin şa
irlerdendir. Sanatı ve
kişiliği gibi yaşamı da

ları arasında doğduğu

nun anlaşıldığı ileri sürülmektedir. Bu şiirleri,
hem Pir Sultan'ın yaşa
dığı dönemi, hem de
İran Şah'ına duyduğu
eğilimi göstermektedir.
Onun yaşam öyküsünü
bununla sınırlamak
yanlış olur.

Sivas katliamının ard ından Kö lıı"de yapı lan protesto gösteıisi

Foto: B. Fundeıın ann

Söz konusu eğilimin yanında, temelinde Os-
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manlı toplumund a halkın, özellikle köylünün gördüğü haksızlıklardan, yolsuzlukla rdan, yakınma ve çözüm arama da
vardır. bu da doğal karşılanmalıdır. Çünkü şairin kendisi de
sıkıntı çeken halktan biridir, namuslu bir köylüdür. Bundan
ötürü rüşvetçi kadı ları, yobaz müftüleri, zalim paşalan, yani
halka kötülük edenleri eleştirmekten geri durmaz. Pir Sultan artık ünlü bir şairdir. halkı şiirleriyle isyana teşfik eden,

onlara önderlik eden bir devrimcidir. Bu ortamda etkili bir liderin ve usta bir şairin susturulması, Osmanlı düzenince ya-

rarlı görülmüştür .
Sert acımasız bir yönetici olan Deli Hızır Paşa, Pir Sultan'ı tutuklatır . Sivas'da Paşa Kalesi'ne hapsedilir. Sorgu sı
rasında Pir Sultan 'ın takındığı ödünsüz tavır, Deli Hızır'ı çileden çıkartır. Ondan, içinde Şah kelimesi geçmeyen bir şiir

Hldlf Paşa bizi berdar etmeden
Açiim kapiiar Şah'a gidelim
Siyaset günleri gelip yetmeden
Aç11m kapiiar Şah 'a gidelim.

Bunun üzerine

Hızır Paşa

ve görevliler öfke ve

şaşkın

ur
d

lığıa kapılırlar. Tuttuğu yoldan ayrılması, aman dilemesi
önerilir, yoksa canından olacaktır. Buna karşılık şu dizeleri

Kadtlar müftO/er fetva yazarsa
işte kement işte boynum asarsa
işte hançer, işte boynum keserse

iv

Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan

ak

söyler Pir Sultan.

Bu korkusuz, dirençli sözler hem görevlileri, hem de
iyice kızdırır. Pir Sultan'ın ayaklarına, ellerine
ve boynuna zincirler vurulur. Çok güvendiği, candan sevdiği
dostlarıyla yandaşları da korkup onu yalnız bırakırlar.
Sonunda, korkulan gün gelir, Pir Sultan, elinde kelepçe, boynunda zincirle Sivas sokaklarında halka teşhir edilir.
Kimileri isteyerek, lUrnileri ise buyrukla üstüne taş, kimileri
de gizlice gül atarlar. Sonunda Pir Sultan (1589 ya da 1590)
yılında Sivas'ta ipe çekilir.
Faşist T .C. devleti Osmanlılardan devraldığı mirasa
(zulm, inkar, katliam vs.) ne kadar bağlı olduğunu, yine Si vas'ta gözü dönmüş, şeriat'ın batakhğına batını ş yobaz ve fanatik gürüh eşliğinde, Pir Sultan 'ı 2 Temmuz 1993'te temsili
olarak tekrar ikinci kez katiederek göstermiştir . Gözlerine
kan bürümüş bu yobazlar, önce Pir Sultan'nın heykelini kı
rıp, kafasını yerlerde sürüklemiş, bununla da tatmin olmayıp, Madımak Oteline yönelip orada Pir Sultan Abdal şenlik
lerine katılmak için gelen otuz yedi değerli Kürt ve Türk ay-
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Hızır Paşa'yı

dınlarımızı, yazarlarımızı, sanatçılarımızı yakmışlardır .
Şehitlerimizin kanları
Faşist

yerde

kalmayacaktır .

T.C. devletini birkez daha

şiddet

ve nefretle kı

nıyoruz.

(Bu yazt Astm Bezirci ve 36

şehitin

i.o
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söylediği takdirde, serbest bırakılacağını söyler. Buna karşı
Pir Sultan şu şiiri okur.

amstna kaleme

altnmtşttr.}
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rın çoğunu pasifleştirdiler.

w

.a
rs

iv

Sevgili Dostlar, Canlar, Yoldaşlar ...
Bilindiği gibi, egemen güçler yıllardır aydın
lığa karşı hep haranlık güçleri kullanmışlardır ....
Dahası, özgürlük, demokrasi, emek kavgası verenler; aydınlara, kültürlere, demokrasiye, alevilere,
halkiara saldırmış, saldırtmışlardır!. ..
Yüz yıllar süren katliaamlar zincirine Sivas'ta bir yenisi daha eklenmiştir!
İnsanlığın, dostluğun, özgürlüğün, demokrasinin, kardeşliğin düşmanı egemen güçler ve
kuklalan kara güçler ekin-sanat etkinliklerine
saldırarak; aleviliğin ilerici safında yer alan, zalimlere, ezenlere karşı savaş veren Pir Sultan'ın isminden dahi korkmuş, heykelini sürüklediler.
Dostluğa, şölene kibrit çaktı lar.
Sürüklenen sadece heykel değil, aydınlık,
özgürlük, çağdaşlık sürükleniyor! Mücadele vermezsek, daha da sürüklenecektir.
Bilindiği üzere, bende köhne düzenlere,
ezenlere karşı, sözümle, sazımla, sanatırola savaş
tım hep ... . yıllarca çile çektiğim, hapis yattığım,
taşlandığım, sürgünlere maruz bırakıldığım yetmiyormuş gibi, 12 Eylül karanlığının zulmüne uğ
radım ve yurttaşlıktan çıkarıl dım! Ninnilerle, nennilerle halkı uyutup, köşeler dönme yolunu seçmedim. Ozan olarak deyişlerle, düzene karşı türkülerimi birleştiı;dim. Pir Sultan'lar vari ...
Ama, heyhat! .. 12 Eylül testeresi iyiden, güzelden , insani'den yana olan herşeyi olduğu gibi,
Aleviliği de budayıp, (özgürlükten yana olan gerçek aleviliği saptırarak ) sadece deyiş, ağıt, ninniler, nenniler, derekesine indirgediler!
Birçok ödünlerle (maddi-manevi) sanatçıla
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Ama benim ve gerçek dostlakım aynı duygu
ve mücadelemiz mutlu, umutlu bir dünyaya ve geleceğe olan kavgamız devam ediyor, edecektir!. ..
Ki, özgürlük, dostluk, kardeşlik bahçesindeki o
güller kanla, ateşle değil, güller, güllerle tartılsm,
tartışsm .. .
Kömür kalplere, ı şıksız sözde aydınlara, yoz
ozanlara, boz yazan ]ara inat dünden bugüne, bugünden yarınlara direndik, direneceğiz!
Kara beyinler gebedir, apak yarınlara.
Bir Pir Sultan ölür, binlereesi doğar!
Selam olsun karanlığa, zulme ışık saçanlara, mazlumlardan yana, Şeyh Bedrettinler gibi çı
ğır açanlara!
Dostça sevgilerimi sunar, başarılar ve esenlikler dileriz!
Ozan Şah Turna
14 Temmuz 1993- Berlin
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ARADA SIRADA BİZİ DE DÜŞÜN

KANLI ZAMBAK
onu vurdular, gözürole gördüm onu
ak bir zambağa binmiş
gidiyordu

Biz köylüyüz ağam ama insanız
Arada sırada bizi de düşün.
Perişan halleri gel ki göresin
Arada sırada bizi de düşün

Zambak dur, sana da bulaştı kan.
bir damla

Tarlamız

yok seninkini biçeriz.
Yerimiz yok diyar diyar göçeriz.
Sen viskiyi, bizler zehir içeriz.
Arada sırada bizi de düşün .

gözyaşından

doğurmuştu anası

onu

rg

bir avuç sevinçle
büyüttü

Çarşı, pazar köyümüze uzaktır
Etme ağam gayri bize yazıktır
Evimizde düzenimiz bozuktur
Arada sırada bizi de düşün.

i.o

bir avuç hüzünle
nice zorluklar
nice ayrılıklar
ve saçlarına beyazlar düşürerek.
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Muhlis Akarsu

onsekizindeydi
bir sevgilisi vardı

konfeksiyonda

bile
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öpememişti

çalışırdı .

.a
rs

henüz
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aynı mahalleden
Eyüp'ten

onu vurdular
gözürole gördüm onu
havalandı.

w

bir güvercin

w

Behçet Aysan
SEVMİYORUM SENi

w

Şimdi benim buzdan bir döşekte
Uç büklüm olmuş zavallı sevdam
Üşüyorsa ölesiye yalnızlıktan
Bil ki senin hep böyle güvensiz
Yaşamdan korkar oluşundan.

İşte

bunun için sevmiyorum seni ...

Şimdi benim bir han avlusunda
Hiç bitmeyecek, umutsuz kavgam
Soluyarsa başı önde yorgunluktan
Bil ki senin hep böyle uroarsız
Yarını göze alamayışından.

İşte

bunun için sevmiyorum seni.

Metin Altıok

Istarıbul'daki protesto eylemi

TOKAT YİYEN EFENDiLER

Uyan Mehmet bak neler ettiler
Haini yurtta koyup seni sattılar,
Efendisin diye tokat attılar
Tokat yiyen efendiler efendiler.
Efendisin dediler büyüttüler
çürüttüler
Aziz ulus diyip uyuttular
Uyutan efendiler, efendiler

Tarlasında, çapasında

Uyan kendine gel, etme ihanet
Yurt senindir, sana oldu emanet
Haine, hırsıza, inmeli tokat
Tokat yiyen efendiler efendiler.
Aşık

Nesimi
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Duygu ve düşüncelerin gelişmesi ilkel komünal toplumun üst evresinde, özel mülkiyet ile
birlikte o güne kadar toplumun saygın bir öğesi
olan kadmı, yavı;tş yavaş köleleştirdi. Sınıflı toplumların ilki olan, köleci toplum yerine oturduğun
da ezilen kadın giderek ikinci bir köle, kölenin kölesi olmaya başladı. Ama bu ezen smıfların kadın
larının özgür olduğunu getirmiyordu. Onlar yanlızca köle kadınlara göre göreceli özgürdüler ve daha fazla haklara sahiptiler.
Toplumlar sınıfıara bölünüp ve giderek ezen
ezilen cinsler de ayrıştıkktan sonra, toplumun kültürü de buna göre şekillendi. Ezilenlerin ve ezenlerin kültürlerinde kadına değişik bir hak ve yer veriliyordu. Egemen leri n kültürlerinde ezHen kadın
bir üretim ve yeniden üretim (doğurma) nesnesi,
kölelerin ve köle sahiplerinin cinsel nesnesi olarak
yer verirken; ezen sınıfların kadınları süs nesnesi,
erkeğin gölgesi ve köle sahiplerinin cinsel nesnesi
olarak değer görüyordu.
Bu durumda kadın, toplumsal yaşamın ve
kültürün her alanında sadece bir köle, ezilenlerin
ez ezilen leri durumuna getirildi. Binlerce yılın
alışkanlıkları, töreleri, dini önyargıları, yasaları,
eğlenceleri hep kadınların kadınlıkları üzerinde
yükseldi. Aile içinde çok kadınlı evlilik, mülkiyetin
dışarıya çıkmasını önleyen babadan oğula miras
yolu, aile reisliği sınıflı toplum larda başından itibaren esas idi . Kapitalizmin ortaya çıkmasına kadar bu durumun değiştirilmesi için önemli bir toplumsal uyanış ve hareket görülmedi.
Baskının ve haksızlığın olduğu her yerde
buna karşı mücadelede varolmuştur. Kadmlar bu
duruma hi_ç de sanıldığı gibi "rahatça" getirilmemişlerdi. Onemli bir örgütlenişleri olmasa bile,
karşı koyma, isyan etme, karşıdakilerin malına ve
canına zarar verme şeklinde kadmların tepkileri
olmuştur. Zaman zaman acizlikten intiharlar, değişik mücadele biçimleri de kullanı )mıştır.
Sınıflı toplumların gelişmesi dinleri de kurum laştırdı. Din ler değişen toplumsal yapılara ihtiyaç veremediklerinde ya kendilerini yenilikledi,
ya da yerlerini başka dinlere bıraktılar. Ortaçağda
Romada ortaya çıkan Hiristiyanlığa göre, insanın
erişmesi gereken en yüce yer azizlik mertebesiydi.
Bunun yolu da bekarlıktan, yani evliHğe ve kadına
karşı olmaktan geçiyordu. Evlilik ise kadının eve
hapsedilmesi, tüm haklarının kocasına devredil-
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Kültüı·, maddi yaşamın değişik araç ve yöntemlerle dışa vurması-yansımasıdır. Doğada varolan her canlı, hayatm diyalektik sürecinde değişir.
Canlı varlıkların en bilinçli öğeleri insanlarda bu
süreci yaşar ve sürekli gelişir. Bu değişim ve gelişi 
min bir uzantısı olarak, insanların üretim ilişkile
ri-sosyal yaşantılar üzerinde bir üst kurum olarak
kültürleri de gelişir. İnsanın yaşama alışkanlığı
kazandığı andan itibaren, alışkanlıklar-tecrübe 
ler-arzular-hayaller kültür olarak yansımasını bulur.
Sınıfların ve sınıflı toplumların ortaya çık
masıyla birlikte, ezenlerin kültürü ve ezilenlerin
kültürü de ortaya çıktı . Çünkü her kültür bir ekonomik ve· siyasi yapının dışa yansımış şeklidir.
Ezen sınıflar kendi hakimiyetlerini ayakta tutmak
için devlet aygıtını yarattılar. Ordularını, meclislerini, hapishanelerini, mahkemelerini, hükümetlerini vb. yarattılar. Bunlar üretimdeki sömürülerini devam ettirmenin siyasi kurumlanydı. Tüm
bunlar zora dayalı metotlarla ve bir azınlık zümrenin yararına oluşturuldu.
Ezen sınıflar için özel mülkiyete dayalı üretim ilişkilerinin üzerinde siyasi üstyapının oluştu
rulması bir başarı, ileri atılmış bir adımdı. Ama bu
kurumu ayakta tutmak o kadar kolay değildi. İşte
bunu ayakta tutmanın ürünü olarak ezen sınıfla
rın kültürü, ezilenlerin ezilmesinin meşrulaştırıl
dığı kültürü kaçınılmaz olarak gündeme geldi.
Ezen sınıflar ezilenleri ömür boyu köleleşti
rebilmek için, ilk önce bu durumun doğal ve ebedi
olduğunu ispatl aması gerekiyordu. Bu noktadan,
inançlar ve dinler ezenlerin imdadına koştu. Başmdan itibaren din ve inanç işleriyle uğraşan lar
ezenlerden yana yer alarak, onlarla zorun karşı
sında uzlaştılar . Bunlar yoksulluğun ve köleliğin
tanrı vergisi olduğunu, güçlüklere boyun eğilmesi
gerektiğini insanlara aşıladılar. İnsanların andaki durumunu ebedileştirdiler ve geçmişi incelemekten titizlikle kaçındılar.
İnsanlar arasında başlangıçta varolan içgüdüsel-hayvansal yaşam tarzı ve ilişki, beynin geliş
mesi ve elin-dilin daha çok kullanılması içgüdülerden türeyen ve giderek gelişen duyguların ortaya
çıkmasına neden oldu. Duyguların ortaya çıkışı insan lardaki yavaş yavaş bir kişilik, düşünce yapısı
ve bireysel yaşantı tarzı yarattı. Bu durumda doğal gereksinim ve dürtülerin yerini, duygusal gereksinim ve dürtüler aldı. Toplumsal ve bireysel
eğlenme, sevgi, toplu savunma, kıyafet ve müzik
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Tüm bu olumsuzluklara rağmen kadinlar kapitalist toplumla birlikte
yerlerini-kon umlannl sorgulamaya başladiiar. Durumlannin alin
yaziSI olamayacağini, üretime katilan herkesin eŞit olmasi
gerektiğini mücadele esnasinda öğrendi/er. Toplumsal değer
yarg1/an ve ahlak ta bu sorgulama sonucu tabu olmaktan Çikti.
Bu gelişmeler sürecinde kadinlar, kültürel kurum ve
faaliyetlerinde de yerlerini yavaş yavaş aldiiar.

i.o
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hiçbir toplumun başaramadığı derecede aşa
ğılattı ve ezdi. Kapitalizm ilk önce kadının
emeğini sonuna kadar en kötü koşullarda sömürdü. Kadımn biyolojik yapısından faydalanarak onu bir üretim aracı gibi, piyasanın iş
gücü ihtiyacına göre çocuk doğurma aracı yaptı. Daha da ileriye giderek kadının vücudunu
kar amacıyla fuhuş, porno, reklam ve diğer
buıjuva kültür araçlarında pazarladı. Bunjuvazi onları dışarıda kar amacıyla köleleştirir
ken, evden de aptallaştırıcı-bunaltıcı çamaşır
bulaşık-çocuk işlerinde kadın köleleşti.

ur
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mesiydi. Kilise kültürü de görüldüğü gibi erkek
egemenliğidir. Bu kültürde tek bir kadının yükselmesi bile olanaksızdır.
İslam kültüründeki kadın ikinci sınıfinsan,
değersiz bir varlıktır. Erkek dört kadın ile evlenebilirken, kadına tek hak verilir ve ikincisi zina sayılır. Erkek açık gezer, sünneti törenlerle yapılır
ken; kadın yüzünü kapatmak ve kadınlığını gizlemek zorundadır. Evin sahibi yine erkektir, miras
erkeğe geçer vs. Çünkü bütün dinler erkeklerin
hakknıı gözetir. Tüm tanrı ve peygamberler ne·
dense hep erkeklerden olmuşlar.
Kapitalizmin ortaya çıkışıyla birlikte, kadın ların uyanışında da önemli gelişmeler oldu. Kadınlarda okuma-yazma oranının artması, toplu
üretim sürecinde biraraya gelip diyalog geliştirme
leri, ezenlere karşı ezilenlerin sınıfmücadeleleri
nin artması, kapitalist kültür kurumlarının etkilerini kırsal alanlara kadar vardırması vs. kadınla
rın değişmesine ve gelişmelerinG neden oldu. Ulusal çitlerin yıkılması, dinlerin önemlerini yitirmesi, kadınlarm üzerinde tabularm ve geleneklerin
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Tüm bu olumsuzluklara rağmen kadınlar
kapitalist toplumla birlikte yerlerini-konumlarını
sorgulamaya başladılar. Durumlarının alınyazısı
olamayacağını, üretime katılan herkesin eşit olması gerektiğini mücadele esnasında öğrendiler.
Toplumsal değer yargıları ve ahlak ta bu sorgulama sonucu tabu olmaktan çıktı. Bu ge,işmeler sürecinde kadın lar, kültürel kurum ve faaliyetlerinde de yerlerini yavaş yavaş aldılar. Kadın larda da
sanatçı-etebiyatçı-yazar-politi kacı vs. daha çok
çıkmaya ve alışılmışm dışına taşımaya başladı.
yıkılmasını hızlandırdı.
Kadının toplumsal ve bireysel varlığının biKadın larm kültür seviyelirİnİn giderek
yükselmesi, onları üretimden sonra, siyasal-yö- lincine varması kapitalizmi belirli yasal ve ekononetme alanında da ortaya çıkmalarını sağladı. mik değişiklikler yapmaya zorladı. Mücadele soAma burjuva-feodal yasalar kadınlara ilk baştan nucu kadınlar önemli haklar elde ettiler. Ama ne eseçme ve seçilme hakkını vermiyordu. Devlet ku- konomide ne siyasi alanda ve ne de kültürde kadı
nın yeri özsel olarak değişmedi. Kapitalist toplurumlarında kadınları dıştahyordu. Kültür kurummun erginleşme döneminden itibaren dostluk, salarında ise kadın adeta zararsız bir süs çiçeğiydi.
Bu durum kadınlan aşağılıyor, onları bu töre ve ge- mimiyet, güven, dürüstlük gibi insani erdemler
lenek leri ve zincirleri parçalamaya yöneltiyordu. yavaş yavaş söylenir oldu. Bilincin gelişmesi, müBöylece burjuva kadın hareketinin ortaya cadelenin artması, ekonomik ilişki ve yasaların değişmesi bu tür humanist ve doğal istemleri çıkardı.
çıkışı ve ilk bilinçsiz feminist akımların doğuşu,
Kültür ve ahlak normlarının ve şeklinin gi1800'lü yılların ortalarında gelişti . İşçi sınıfının
gelişmesi, toplumsal değer yargılarını alt
derek
mücadelesinin de yükseldiği bu dönemlerde kendi Eşitlik-kardeşlik ve özgürlük uğruna yüce
etti.
üst
ilk
taşındığı
bilincin
hareketine
kadın
iliğindenci
denemeler yaşandı. Kadınlar bu mücadele içinde idealler gelişti. 1871 Paris Komüni ile sosyalizmin
bir kişilik kazanma süreci yaşadılar. Tarih boyun- bir ütopya olmaktan çıkışı bu yüce idealleri bir gerca kendine ait bir kişiliği bulamamış kadın lar, çeğe dönüştürme yolunda önemli bir köşetası oldu.
ezen cinseve ezen devlete karşı giderek örgütlü ve Bu tarihten itibaren emekçi kadınlar kadınların
bilinçli mücadele geliştirdiler. Bunun sonucu ola- kurtuluşu sorununun proletaryanın kurtuluşu ile
rak sosyal demokrat kadın hareketi gelişti. kopmaz bağlarla birbirine bağlı olacağım gördü.
1910'da Kopenhang'da Clara Zetkin'in önerisiyle Kadın hareketi ile sosyalizmin birleşmesi her iki
kabul edilen "Dünya Kadınlar Günü" sembolik bir hareketi de bilimsel ve diyalektik bir yörüngeye
gün olmaktan çıkıp, emekçi kadınların enternas- soktu.
* Proletaryanın Devrimci Kültürünü
yonal birlik ve mücadele aracına dönüştü.
Yaratmak İçin Emekçi Kadınlar İleri!
Kapitalist toplum bir yandan kadınla
rın örgütlenişi ve kişiliklerini kazanmaları
nın ortamını yaratırken, öte yandan kadını
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araçlannın gelişmesi

ve

toplumsal siyasiekonomik altüst
oluşlarda kendini
dunnadan yeniledi
değişikliklere uğradı.

dılar.

w

w

w

Bedensel hareketlerin, müziksel seslerle birleşmesi uzun bir
dönem sonra, bugün halk dansları
dediğimiz kitlesel müzikli hareketleri meydana getirdi.
Böylece müzik doğa olaylarını , yani doğal felaketleri, doğal
güzellikleri, sosyal olayları, insanların birbirleriyle ve doğayla ilişkile
rini aniatmayla işe başladı. Süreç
içinde insanların yaşantısını, duygu ve düşüncelerini tarihlerini ve
gelecek için özlemlerini bilinmeyen
tüm ince yönleriyle, en derin ve sade bir tarzda çeşitli müzik araçlarından yararlanılarak ortaya serilmesi izledi. işte tam da bu noktada,
bu duyguların sözcüklere dökülmüş hali olan şiir sanatı ortaya çık
tı. Müziğin gelişmesi şiir sanatının

ortaya çıkmasıyla birlikte olmuştur
ve ondan ayrı düşünülemez .

mamladı.

KAPiTALiZM VE MÜZiK:

ur
d

ve

rg

Müzik sanatı ve
kültürü üretim

İlkel

iv

ak

komünal
toplumda tüm
topluluğun malı olan
ve hiçbir çıkar aracı
olmayan müzik, köleci
toplumda değişti.
Köleci toplumda
köleler, köle sahipleri
için şiirler okudular,
dans yaptılar, müzik
yaptılar. Böylece müzik

.a
rs

lk çağlarda insanlar, korkusu altır;ıda bulundukları
ve nedenlerini çözernedikleri tabiat olayiarına karşı
ilk önce bilinçsiz ve ilkel
ses çıkaran araçlarla ve giderek
kendi sesleri ile korunmaya çalıştı
lar. Bunlar korku-panik-sevinç-acı
nida çığlıklarıydı. ilk önce gökgürültüsü, yağmur, deprem, sel , yangın, güneş tutulması gibi tabiat
olayları onları bazı tapınak ve tanrılar yaratmaya, o inançların korumasına itmeye neden oldu.
ilk insanlar daha sonra bedensel hareketlerini de birleştire
rek, müzikle birlikte ritim hareketleriyle korkusunu yenmeye, tapınak
ve tanrılardan yardım dilenmeye
başladılar. Ölümlerde acılarını ve
birbirlerine karşı sevgilerini veya
yabani hayvanlar ile diğer klanlara
karşı dövüştlerini de yine çeşitli hareketlerini müzikli ses ve araçlarla
birleştirerek dile getirmeye başla

Feodalizmin üst evresinde müzikte
çok sesliliğe ve çok enstrümentli
müziğe geçildi. Müzik aletleri geliş
ti, müzik eğitimi önem kazandı. Kapitalizmin şafağında müzik başlı
başına bir sanat dalı haline geldi.
Opera-Bale poretaryanın ortaya
çıkışı, folklorun giderek ayrışması
ve şiir sanatının da bir edebiyat dalı olarak gelişmesi bu süreci ta-

i.o

•
I

TARİHTE MÜZİK:

doğal yapısını ve
özgürce gelişmesini

yitirdi. Feodal toplumda saray müziği ve
yoksullar -seif için
oluşan- oluşturulan
kilise ('dini) müziği

oluştu ..Sömürücü sınıfa
zevk-eğlence
kahramanlık-övgü müziği, dansözler, yapay
şiirler kalırken, köylü
ve köleler için ağıt

isyan-dua türünden
müzik habnıştı.

18. yüzyıldan itibaren hayal
ve fantazinin, kişisel duyguların
hakim olduğu romantik müzik gelişti. Buna tepki ve karşılık olarak
· sınıfsal ve ulusal mücadeleleri konu edinen cenk-ağıt-isyan müzikleri de gelişti. Kapitalizmin giderek
· gelişmesi , toplumsal değer y~_rgı
larını ve kültürü de alt-üst etti. Ozel
mülkiyetin bir küçük zümreden toplanması, milyonlarca insanın açlı
ğa-sefalete ve savaşlara sürüklenmesi, insanların bilincini geliştirdi.
Bu dönemde bilim bir üretici
güç olurken, sanat ise bir meta haline geldi. Sanatçı ise sanatını piyasa için üreten üretici durumuna getirildi. Böylece sanat ve kültür burjuvazi için bir kar kaynağına dönüş
tü. Ahlaki değerlerden, toplumsal
yapısından, doğal yapısından koparılan kültür-sanat giderek yozlaştı. Sanatçıların önemli bir bölümü bir seçenekle karşı karşıya kaldığında karnını doyurmak için burjuvaziye, modern köleliği tercih ettiler.
Toplumsal iş bölümünün giartması ve yetkinleşmesi,
sanatın yetenek ve olanakları çok
az bireylerde toplanmasına neden
oldu. Kapitalizmin istediği de zaten
bu idi . Proletarya onlar için gece
gündüz çalışıp meta üretecek, sanatçıda soylular, sermayedar için
kültürel metalar üretecekti. Bu du-

derek
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yığınlarındaki toplanmış
yeteneğin baskı altında
tutmasına neden olmuştur.

Halk kültürü ve halk sanatı
böylece sömürücü sınıfların baskı
ve zülümlerine bir tepki olarak ortaya çıktı. Kapitalizmin gelişme
siyle birlikte halk olarak tanınan
ezilen-sömürülen sınıfların, kendi

kı sıkıya bağlı
olarak geliş 
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her alanı-
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ilk başlarda Yunan toplumunda ortaya çıkan, duyguları,
düşleri, arzuları melodi, harmoni
ve poligoni biçiminde düzenleme
işi; üretim araçları ve üretim ilişki
lerindeki gelişmeyle eş düzeyde
değişmiş ve bir sanat dalı olmuş
tur. Müzik giderek evrenselleşmiş,
dünyadaki insaniari çin bir diyalog
ve iletişim aracı olmuştur. Uluslar
arası yaygınlaşma olanağı, emekçi yığınlar arasında ortak yanların
belirlenmesine, birlikte aynı duyguların paylaşılmasına ve ortak
davranışlara girilmesine yardımcı
olmuştur .

ÜLKEMiZDE HALK MÜZiGi

Türkü diye de kısaca tanım
şiirlerin melodi olarak bir
çalgı eşliğinde yorumlanması, bizde halk müziği olarak adlandırılır.
Günümüzde çeşitli çalgılar, çok
lanan,

.··...·

ak

Horanlar, zeybekler, Hüseyni, cevheri,
maya
dağlı,
hoyrat biçimindeki halk müziği dalları yöresel halkın yaşantısından ve mücadelesinden kaynaklanarak doğ
muştur . Müzik söylemek nesilden
nesile geçmiş, insanların kültürlerini ayakta tutmuştur. Kaderci , aşı
rı duygusal, bireyci , miskin akım
ların gelişmesiyle, emekçiler her
dönemde duyarlılıklarından ve
geçmişlerinden koparılmak istendi. Fakat halk müziği de çaresizliğe
düşmeden gelişen teknoloik-bilimsel araçları da kullanarak direnip
gelişti. Tarihi bir evrimierne geçi. ren halk müziğimiz ve edebiyatı
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nilemiştir.

rg
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tüm toplumsal-sosyal yaşantısını ve evrenin doğal olaylarını konu alan müzik, halkın müziğidir. Çağlar boyunca bu müzik sürekli baskı altında kalmış ve imkansızlıklarla günümüze kadar
gelmiştir. Emekçi yığınların yaşa
mın dayatması sonucu, bilinçli veya bilinçsiz olarak özlemlerini, acı
larını, sevinçlerini alıp getirdiği bu
müzik sürekli gelişmiş kendini ye-

;.

Halk
müziği ulusal,
yöresel, bölgesel ve tarihsel
özelliklerden

yığınla

halkın

ziğin birleşme-

mın

doruğuna ulaştı.

ezilen

J, ,.:..,.

i.o

siyasal ve entellektüel öğeleriyle
artan işçi sınıfı yani proletarya, giderek ezilenlerin en ezileni oldu .
Bu yüzden ezilenlerin kültür ve sanatı da böylece proletarya kültürü
ve sanatı olarak hızla gelişmeye
başladı. Paris komünü ile başla
yan bu yükseliş, Ekim devrimi ile
müziği,

miştir. insanla-

ur
d

aralarındaki sınıfsal ayrışmaları
gerçekleşti. Toplumsal üretim
ilişkilerinde günden güne gelişen

Halk

.•:"\ı•
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,. . . .·.···
rımız duygula- ~ ., /' '·'·
..
rını söz ile mü- .,

da

rın şiir ve müzik olarak dışa yansı
mas ıdır. Doğumdan ölüme kadar,
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sesli ve düzenli-düzensiz
manzumelerden oluşan
halk müziği, şiir
edebiyatı ile sı-

rum halk
sanatsal

mız, taşlama-yerme, kahramanlık
doğasal, duygusal, ağıt ve benzeri
türünde ilerleme kaydetmiştir.

Tarihte genel olarak Pir Sultan-Karacaoğlan-Köroğlu- Yu nu s

Emre-Nesimi-Serdari ve benzeri
tarafından temsil edilen halk edebiyatı ve müziğimiz inişli çıkışlı
çok önemli bir yol kat etmiştir. Saz
şairleri olarak adlandırılan bu kuşak, Osmanlı döneminde Cumhuriyet dönemine kadar tartışmasız

hakimiyetlerini sürdürdüler. Bu döneme kadar, gerek şiir edebiyatın
da, gerekse müziksel estetik gü-

zellikte

şairlerin

büyük

katkıları

ol-

muştur.

ve halk sanatiçindeki sorunları, olayları, duyguları alıp, onu özene
bezene işleyen kültür emekçileridir. Tarihi kahramanlar yaratmadı,
kahramanları tarih yarattı. Halk
müziği ve edebiyatını da halkın
kendisi yarattı. Halk sanatçıları
var olan bir kültür ve sanatı, bilinçli
bir tarzda alıp işleyip geliştirdi. Sonuçta yine halka mal olmuş oldu.
Halk

şairleri

çıları halkın

Halk müziğimiz ve edebiyaçok çeşitli konu ve düzenlemelerine göre usul ve çeşitler
vardır. Ölçü ve ritimleri belli olan
kırık havalar, ölçü ve ritmi serbest
olduğu halde dizisi bilinen ve dizi
içinde seyri belirli kalıplara bağlı
bulunan uzun hava parçalan mevcuttur. Ölçü ve ritimlerinde düzen
ve serbestliği bir arada barındıran
ve genellikle kahramanlık ve isyan
duygularını dile getiren ağıt-marş
koşmalar canlı bir ritim ve hareketli

tımızda,

değişimlerle gerçekleşir.
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Ayrıca bugün hemen hemen tüm enstrümanlar halk müziğimizde kullanılır hale gelmiştir.

HALK EDEBi VATI VE MÜZiGiNiN
BUGÜNKÜ SORUNLARI:

Günümüzün modern halk
inasana kulluğunu
yaratan tüm otorite ve düzenlere
karşı mücadeleyi teşfik eden müziktir. Böylesi bir müzik hareketli
i?tikrarlı, tekrardan kaçınan, içe~
rıksel çağrışım ve uyandırıcı öğe
lerden oluşmak zorundadır. Anla.~ .Ye ritim zenginliği, dinleyiciyi
duşunmeye yöneiten algılama
yöntemi ve kalıplaşmaya düşme
yen bir müzik güçlüdür. Bunun için,
alışılmış aşırı duygusal, umutsuzluğu ve içi kapalılığı yayan müzik
ile uğraşılmamalı.

tıyor.

. Modern halk müziğinin tüm
burıuva-küçük burjuva sapma ve
bakışiara karşı koruma, subjektif

zorlamalarla olamaz. ilk önce
onun geliştirilip çağdaş bir düzeye
yükseltilmesi gerekiyor. Burada
sanatçıların belirleyici işlevleri ve
görevleri başlar. Sanatsal yaratıc
lıklta, sanatçının engin hayal gücü, düşüünebilme kabiliiyeti, araş
tırma ve sanatın içeriğini güçlü imgelerle anlatması çoğu zaman belirleyici olur.Sanatın imgesel olarak dışa yansıtılması, somut bir
maddi varlığa dönüştürülmesi ise,
bu sürecin ikinci adımını oluşturur.
Bundan sonra onun kalıcılığı gün·
deme gelir.

w
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müziği, insanın

larak gelişmiş, düzenin düzensizliğini yerme içinde ilerlemiştir. O,
~onsuz sevgi, sınırsız özgürlüğü,
ıd~al pembe bir dünyar]ın tatlı düş
lerı arasında doğdu . Ozellikle de
anti-emperyalist gençlik haraketlerinin gelişmesi içinde, Rock müziğinin isyancı karekterinin önemli
bir yeri_ olmuş~ur. Halk müziğini
zorladıgı yanı ıse, onun düzenlilik
ve sınırlılık ilkesini, çoğu zaman
çok aşırı uçlara vardırmasında ya-

w

Günümüzde arabeks denilen ve Fransızca "besk" beste ile
oryantal Arap müziği birleşimin
den ortaya çıkan müzik, işte bu iş
l~vi yerine getiriyor. Bu müzik, Türkıye, K.Kürdistan'da kırdan kente
gelip, genüz daha yerleşmemiş
Değişememiş gecekondu halkının
müziği durumuna geldi. Çünkü bu
müzik insanları iç sorunlarına çe~~P:. karamsarlığa ve yılgınlığa göturuyor. Gecekondu semtlerindeki
küçük burjuva üretim ve kültür yapısı, işsizlik-yoksulluk, kente
uyum sağlayarnama vb. gibi sorunlar böyle bir müziğin ve kültürün
doğmasına neden olan koşullar
dır. Böylece minibüs-kahve ve sokaklarda tur atan gençlerin araba

lanabılır. Yığınların kendi sorunlarını dile getiren, onların içinde çalı
şan eserler, zaten başından itibaren toplumsaldır. Sorun bundan
s?nra yığınların bilinci ile aynı se-

vıyede kalmayıp, ondan ileri olan
ve onların da kültürel seviyelerini
sürekli yükselten eserlerin yaratıl
masıdır. sanatı burjuvazinin malı
olmaktan çıkarıp, tüm emekçi yı
ğınlara

Devrimci

sanatın başarısı

dinletebilmeli-okutabilme-

li~seyrettirilebilmeli. Ayrıca böyle
bır çalışmayı günlük yaşantının ve
üretimin kopmaz bir parçası yapmalı.

.. .
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Çalgılar : Tef,
kaşık, trompet,

Baskılara, yasaklara ve kurulu düzenlere karşı, bir tepki olarak gelişen Rock müziği de bir baş
ka açıdan halk müziğini zorluyor.
Rock müziği pop müziğinetepki o-

kalıcılığı, çalışma yapılan sanatın xığınlara malolmasıyla sağ

ve

Günümüzde sanat burjuva-

zı ıçın daha çok bir hizmet, sanatçı
da onları eğlendiren hizmetçi olmuştur. Bu yüzden düzenin çarkIarına takılmış çok sayıda sanatçı,
sanatın ticaretini yaparak kendini
para babalarına daha pahalıya

i.o

c) Vurmalı
darbuka, davul, zil,
tımpanı vs.dir.

gi-

ur
d

b) Üflemeli Çalgılar: Zurna,
kaval, klarnet, mey, ney, sipsi, tulum, flüt vs.dir.

hastalığı

ak

a) Telli Çalgılar: Bağlama
divan sazı, Cura sazı, tambura sazı, meydan sazı, üçtelli,
bozuk kemençe, keman, kabak,
kemane, bulgari, çöğüs vs. dir.
sazı,

teyiplerinde arabesk
derek gelişiyor.

iv

Müzik yaratmakta kullanı
lan aksesuarlara müzik aletleri veya çalgıları denir. Tarihi dönemlere .. g?~e _değişen ve gelişen halk
muzığımızn aletlerini kısaca şu üç
kategoride toplamak mümkündür:

Böyle bir ilişkiyi
her türlü burjuva olanaklardan vazgeçebilen çok az dürüst
ve namuslu sanatçı ve aydın vardır. Işte bu ender insanlardan birisi de . Yılmaz Güney'dir. Düzene
karşı, halkının ezilenin yanında
yer almak, çok büyük bir özveri ve
erdemdir. Çünkü bunun sonucu,
hertürlü komplo-baskı-işkence ve
ihanettir.
satmay.a

çalışıyor.

reddedıp

Başkaldırı ve
yaratalım!

sorgulama

kültürünü

. Korkuyu-karamsarlığı tarihe gömelim.!

Edebiyat
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(Andromakhe-Hektor'un karısı)

Baba ile

Oğul

w
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Zeus ve öteki tanrılar, dilerim sizden,
bu benim oğlum,
benim gibi Troiaçlılar arasında parlasın .
Öylece yaman güçlü olsun,
ilios'a kuvvetle buyursun
Hatta şöyle diyen bulunsun:
"Ben babasından pek daha yavuz."

AŞiL

(Akhilleus) Hektor'u teketek

savaşa

bugünkü tarihten, yaklaşık 3200
önce Troya (Türkçe de kullanımıyla '.I,'RUVA) önlerinde bu savaş çığlıkları Troya ovasında çın çın çınlıyordu. Savaş arabasının üzerinde, gözlerinden şimşekler çakan, tanrıla
rın silahlarıyla kuşanmış bir dev, tıpkı savaş
tanrısı Ares gibi gök gürültüsünü andıran sesiyle, Hektor'u teke tek savaşa davet ediyordu. Homeros, Aşil için; "Yunanlıların tartışıl
maz en büyük kahramanıdır" der. Teketek
dövüşte hiç yenilmemiş olan Aşil, rakiplerini
bağışlamamak, kan döktücülüğü ve acımasız
lığıyla pekiştirmişti ününü. Mitologya'ya göre, yarı tanrıdır Asil. Annesi oğlunu ölümsüz
kılmak, savaşlarda yara almasını önlemek
için, Aşil'i bebekken topuğundan tutup kutsal
styks ırınağına daldırdı. Onun için savaşlarda
ne ok ne mızrak ne de balta işlemiyordu vücuduna. Yalnız annesi onu suya daldırdığında
elinin tuttuğu topuk kısmına su değmemişti.
Işte ünlü Aşil (Akhilleus)in ölümcül tek yeri
bu topuğuydu. Aşil Topuğu.

Yaşadığımız

Hektor, sen benim için baba,
saygı değer ana
ve kardeşsin,
hem de genç ve güçlü kocamsın.

davet ediyor.

"Hektor, düşmanım, antlaşmadan söz açma bana,
Böyle şey olmaz insanla arslan arasında ,
Nasıl Uyuşamazsa, kurtla kuzunun gönlü ,
Durmadan kin beslerler biribirine
Bizim de dostluk yapmamız akla sığmaz
Birimiz düşüp kanıyla dayurmadan Ares'i
O Her zora dayanan savaşçıyı dayurmadan
ikimizin arasında anlaşma olmaz.
Bütün yiğitliğini topla şimdi yüreğine
şimdi gerek
Her zamandan çok sana
Gözüpek bir kargıcı
savaşçı olmak."

"Hektor, yavrum, dostlarından uzak durma öyle
Erişirsin kaderine, bekleme bu adamı,
Senden çok üstündür Peleusoğlu (Aşil Kastediliyor)
O katı yürekli adam alteder seni
Haydi yavru m gir suların içine
Ahh ... Koca Yürek
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On Akha'lıya bir Troya'lının düştüğünü
de hesaba katars ak eğer, ortadadır boyun eğ
mezliğin mertliğin ve cesare tin huduts uzluğu. Ezilir insan bu yüce ruhun karşısında ister isteme z iç geçirir . Ve der ki; Ahh ... koca yürek ... Helena'ını der bunun sebebi?
Hayır, olayın kaldıraç taşı bu. Ama gerçekten bir bütünü ifade ediyorm u bu mazere t?
Zordur inanın ak. Yeters iz hatta ...

tor ne Troya!
Ve bütün dünyay a öğreteceği ilk şey "Demokrasi" ve filizofi oldu Hellen 'lerin.
"Yapm ak istediğini Söylem e, Başara
mazsa n Gülerl er!" Diyord u Lesbos 'lu pittakos.
Dünün yoksul u, günün ün tüccan schliemann, ilk kazmasını 1876 yılında Hisarlık
(Truva ) tepesin e vurduğunda, yedi göbeği
kendin e güldürmüştü . N e yapıyordu bu
adam?
Binlerc e yıl önce ölmüş olanları bularak, ölümsüzleşmekti dileği. Gerçek ten de iş
bilir bir tüccar imiş. Yoksa be adam arkelog luk senin neyine . Ve tam dokuz defa yıkılmış
ve kendin i yenide n doğurmuş dokuz Troya çı
kardı ortaya .
Dokuz doğurmanın, dokuzcası herhal de
bu. Buldu da aradığını . Binlerc e yıllık mezarlar el değmemiş bir şekilde duruyo rdu karşı
sında. Çok görülm ez. Serde tüccarlık var ya,
katları karıştırdı Kral hazine lerini bulunc a.
Homer os'un Troya'sını altıncı katla karıştır
dı. Halbuk i o çoktan elinin altındaydı. VII.
kattı orası. Arkeol og "Dörpf eld" schliemann'ı
izleyip çıkardı gerçeği ortaya : Ellerin de bir
tek belge vardı, bir şiir kitabı ILYADA
Homer os var mıydı, yok ı:p.uydu
Körmü y du, sağır mıydı? Izmir'l i miydi?
Samos 'lu muydu ?
Neydi Homer os?
Biz sözü cehenn em yolçuluğuna çıkmış
olan büyük şair DANT E'nin "ILAHİ KOMED-

i.o

karşı.

Uygarlığının ve gelişmesinin ilk basamağı olmuştur . Tarih 1185'd ir. Yoktur artık ne Hek-

ur
d

Zaferin garant i al.tında olduğu zaman
kahram an lar. On, arka, hep kahraman dolar. Elini saliasa n bulurs un ellisini. Iyi
korunduğu zaman , güçlü bağıran çeyrek generalle rdir bunlar . Tarih, hakket medik leri ·
ünvanı vermez zaten bunlar a. Rüzgarın etkisiyle, elinde olmadaıı rekor kırarlar bunlar .
Tarih; yenilgi yi hezime ti bile, bile, göre,
tanıya, hiç yenilmiyecekmiş gibi döğüşen, cesaretin den bir adım geriye atmıyan, yılınayan
insanların sırtındadır . Tıpkı Sparta küs gibi.
Ve Hekto r bile bile öleceğini, yurdu ve
halkı adına, bir onur mesele si sayar Sur'lar a
girmey i. Redde der.
Dövüşür son nefesin e kadar yarı-tanrı Aşil'e
çoğalır

* * *
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Büyük İskender'de İran' a geldiğinde, sı
ğır bağırsağından oluşmuş düğümü çözmek
için kılıcını kullanmış, kesmişti "gardiy om"u
ortasından ve tüm Pers ülkesi hem bunu kutlamış, hem de boyun bükmüşlerdi İskender'e.
Burda _b oyun büktür en pers ülkesin e akıl mı,
yoksa ıskender 'in arkasındaki milyon u aşan
askeri gücüm üy dü teslimi yeti kabul ettiren
diye şaşaada kalıyor insan. Ya N apoiyon hani
şu topçu subayı, Mısır'a girdiğinde "ben MüsYA" sındaki mısralara bırakıyoruz.
lümanım" diyord u. Askeri gücünü ve politik ,
Dört görünt ürrün önünde bir bey gibi yüdiplom atik oyunu nu görme ssek yutarız o şe
rüyen eli kılıçlı görünt üye bak. Bu şairler şairi
kere bulanmış zehiri.
HOME ROS'tu r ... " diye tanımlıyor.
İşin Doğrusu;
Ve bir elinde kılıç ile ... vergill us tanıtı
Ne Paris'i n Helena'yı kaçırmasırrdan yor Dante' ye Şairi-Herodo
t elbette ki tarihin
çıkmıştır o büyük Troya savaşı, ne de Aşil'in
babasıdır, bütün abartm alara rağmen. Ama
(Akhil leus) öfkesin den. Anado lunun ve Orta- şiirin ve şairlerin ANA'sı
o doğurgan ve yaradoğu'nun kapılarını ardına kadar açmıştır bu
tıcı güç tıpkı Yang ve Ying gibi şairler şairi'dir
savaş Heleni stik dünyay a. Yoksa ne işi var
HEME ROS ...
"Term e Çayı" kıyısındaki "Amozonların" bu
Uygarlıklar tüm insanlığın ortak malı
savaşta. V e Habeşlerin , MEMN ON'un ;
dır ve yoktur saf ve bir tek ulusa ait uygarlık.
Mümk ün mü? Elmas bile saf çıkmıyor toprak tan hamar at ellere muhta ç. Mısır vardır onun
Hatırlatalım :
berisind~ tüm
600 yıUık Hele~istik düpya en görkem li hir BABIL! görkemiyle. Ve de yüz kapılı şe
dönem ini I. O. 776 9ısa'dan Once) yıllarında
İL YADA ile ODYSSEA'yı okudu nuz
yaşıyordu . Taa ki I.O. 122 yılında Roma ' nın
esiri ve eyaleti durum una gelene kadar. Tro- mu?
ya ' nın çöküşü aynı zaman da Grek (Yunan )

n
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Yazar Fakir Bayku rt ve kendi sini ve ilk kitabı olan
Gülle ri'ni tanıttı.
bazı yazar-şair-edebiyatçılar "Sürg ün
Alma nayda birkez Duisb urg Intern a- Uzun bir zamandır
Türkç e
bir
şairin,
kalan
ya'da
ya
tıonales Zentr um'da birara
öğreniyo
unu
olduğ
eni
öğretm
Fatıları
geliyo rlar. Bu toplan
kir Bayku rt "Edeb iyat Kahve - ruz. Şiir kitabının 1991 Petrol
aldı
ödül
a
masmd
yarış
İş şiir
si" olarak tanımlıyor.
Bu toplantıya şiir-gaze ğını, bu kitabını yayınlamak
binbi r
tecilik -sanat ve edebi yat ile il- isterk en karşılaştığı
öğren
da
ğını
yaşadı
gilene n herke s katılabiliyor. zorluğu
iyi idi.
hepsi
kadar
a
Buray
dik.
Toplantıların belirlenmiş bir
kitabı
anda
şu
ki
yazık
ne
Ama
tılara
Toplan
günde mi yoktu r.
yede toplatılma ile
katılan herke s, kendi sinin nın Türki
a kaldığını da şair
karşıy
yapmış olduğu veya çevres inde karşı
rek belirtt i. Keüzüle
aş
arkad
gelişen sanats al-ede bi ve siyasi
parça şiirini de
iki
Yalçın
mal
veribilgi
nda
çalışmalar hakkı
sırasını bisonra,
yor. Yeni gelen insan lar ile ta- okudu ktan
tirdi.
nışma ve sohbe tler yapılıyor.
Gazeteci-yazar-sosyolog
Bunların yanısıra tartı
Gür kendi sini tanıtan
Metin
göi
öneml
veya
n
şılması istene
atçı oldu. Kendisiedebiy
rülen her konud a, toplantıya ikinci
üç kitabının yaönce
daha
nin
katılanlar, diğer katılanlara
anda gençliğin
şu
ığını,
ymland
ar
İnsanl
uyor.
öneril erde bulun
eler ile olan
madd
kendi lerini bir anlam da, dert- uyuşturucu
ı belirt ti.
rdığın
araştı
ini
ilişkis
leşrnek ve içini dökrnek için ayasını saçalışm
bu
Gür
Metin
cını
dınların buluşma ihtiya
, düntarzda
bir
li
özveri
ve
bırlı
sı
,
içinde
tin
Gurbe
karşılıyor.
ran
oluştu
ini
gerçeğ
ın
cak bir meml eket kahve sini ya- yamız
lekesim
ik
dinam
en
nun
toplur
şıyoruz. Hizm etten ve saygı
latmak için yapıyor.
aydın
rini
kısaca
r.
yoktu
ik
dan da eksikl
sosyolog yanının bu çaalışılmışın dışında, ilginç bir Onun

rg

EDEBiYAT

çalışma.
Toplantıda

karşılıklı

lışmada ağır bastığım, yaptığı
açıklamalarından gördü k. Ayrıca yazarın yurtdışındaki dinci-şeriatçı örgütl erin örgütl enmeler i üzerin e de bir araştırma
yaptığını yine burad a öğren

olarak dergil er, gazete ve dergilerd en çoğaltılan yazılar vs.
tartışıldı. Sivas katliamı üzerine uzun uzun duruld u. Burad a
katled ilen aydınlar ve sanatçı miş olduk.
Sonuç olarak "Edeb iyat
lar üzerin e fikir teatile rinde
si" çalışması sanat- külKahve
urt
bulun uldu. Fakir Bayk
edebiy at alanında iyi bir
ve
tür
katlelarm
aydın
özellik le bu
Edebidilme sinin "bir kültü r katlia - araç olduğunu gösterdi.
g ve
diyalo
nda
arası
ar
yatçıl
mı-kültür düşmanlığı" olduğu
gelişmesi
erinin
ilişkil
k
dostlu
bu
sonra
nu vurguladı. Daha
diğer edebiy at setoplantıya gelen iki yeni edebi- ne ve bunun
cağından kuş
taşıya
de
e
yatçı kendil erini kısaca tanıttı verler
r.
.yoktu
z
kumu
lar.
Genç şair Kema l Yalçın
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Uluslararası

Sohbet

Kürdistan Festivali'nde Ferhat Tunç ile

kısa

bir sohbet:

"HALI<IN SANATÇISI, HALI<IN YANINDA OLM ALI "
Baran FUND ERMA NN

ur
d
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kındı.

Festival'den bir görüntü

rg

tarafın

Foto. B. Fundermann

i.o

ları

dan bir takım
boş gerekçe lerle engellenmeye çalı
şıldıysa da,
açılan mahkeme Kürtler
lehine karar
vermek zorunda kalarak , Festival e
izin verdi. Neticed e bu çevreler in
beklenti lerinin aksine, festival büyük
bir disiplinl e olaysız gerçekleşti.
Festival e birçok ülkeden sanatçı ve guruplarının yanı sıra, halk
sanatçısı Ferhat Tunç'ta katılanlar
arasındaydı. Henüz yol yorguni ngunu dahi üzerinde n atamada n acele
festivaleyetişen sanatçıya , yurt dışı
na çıkarken karşılaşmış oldugu zorluklarla ilgili alınan duyumla rdan sözettigimizcle, gayet rahat bir şekilde
alışık oldugun u söyleyer ek, "her şe·
ye ragmen böyles ine coşkulu
bir halkla birlikte olmakt an
muUuy um" diye duygularını dile
getirdi.
Ayrıca aylar süren bir hazırlık
Lan sonra yasaklanan Diyarba kır Barış Festivali'nde n söz
ederken , konuyla
ilgili
üzüntüs ünü dile getirerek , birtakı ın çevrelei n
duyarsızlıgı ile
"Salon devrimciligi"nc len ya-

.a
rs

pa'nın her yanından Kürdistan'lılar
en güzel giysi ve cluygularıyla sınırla
rı aşarak (engelle melere ragmen )
akın akın dev gibi stadyum a aktı . Sarı ,
kırmızı, yeşil renkleri bayrak gibi salIayarak halay çekip, gelecek daha güzel ve özgür festivalierin muştusunu
veriyorlardı güzel insanlar .
Festi va le Al man başbakan ı
Helmut Kohl ile birlikte Ispanya kralı
ve birçok ülkenin en üst düzeyde yöneticiler iyle devrimc i-sosyal ist , demokrat çevreler den mesajlar yagclı.
Bu da artık onların da KUKM'nı giderek meşru gördükl erinin örnekler indendi. Festival bu yönüyle büyük bir
ödevi yerine geLircligini-getirecegini
ispat etti.
Ingilter e Parleme nto lnsan
Hakları Grubu Başkanı Lord Averbury'in konuşması sırasında, DEP
Mardin Milletve kili Mehmet Sincar
ve DEP Batman ll. Yönetim Kurulu
üyesi Metin Özdemi r'in öldürülm esiyle, Batman Milletvekili Nizamet tin
Toguç'u n yaralanmasının duyurul ması üzerine Everbur y olayı anında
kınarken , hırsla ayaga kalkan kitle ise
"Vur gerilla vur , Kürdistan'ı kur",
"Biji gerilla" .... şeklinde sloganla r aL-

Festiva! , Türkiye' nin diplomalik girişimleri neticesinde Alman makam-

ak

distan Festival i'ne katıldım, geçen yıla nazaran
claha kalabalıktı. Avru-

tı.
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rankfurl 'la bu yıl ikincisi
yapılan Uluslararası Kür-

Birlikte olduk-

ları

ozan Zamani ile Kürdista n'da geKirli Savaş ve devletin vahşetine de deginere k, "konuya duyarsızlık insanlıkla bagdaştırılamaz. "Insanım" diyen herkesin ayağa kalkması gereken bir dönem. Topyek ün savaşa karşı topyekü n başkaldırı geliş
tirilmeli dir ..·." dediler.
Halk sanatçılarının halkla birlikte olmaları gerektiğini belirten sanatçı Ferhat Tunç, sözlerin e şöyle devam etti: "Oysa bunun tam aksi yapı
lıyor. Basının vb. gibi kurumların
kontralaştırıldığı, devletin Kürt halkına karşı top-yek ün savaş dayattığı
ve tam da halkın sanatçısına ihtiyaç
duydugu bir dönemd e, bu düşündü
rücüdür ".
Bir takım nedenle rden dolayı
gurubu nu yanında getireıneyen
Tunç, festivali n ertesi günü, ülkeye
dönmes i gerektiğini belirtti. daha
sonra halkın coşkulu ve yoğun alkış
ları arasında sahneye çıkan sanatçı,
"dilleri yasaklanmış, kültürle ri yağ
malanmış, özgürlü kleri çalınmış,
kendi topraklarından sürülmüş , sözleri özgür ve demokr atik bir Kürdistan için başlatmış olduğunuz bu görkemli yürüyüşünüzü coşkuyla selamlıyoruın" şek! inde bir konuşma
yaptıktan sonra , Kürtçe ve Türkçe
türküler ic programını tamamladı.
liştirilen

D
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BiR DiRENiŞ T.VRKÜSÜ:

ENVER GOKÇE

Derneği"nin kunıluşıma kaııldı 
ğmdan tlola yıtutuklandı. Üç ay yaL-

l950'd e lstanb ul Yıırtlaı· Mütlüı-
lüğünde me mur olaı· ak çalış maya
başladı. L95l rd e bü yiik TKP ı evki
faımda ye nid en ıuıııklanai·ak d evL'im ci çalışmalanmlan dola y ı 7 yıl
hapis yauı. Tuıuklannıa y ı o ş öyle
anlat n·:

rg
i.o

zin can'a böyle likle kendi is t eğ iyl e
gitti. ~962'd e Ankaı· a'da küçü k tirajlı bir r eklam gazet esiml e ç alış ı ı.
Gaze te kapanın c a Pabl o N e ı· u 
tla'nın şül'l e l'ini tiiı·kçeye çevin neye
ba şladı.

1963

yılından

itiharen yeni-

den l s ıanhıı]'a ye rleşti. llunıda çe-

.a
rs

lı.

ş in ce, s ıkıyön e tim k o mııtanlı ğın c a
siit·giine zodamlı . Env e ı- Gökç e yıl
laı· som·a kentli meml e k e ıi olan Er-

w

w

"Ben savunmamı kend im
yaptım. Hatırladığıma göre o
zama n çok iyi bir savu nma lıa
zırlamıştım. Yapılan isnatları
reddettim. Bazı arkadaşlarımla

temastarımın kanu ni olduğunu, gizli bir örgü t tarafından
yönetilmediğimi iddia ettim .
Faka t kaale alınmadı.

w

· olan

Ben

savunmamın

özün de

miile vazi ı> ın e ktarı E nve r Gök çe 'yi
19 Ka sını l98 l 'tl e yitird ik . Hii c ı-e


J e ı · de ınınldu ~ u ha s t a lıkLan k ııı·tn
ı·e
e
v
iirün
fazla
daha
,
laına y anık
nıe den aı-aımzdau ay rıldl. O h ay atı
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1940' 1ai·da iiııive r s iı e yılia 
e
nnıla ike n d e vı-imci dü ş iin c el e ı·
ı.
başlad
ya
a
yazm
şüder
kavııştu ve
Ülkü ve Ant de ı·gile ıind e şüde r yazdı. l948' de 'Tür kiye Gen çler

1959' J.a c ı~ za s ını Adan a'da
geri ye döntli i Gö kçe .
l960't a DP'ye kaı·ş ı pı·oı es ıol aı· geli-

tamamlayıp

ak

Tarih ve Co~rafya l"akiilıe s iııil1in
Türk Dili ve Etlehi y atı bölüm ünü
bitird i.

Mark sizmi -Len inizm i istediği
mi beyan etmiştim . Mahk eme
bildiğini okud u. Sonu çta yedi
seneye malıkum edild im. Ayrı
ca bu cezanın üçte bir bölümlük
kısmı kada r da sürg ünce zam
vardı . Böylece mahk eme sonuçlandı ve herkesi ceza evlerine
dağıttılar. "

iv

Gökç e 1920' de Erzin c an/Ke mali ye il çe sinin Çit köyiin de doğdu. 9
y aşından iıibaı ·en Anka ı· a'ya ye rleşip , ilk okulu
Hüse yin Avni okulu nda okud u.
l935' de Cebe c i oı·ı.aokuluna gideı·e k , l939' da Gazi Li ses ini bitird i.
] 948'dı> Aııkanı Üniv e rs i.ı es i Dilnve ı·

şitli deı·gil enl e ç alı ş tı , y a yın e vle rin 
d e çc vinıı e nlik y aptı. Panova,

Ömer Hayyam, A.Sin oviç ve eski
Çin-Hint-Mısır efsane ve masal-

çevird i. Ama bi ı·
çok kez komü ni stlik damga s ını yeıııişıi. Bu yüzde n işye ri yüzün e kapandı , ekono mik s ıkıntı l aı· yiiziin
tlen köyiin e y e rle ş mek zonıııda kal -

larını ıüı· k çeye

dı.

D e vı·iın c i ş iirimizin

teme l

ta ş laı-ından hil'İ , özg üı·lük ve baı-ı ş
li.iı·kül e ı-inin

o

yi ~it- u s ta ,

nın

dır.

1940 yılına gelinen zamanlarda Türkiye'de çessa endüalist
şitli sanat göı·üşleri varolmuştur. Bilha
cereyanolan
yanı
uıncu
l
top
ve
karşı
ine
sanat biçim
k bu
olara
tabi
lar bu devrede etkili olmuştur. Gayet

Ankaı·a

Seyra n-

ha ğlan lııızm· evind e y anlı z ve yoksulluk içinde ge~.inli . S anat çılarına
sahip çıkaıııaııu ş bir halk ola r·ak, bıı

giine
tlik .

katlaı ·

nice

d eğe d e l'imizi y itiı·

En ve ı · Gökç e inandı ğı d evrimci dü ş ün cele ri sonun a kada r
sürdi iren , kavga c ı ve s an a lı büyü k
amac a v annakı a bir ara ç olara k gönm end e ı· ve yiice bir ozandır. O, bize iki kiiçü k kitap t a toplanıın ş birkaç di iziine kıs a ama çok değerli ş üı·
deme ti bıraktı. S a ğlı ğında ed ebiya t
ve sanat alanında etkin olan , tiim
ünlü i s iıııl e ı·le lıirlikı e oldu , oı·ıak
mü r: adcl el e ı·i oldu. F akat lıayatmın
son y ıliamu y anlızlık içind e geç iı·
ııı es i onu haklı olaı· ak ~~ o k üzdü . llu
dıırııııı hepim izi yenid en dü ş ümliit·

loilinç li ve

BEN SANATTAN NE ANLlYORUM:
Ben sınıf edebiyat ı yapıyorum.
Türk halkının hayatın her dönernde aktif olan,
m.
güzel olan bu halkın sanatını yapınaya çalışıyoru
n
yaşar
n
sınıfı
bu
önce
n
şeyde
Bence sanat her
a
asınd
koyın
a
ortay
tini
kudre
nü,
gücü
kavgasındaki

son günle dni

ııı elid i ı · .

E.GÖKÇE

kuvvetli olan akımın içindeydiın. Ve
nasıl
içinde olacağım. Hani eski bir söz vardır: Insan

düşün
yani
dur.
doğru
çok
Bu
ür.
yaşarsa öyle düşün
pratiği
l
sosya
,
hayatı
l
sosya
onun
ini
bilinc
yani
i,
cesin
gene
belirler. Insana kendi çevresinde olan ilişkilere
daha
ise
t
Sana
r.
nabili
açıkla
diyalektik bir bakışla
bir eseri
karınaşık bir olayla r zincir idir. Iyi, başarılı
içerik ,
bir
l
sosya
önce
için
rnek
bil
gelire
ana
meyd
.
ludur
sonra da estetik bir kılıf zorun
Sosyal içeriği ve estetik yönü kuvvetli eserler

topluıncu yanı
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ediyoruz. Yani dünyamızı insanca yaşanacak bir hale
getirmek için şiiri ve sanatı sosy(}-politik bir mücadelenin tamamlayıcı araçları olarak görüyoruz.
Baştan bakıldığında asıl ınesele, insanın göı·üşlerinde kararlı olmasını meydana getirmiştir. Sadece naınuslu olmak da yetmez. Sonuna kadar hem
namuslu, hem de sapına kadar bilinçli olmak şarttır.
Gerçek sanatçı, pazarlıkların, küçük hesapların insanı değildir ve olamaz da.
Şimdi benim yapmak istediğim bir iş var. 951
Tevkifatını yazmak. Eğer sağlığıın el verirse, örnrürn
vefa ederse, 951 tevkifatın destanını yazacağım. Bunun için kafaında bazı tasarılarıın vardır. Eğer bu işi
başarabilirsern çok mutlu olurum.
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ancak başarılı olur. Ben büyük sanatçılarda bu içeriği
ve estetik yanın kuwetli olduğunu görmüşüındür. örneğin, Nazım'da ve Neruda'da bu sosyal ve estetik
yönler bir bütün halinde ortaya konmuştur. Güzel ve
kuwetli olmak buradan gelmektedir.
Bir sanatçının doğru, devriınci bir yönde bir
şeyler verebilınesi için, pratik ve teori arasındaki iş
birliği daima gözönünde tutulması gerekir. Dünyayı
ve olayları ancak diyalektik metodun ışığında kavrayıp yoruınlayabiliriz.
·
Sanaıla bilinçle duyarlılık arasında tam bir uyu
olmalıdır. Ne salt bilinç ne salt duyarlılık tek başına yeterli değildir. Bir sanat eserinden, devrimci sanattan
söz ettiğiınizde, devriınci bir görüş açısından hareket
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Anamız birdir, aynı memeden emmişiz
Kan kardeşiz, sizlere kanım kaymyor.

BAŞLANGlÇ

dostlar.

w

Sizlerle beraber hak ettik toprağı,
Beraber yattık hapiste, beraber teskere aldık.
Ve maniler yaktık hasret için;
Gülmediysek de boş verdik ....
beraber .....
Halay mı çekmedik kolkola,
Horon mu tepmedik diz dize,
Çepken mi vermedik rüzgara?
Koyun koyuna yattık toprak duvarlarda
Sıtmayla, sığırla, davarlarla ...
Daha da yatarız dostlarım daha da ...
Gün gelirse eğer
Halay çeker, türkü söyler gibi yanyana
Mavzer mavzere verip de
Düşmana kurşun da atarız.
Sizlere kanım kaynıyor,
yabancı değilsiniz bana ....

Zaman akar, zaman geçer,
Zaman zindan içinde;
Biz mapusta gürül gürül yatardık
Yılan çıyan içinde .
Getirdiler ite kaka bir yigit,
Ayak çıplak
Ak bir mintan içinde .
Zaman zaman içinde
lşık duman içinde.
Ve
Ve

raviyan-ı

ahbar
rüzgar

muhaddisan-ı

Şöyle rivayet
Ve hikayet ederler kim:
Beni adem zor bezirgan içinde
Vardı bir Balaban.
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ÇEVR~. SO.RUt~l). VE l;KOLOJi
KUL TUR U UZE RINE
pratik verileri içine alma mtş ttr. )
(Yazt Kurulu No tu: Bu araş ttrma 1990 ytltnda yaptldtğtnda n dolayt son bilimsel ve

ak

çıkını ştır.
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bir diğer zehirli gaz stickoxid miktarı da 3,1 milyon
ton imiş . %27,7 reaktör ve yüksek ısı merkezl erinden, %14 endüstri den, %54,6 trafikten ve %3 ,7 ev
hacalarından çıkmıştır. (Kaynak : Globu s 5590 1987) Son yıllardaki kataliza tör kullanımının mecburi kılınması sonucu trafiğin çevre kirlil iğine katkı oranı azalmıştır. Örneğin Stickoxi d %26, monoxsid ise %52 oranında azalmıştır. (Kaynak : Globus 5272 -1987)
Nehirle re fabrika pislikle rinin atı l ması,
eki sandoz ilaç fabrikası örneği) kaİsviçre'd
(1985
nalizasy on pislikler inin süzülme den akı tılması ,
yanlış kullanılan evdeki ilaç ve zirai ilaçların ırına
ğa ulaşması, canlı varkıların yokolma sma yol açı
yor.
FCKW gazlarınm atmosfe rdekuze y kutbu
üzerinde ki ozon tabakasında meydan a getirdiği
delik hızla büyüyor . Bu durum fosil yakıtlarının
aşırı bir derecede kuUanılması, endüstri gazlanmn yıpratması sonucu, atmosfe rde karbond ioksit
ve metangazı oranı artmakt a ve dünya, kalm bir
karbond ioksit ve metangazı tabakası ile sarı lmaktadı r. Bunun sonucu, dünyaya çarpan güneş ışın
larının, dünyada n geriye yansırken engelle karşı
laşıp tekrar dünyaya dönmesi ve dünyanın giderek
ısmmasıdır. "Ser a efekti-" denen bu olay iklim
sistemin i altüst edecekti r. Sıcak kışlar, yoğun kasırgalar, bazı bölgeleri n kuruması, bazı kara alanlarının da kutupların erimesi sonucu su altında
kalmasını getirece ktir.
Bunun örnekler i şimdiden yaşanıyor. 1990
başlarında Avrupa' da bugüne kadar görülmemiş
şiddette arkanlar (kası rgalar) yaşandı. Milyonla rca dönüm orman bu kasırgalar tarafından yerle bir
oldu. Su baskınları, köprü ve ev yıkımları çoğaldı.
Öte yandan dünyanın ısınması önemli ölçüde arttı,
bazı yerlerde ( örneğin İstanbul'da) kuraklık baş
gösterdi . Evrenin en önemli öğesi güneş, deri kanseri ve diğer nefes hastalıklarmaneden oldu, insanlığa korku saldı. Atom çöpleri bazen yeraltına
depolanıyor, bazen varillerl e karaden iz örneği denizlere atılıyor. emperya lizm kar hırsından hiçbir
önlem almıyor, çaba gösterm iyor. O insan yaşamı
nın doğal temeller ini sarsıyor.

ur
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mperyal izm aşırı kar hn·sından dolayı doğayı içinde yaşanmaz hale getirme yönünde hızla tahrip ediyor, öldürüyo r. Bu; yer
. kürenin ta lan edilmesi , insan lığın yaşam
temeller inin dinamitl enmesid ir.
1987'de B.Alman ya'da Biblis atom reaktöründe Çernobil reaktörü ndekine benzer bir çekirdek erimesin in son anda önlendiği ve diğer bir dizi
batılı emperya list ülkede de buna benzerr eaktör
kazalarının yaşanıp gizlendiği sonradan meydan a
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Kapita list sistem bir yandan aş1n karlan uğruna çevre yi kirletip,
dünyay1 yaşanmaz hale getirirken; öte yandan bu y1pranmay1
ve kir/en meyi önlem ek için ama esas1nda yeni karlar için yeni
teknolojiler geliştirmektedir. Giden doğadan ve insan
sağliğ1ndan, gelen yine kapitaliste daha fazla kar olayid ir.
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1988 yılında kuzey denizine endüstri ülkelerinin döktüğü kimyasa l atıklar sonucu tüm fok balıklarının neslinin tükerrme si tehlikes i ile karşı
karşıya gelindi.
Atom bombası yüklü, atom çekirdeği ile çalı
şan bir Sovyet denizaltısı 1989'da Isveç karasula nna yakın bir yerde battı. Bu durum onlarca yıl sonra geminin çürüyüp atom çekirdeğinin radyoak tif
sızınalanna ve kuzey denizini n tamamen ölümüne
yol açacaktır.
Son yıllarda petrol yüklü tankerie rin batması veya yangınları, denizier in petrolle kapanmasını ve hava ile temas edemeyi p ölen milyonla rca deniz hayvanıanna mezar oluyor. Kuzey denizine 1985 yılında 3860 bin ton sanayi atığı, 1.700.000
ton diğer sulu atıklar, 260.000 ton uçak ve maden
pislikler i ile kirletilmiş. Buna ek olarak 116.000
ton petrol, 20.000 ton gemi çöpleri ve 5.000.000 ton
arıtma tesisleri nden çıkan pislikler atılmış. Buna
İngiltere %50, B.AJman ya %34, Belçika %16 ile en
büyük katkıda bulunmuşlar . (Kaynak Globus
6871-19 87)
Ormanların düzensiz ce kesilmes i, kimyasa l
sızıntılar sonucu kuruyup ölmeleri veya da dikkatsizlikler sonucu yangınlarla ve egsoz gazları ile ölmesi, bunların yerlerin e yenilerin in yetiştirilme
mesi, gezegeni mizde her geçen gün iklimi bozuyor,
oksijeni biraz daha azaltıyor . Yılda yıpranan ve
ölen ormanla ra l3.Alman ya'da 3 milyon ton dioksit
sebep oluyor. Bu zehirli gazın %62 si reaktör ve
yüksek ısı merkezl erinden çıkıyor, %25,2'si endüstride n, %9,3'ü ev bacalarından, %3,4'ü de arabalardan çıkıyor. Yine bu zarara sebebiye t veren
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rı gürültü, çalışma koşullarındaki zorluklar vs. eklenirse kitlelerin fizyolojik ve pisikolojik yapıları
daha da iyi kavranabilir.
Çevre sorunu, sanayinin gelişmesinin kaçı
nılmaz doğal sonucu değil, üretim araçları üzerindeki özel mülkiyet ve bu özel mülkiyet sahibi olan
kapitalist sınıfın aşırı kar hırsı sonucudur. Ancak
emperyalist-k apitalist burjuvazi bu sorunu tüm
insanlığın yaratmış gibi gösterip, kendisinin gerçek sorumluluğunu gizliyor. Bu sorunu aynı zamanda insanlığa karşı koz gibi kullanıp, dikkatlerini oraya toplayarak gerçek sınıfmücadelesinden
koparmak istiyor. Bunun la da yetinmeyip, çevreyi
kirleten tekeller onu önlemek için gerekli önlemler
almıyorlar. Çünkü çevre kirliliğini azaltmak için
kullanılacak teknoloji kapitalistin karını azaltır
veya üretilen malına yansıtıldığında mal larm fiatı
bir diğer tekele göre yükselecek ve rekabet edemiyecektir. İşte bunun için, özel depolama (endüstri
pislikleri için), filitre ve işçilerin korunması için
özel iş aletleri ve elbiseleri asgari düzeyde kullanı
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Endüstri pislikleri, filtresiz fabrika bacaları, eksoz gazları havayı, toprağı, içtiğimiz suları , denizleri, gölleri hergün biraz daha zehirliyor. Smog alarmları bugün en geri gelişmemiş sanayi ülkelerinde bile artık gündemdedir. Yaşlı,
çocuk ve hastalar için artık birer korkulu rüya haline gelmiştir. İnsanlığın geleceği böylelikle bugünün tatlı karları uğ
runa te h likeye atılıyor. Gelinen yerde
bu durumu yaratan emperyalizmi yık
madan bu gidişi durdurmanın imkanı
yoktur. Ezilen, sömürülen yığınlar, ya
proletarya önderliğinde insan lığın geleceğini kurtarmak için emperyalizmi ,
proleter dünya devrimi ile yoketme mücadelesine girecek; emperyalizm dünya
proletaryasının önderliğinde tarihe gömülecek, doğayı kendine köle etmeye
çalışan değil, doğa yasalarının bilincine vararak,
doğayı koruyarak ve onunla uyumlu bir ekonomi
yaratarak, doğal dengeyi koruyup onunla uyum
içinde yaşayan sosyalizm, insanlığın gerçek kurtuluşu komünizm yolunu açacak; ya da bütün zenginlikleri içinde yaşanılmaz bir barbar dünya. Doğanın insana köle edilmesi adına, sermayeye köle
haline getirilmeye çalışılması, doğanın sermayenin ihtiyaçlarına göre yeniden şekillendirilmeye
kalkılması ve doğal dengelerin bozulması, insan
yaşamının temellerinin oyulması, bu alternatiflerden başka bir yol yoktur.
Çarpık toplumsal gelişme ve çarpık sanayileşme kapitalizmde bazı bölgeleri ağır sanayi bölgesi yaparken, bazılarını da tarım bölgesi ve geri
bölge olarak bıraku. Yanlış konut sistemi ve plansız alt yapı ile plansız kentleşme, ulaşımdaki kaos,
fabrikaların bazen tam oturma semtlerine götürülmesi çevre sorununu daha da ciddi hale getiriyor. Bunların düzeltilmesi, kaldırılması için insanlar mücadele etmedikleri sürece değişen birşey ol-

rg

Cevre

mayacaktır.
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İstanrbul buna en açık örnektir. Kanalizas-
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yon sorunu, fıltresiz fabrika bacaları, çöp sorunu,
fabrika artıkları sorunu, araba egsoz gazları Marmara'nın sularını zehirledi. Denize girmek, balık
avlamak, temiz bir nefes bile almak artık hayal oldu. Son yıllarda yapılan çalışma ve değişiklikler de
bu durumu düzeltmedi, düzeltemez de.
Kapitalist sistem bir yandan aşırı karları
uğruna çevreyi kirletip, dünyayı yaşanmaz hale
getirirken; öte yandan bu yıpranmayı ve kirlenmeyi önlemek için ama esasında yeni karlar için yeni
teknolojiler geliştirmektedir. Giden doğadan ve insan sağlığından, gelen yine kapitaliste daha fazla
kar olayıdır .
Emekçi yığınlar en başta gelmek üzere tüm
insanlık, toprak, su, deniz, orman, hava ve besin
kaynaklarının zehirlenınesi sonucu her geçen gün
sağlıksız ve düzensiz bir hayatın içine çekiliyor.
Bunlara bir de diğer sosyal sorunlar olan sağlık koşulları, konut sorunu, nüfus artışı, kentlerdeki aşı-

lıyor.

Emperyalist ülkelerdeki halk yığınlarının
tepki ve mücadelesi sonucu, çevre konusunda bağ
layıcı yasaların bulunmadığı bağımlı ülkelere tehlikeli önlemsiz fabrikalar aktarılmaktadır. Türkiye bu konuda çok iyi bir örnektir. İstanbul'dan Yalova'ya kadar tüm sahil şeridi önlemsiz ve düzensiz sanayi ile doludur.
Çevre sorununda en önemli bir olay da kimyasal silahlanmalardır . Günümüzde depolanan
termo nükleer silahlar ile gezegenimiz 10 defa yokolabilir. emperyalistler aşırı karları uğruna milyarlarca doları silahlanmaya yatırarak, dünyanın
yeniden paylaşılması ve başka halkların kurtuluş
hareketlerini bastırmak için çabalıyorlar. Dünyamızın bir silah deposu olması olgusu yetmezmiş gibi, bir de uzaydaki uydu istasyonlarını da silahlandırıyorlar. Kısaca, onlar tüm uzayı kirletiyorlar.
ABD emperyalistler inin Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombasından yüzbinlerce insan
can verdi . Buralarda bu güne kadar halen çocuklar
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NEDEN ÇEVRE SORUN U?
Bu sorun neden bizi uğraştırıyor, herşey bitti de sadece bu sorun mu kaldı? Evet birdizi sorun
vardır , çevre sorunu da uğraşılması gereke n sorunlard an birtane si , hatta önemli bir sorund ur.
Çünkü her yerde ve her zaman ML düşüncelerin
yaşaması ve örgütle nmesi için sağlıklı bir doğanın
ve sağlıklı bir neslin varolması gerekir . Çevre sorunu ve çevre sağlığı sorunu bütün insanlığı ilgilendire n güncel ve hayati bir sorund ur. Temiz bir
yeryüzü , tozsuz-dumansız bir hava, kirletilmemiş
nehirle r ve deniz ler, yaşayan dipdiri bir doğa insan
yaşantısının daha üstün bir seviyed e sürdürü lmesini sağlayacak öğelerin en başında gelir.
Çevre sorunu bugüne kadar devrimc i ve sosyalistle rce en az önem verilen toplum sal sorunla rdan biridir. Bu soruna adeta yeşillerin bir sorunu
imiş gibi davranıldı. Çoğu zaman bu sorunla rla uğ
raşan ları küçüms endi ve basit bir eleştiri yöntem i
ile pasifist -reform ist ve düzen yanlısı Han edildi.
Sonuç doğru olmasm a rağmen kolaycı, soruna alternatif çözüml er üretem eyen sekter bir yöntern di
bu.
Çevre sorunu ve çevre sağlığı sorunu , bazı
reformİst çevrele rin sorunu değil, tüm insanhğın
bir doğal sorunu dur. Devrim ci proleta rya tüm insanlığı kurtarınayı mücade le bayrağına yazdığın
da, çevre sorunu onun en önemli bir sorunu dur.
Kapita list toplum süreci içerisin de bu sorun çözülemez bir sorun haline gelmiştir. Tekelci ekonom i,
karekte ri gereği, bu sorunu önemse meyip aşırı
karları uğruna ekonom ik gelişmeleri doğaya karşı
bir savaş halinde doruğuna çıkartmıştır . Işte bu
nedend en dolayı diğer konula rda olduğu gbi çevre
sorunu da insanlık için en yararl~ bir tarzda değişi
tirebile cek olan proletaryadır. Bu yüzden sosyalistler ilk başta program atik olmak üzere, teoride
kendile rini, berrak bir şekilde burjuva ziden ve ondan etkilen en hertürl ü revizyo nizmde n-refor mizmde n ayırmahdırlar .
Teorik olarak çevre sorunu ve çözüm önerikonuld uktan sonra, bu sorun somutortaya
lerini
laştırılarak pratikte çıkan soruna ve mücade lelere
nasıl yaklaşılması tartı şılmalıdır. Çevre sorunu ve
çevre sağlığını çalışmalarının ana ekseni yapan
çevrele r genillek le pasifıst ve reformİst olmalarına
rağmen, bunların değiştirmek istedikl eri, düzeltmek istedikl eri ve öne sürdük leri reform talepler i
demokr atik bir öze sahiptir . Bu yüzden olumlu demokrat ik taleple r onların elinden alınıp, içeriği
sosyali st teori ile dolduru lup proletaryanın eline
bir silah yapılmalı. Sosyali stler reformları savunmamazlık edemez , onları devrim den kopuk, dev-
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Enerji üretimi adına yapılan ve kapitali stlerin kar ve silahla nma için kullandıkları Atom Reaktörler i de insanlık için yukarıdaki aynı sonuçları
yaratıyor. Çernob il örneği en küçük bir atom kazası bile, onbinle rce insanı evinden , işinden ve sağlı
ğından ediyor. Binlerc e insan sakat kalıyor, bölgede iklimle r bozuluyor. Orman lar, doğanın diğer yeşillikleri ve hayvan lar büyük zararla r görüyor lar.
Bu kazalar ihmalle r sonucu değil (bu belirleyici de
değildir ) atom çekirdeği ve enerjisi nin diğer enerjilere tercih edilmes inin doğal sonucud ur. Bugün bilimsel olarak atom enerjisi nin zararları ortaya konulup , su-rüzgar-güneş-kömür enerjile rinin kullanı lması in sanlığa daha yararlı iken kapital izm
bunları tercih etmiyor . Çünkü atom enerjisi onlar
için daha kolay ve daha ucuza mal oluyor. Yani daha aşırı kar elde edebiliy orlar.
Çevre sorunu nda çöp sorunu da önemli bir
yer tutar. 1987'de Batı Almany a'da yapılan bir
araştırmada, yıllık çöp miktarı 520 milyon tondur.
Bunlard a 260 mt. tarım, 119 mt. sanayi, 68 mt. maden sektörü nde çıkan atıklar, 36 mt. arıtma tesisleri atıklan , 29 mt. ev ve işyeri çöpleri, 8 mt de evlerin lavoba pislikle rinin artıkları oluşturuyor. Bu
tabloda n da görüleceği gibi çevre kirliliğine neden
olan çöpler aşırı kara göre ayarlanmış sanayii nin
sonucu dur. bu durum u ortadan kaldırmak için
çöpleri yeniden kullanm a ve zararsız rale getirme k
için önemli bir çalışmaları da yoktur . (Kayna k:
Kleiner Wirtsch aftsspie gel Heft 1)
Yukarıdaki çöplerin dışında bir de özel çöpler vardır. Bunlar miktar bakımından az fakat daha da zehirli olan sanayi artıklarıdır. Bunların B.
Almany a'daki yıllık oranı 4,8 milyon ton'dur . Bu
çöpte %44 kükürt lü çöp, %10 yağlı çöp, %5 kimyasal boya çöpü, %5 tiner ve %5 de yanmış çöp artıkla
rıdırlar . Bunların %38'i yeraltına depo ediliyor ,
%28'i denizle re atılıyor, %8'i yakılıyor, %8 'ı düzeltilip yeniden kullanı lıyor vs. Bu istatisti k ler de bize, empery alistler in en zararlı çöpleri bile denizlere atmakt an çekinmediğini gösteriy or. Kaldı ki yeraltma gömüle n zehirli çöpler de birgün yerüstü nü
etkileye cektir. (Kayna k: Globus 42 jg. 19 Okt. 87)
Araba sanayii nin sürekli seri imalatları ve
parça sanayin in pahalılığı sonucu ~raba çöpleri de
hergeçe n gün biraz daha artıyor. Orneğin yine B.
Almany a'da 1982'de çöpe atılan motorlu taşıt sayı
,sı 1.97 milyon tondur. 1983'de atılan tekerlek miktarı 340.000 ton'dur . 1985'te atılan plastik miktarı
ise 7,6 milyon ton civarındadır . Bu çöp ler; on ları
yaratan ların yani fabrika larm alması ve yeniden

yor. (Kayna k: D.Spar kassenv erlag Stuttga rt 1988
S.21)

i.o

miştir.

kullanılması sağlanmamaktadır. Böylece , bunlar
da çevre sağlığına zararlı yığınaklar haline geli-
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sakat doğmakta, büyükl er çeşitli hastalıklar sonucu erken ölmekte dirler. Bitkiler ve diğer canlı varlıkılar 45 yıl sonra halen sağlıklı yetişememekte
dir. Fran sız emperyalistlerrİnİn ve yine ABD'nin
Hinduç in'inden kullandıkları Napalın bombaları,
daha yeni Irak 'ın İran ve Kürdis tan'a attığı gaz
bombaları da dozajı değişik te olsa insanoğluna
kan-ölü m ve sakatlıktan başka hiçbirşey verme-
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gerektiriyor. Çöpler plastik artıklar, şişe ve camlar, gazete-kağıt-karton parçaları, eski mobilyalar, eski eşya ve elbiseler, kullanılmamış veya boşalmış ilaçlar, vb. gibi şeylerle doldurulmamalıdır.
Içilen sular geri iadesi olan şişelerle vs. alınmalı
dır. Kaldığımız evler-bahçeler, gezdiğimiz parklar-sokakları, yararlandığımız heryeri kısaca temiz tutmalıyız .
Çamaşır ve bulaşık için kullanılan temizlik
ilaçları ve kimyasal temizlik malzemeleri çevre
sağlığına en çok zarar verenlerdir. Bu yüzden bunları mümkün olduğu kadar asgariye indilJ!leltyiz.
bu konuda fosfatlı ilaçlar kullanmamalı ve OKO tipi ilaç ve malzemeler tercih edilmelidir. Çevrede
var olan ilaç, boya, asit gibi maddeler üreten veya
pazarlayan işyerlerine ve özellikle de bunların çöplerinden uzak durmalıyız. Bu konuda öncelikle daha çok merakçı ve girişken olan çocuklarımızı
uyarmalı, onları buralardan gelebilecek zararlara
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GÜNLÜK YAŞAMDA UYULMASI GEREKEN
BAZI MİNİMAL ÇEVRE KURALLARI:
Çevreyi en başta endüstri artıkları, arabalar, kanalizasyonlar vs. kirletiyor. Yani dolaylı lolarak karları uğruna burjuvazi kirletiyor. Proletarya ve diğer ezilenler de bilinçsiz bir tarzda çevreyi kirletir, adeta kendi dünyamız ve sağlığıınızia
oynanz. Çevrenin kirlenmemesi için bizler de birey olarak elimizden geleni yapmalıyız. Kendimizi
ve çocuklanmızı bugünden yarına eğitmeliyiz. Bunun için şunlara dikkat etmeliyiz:
Canlı varlıkların yaşayabilmesi için en
önemli bir ihtiyaç ta su dur. B.Almanya'da yapılan
bir araştırmaya göre bir insan her gün 150 litre dolayında su kullanıyor. Bu ihtiyacın ırmak ve göllerden karşılandığı hesaplandığıncia ve bunların
da hergeçen gün biraz daha kirlendikleri gözönüne
alınırsa su kullanımının ne kadar aşırı olduğu görülür. Banyo, traş, bulaşık gibi şeylerde mümkün
olduğu kadar az su harcanmalıdır, bu yüzden kükürtlü sıvılar ve yemek artıklan ile asitler lavobaya atılmamalı, arabalar yıkama yerlerinde temizlenmeli, araba yağları ve parçaları gerekli yerlere
bırakı lmalıdırlar. Tuvaletlere renkli kağıt, ilaç,
boya gibi kimyasal maddeler atılmamalıdır.
D.Almanya'nın Thüringen kentinde zehirli
çöp deposu yakınındaki Birkungen köyünde
1985'de doğan her 91 çocuktan 14'ü sakat doğmuş.
Thrünger Algemeiner gazetesi bu oranın tüm D.
Almanya oranının 10 katı olduğunu yazıyor. bu
durum çöp konusunda da duyarlı davranınarnazı
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rimden önce savunmazlar.
Bu bağlamda atom reaktörlerine karşı verilen müadeleler, denizierin ve nehirlerin kirletilmesine karşı ve su hayvanlarının yokolmalarına
karşı verilen mücadeleler, ormanların zehirlenme
ve kesilmeler sonucu yokedilmelerine karşı verilen
mücadeleler, doğayı kemiren ve yaban hayvanları
nın soyunu tüketen keyfi avcılığa karşı verilen mücadeleler, savaşa ve silahlanmaya karşı verilen
mücadeleler vs. haklı reform talepleridir. (Savaş
lar genel olarak reformlarla önlenemezler, konumuz bu değildir .) Bu talepler uğruna yürütelen
mücadeleler burjuvaziye zaman zaman geri adım
lar attırmıştır.
Son yıllarda Türkiyeden de bu talepler doğ
rultusunda mücadeleler gelişti. Antalya'da atom
reaktörünün kurulmasına karşı, İzmir'de dertiz
hayvanlarının tükenmesine karşı ve İstanbul ile
İzmit'te de sahil şeridinin kirlenmesine karşı vs.
çeşitli mücadeleler yürütüldü. Türk hakim sınıfla
rı da bu konuda geri adımlar attılar. Örneğin Antalya'da reaktör kurmaktan bir süre için de olsa
vaz geçtiler. Akrupa'da yürütülen mücadeleler sonucu Çevre Bakanlıkları oluşturuldu, vasıtalara
katalizatör takılınası zorunlu hale getirildi, benzindeki kurşun oranı azaltıldı, bazı fabrikalara filitre takma zorunluluğu getirildi, avlanmaya ve
sanayileşmeye kapalı bazı doğal bölgeler yaratıldı
vs.

karşı eğitmeliyiz.
Elektriğin kullanılmasına dikkat edilip,
enerji tasarrufu sağlanmalıdır. Enerji tüketilmeki

çin sular, kömür vs. günden güne yetersiz hale gelmektedir. Güneş ve Rüzgar enerjisi de pahalıya
mal olduğunda kapitalistler hemen gözlerini atom
reaktörlerine-dikme ktedirler. Bu yüzden enerji tüketimine dikkat etmeliyiz. Eskiyen piller atılma
malı, yeniden doldurulmalıdır. Elektrikli malzemelerden çok mekanik aletiere öncelik verilmelidir. Eskiyen aletlere bakım yapılmalı, eletkrikli ev
aletleri açık bırakılmamalıdır.
Sigara içilmesi de doğayı bir başka alanda
kirletiyor. sigara ilk önce içen insanı, daha sonra
birlikte yaşadığı insanları ve en son olarak ta tüm
mdoğayı mzehirliyor. Doğanın ekolojik yıpranma
sını önlemeyen, bu kötü alışkanlığın önüne de geçilmelidir. Sigara içilmesinden dolayı, doğanın ihtiyacı olan oksijenin önemli bir bölümü yok olmaktadır. Dünyanın yangınlarında çıkan zehire yakın
bir zehir de insanların gönüllü dumanlamasından
meydana geliyor. Bu yüzden doğaya karşı sorumluluk taşıyan insanlar sigaraya karşı da mücadele
etmelidirler.
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90
olan bu söz her za- Sigara Giderleri
man doğru değildir. çünkü
2.4
çok şeylerin azı da zarar- Çakmak Gideri
lO
Gideri
Bira
olurverecek
lıclır. Misal
sak, sigara-eroin-csrar5
kokoin ve diğer uyuşturu- Alkol Gideri
cu maddeler bunların azı
5
da alınsa bile çok zararlı- Markall Giyim Gideri
5
dır. Bunların azına da ço- Makyaj ve Parfüm Gideri
ğuna da karşı koymalıyız.
Egemen güçlerin halkı ze- _D___Jiğ.._e.;...ı_·-=G_i-=d-=e_r_le.;...ı_·_____ ___;__;__2_.-=-5
119.9
hirlemesine asla göz yuToplam
mulmaması ve amansız
mücadele edilmesi gerekSigaraya, içkiye ve lüks tüketim madlidir.
delerine harcanan aşın-gereksiz para
devriın
Bu konucia toplumun
ile. kapitalist düzene k:ru·şı pek ala fayci-clesınokı'at ilerici kesiminin durumu
nedir. Devriıncilerin arasında da dalı mücadeleler verilebilinir. Devönemli buıjuva alışkanlıkları vardır. riınci bir insan sadeliğini korur. aşırı
Genellikle bu alışkanlıklardan vaz ge- makyaj ve markalı giyınekten, fazla
çilemiyor, yıkmak istenilen düzene, elbise alınaktan kurtulursa, önemli
biryerde ayakta kalınası için yardım maddi varlığa kavuşur. ;<endine hakim olur da sigarayı-içkiyi bmıkırsa;
ediliyor.
Avrupa'da araştırınalara göre, hem topluma öıııek olur, hem eınegini
kesin rakam olmasa bile 70.000 in üze- burjuvazi için çar-çur etmez, hem de
rinde ilerici demohal arkadaşlar var- kendisinin ve başka insanların sağlı
dır. Bunlar içersinele tahminen 50.000 ğını korumuş olur.
Yukandaki nedenlerden dolakişi sigara kullanıyor. Bunların günlük sigara masraflan bir paketten he- yı insan vucudunu hiçbir doğal ihtiyasaplanıı·sa 250.000.- DM. aylık cı alınayan maddelere alıştırmaınalı
7.500.000 DM. yıllık 90.000.000.- clır. Ama her alışkanlık aşılabilinir.
DM eder. Yıllık onalruna 10 kasa bira- Özellikle de bir toplumun öncüsü bile
ya ödenen para, kasa başına 20.- bile kendisini zchirleyeınez. Bu bir inDM'den 50000 kişide lO milyon DM tihar ve toplumsal sorumluluklardan
yapar. Yıllık alkol tüketimi ise yılda kaçınınadır. kendi yaşantısını sadece
kendisi için düşünıneınelidir. Kendi
kişi başına 4 şişeden (ortalama fiyatı
25 .- DM dır) toplam 5 milyon DM zevki için çevresindeki insanların hueder. Bir de markalı giyeceklere yıllık zurunu kaçırmak ve sağlığını sorumortalama harcanan fazla para ise kişi suzca bozınaınalıdır. Bu yüzden bu
başına 100.- DM'dan 5 milyon DM alışkanlıklara karşı mücadele edilyapar. Kadınların aşırı makyaj ve pru·- melidir. Aşırı harcamadan vazgeçilip
füın giderleri yıllık ortalama 100.- dünyada ve ülkemizde açlık sınırında
DM'dan sayru·sak 5 milyon DM yapar. yaşayan emekçilerc kaarşı fedakarlık
Yıllık sigru·ayı yakmak için kullanılan yapılmalıdır.
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Onlar bu iş için özel üretim
alanlan ve fabrikalar kurarak halkı kötü alışkanlıklam ve lumpenleşmeye
iterler. Misal verecek olursak. devlet
eliyle işletilen işletmelerde ve üretim
alanlannda tüm sigara çeşilleri, alkol
çeşitleri , uyuşturucu haplar, keyif verici çeşitli sentetik yapıştıncılar. haş
haş vb. bunlar bizzat devlet işletmele
rinde yetiştiıilip piyasaya stirülmektedir.
Diğer taraftan ise devlet destekli özel mafya tarafından üretilip piyasaya sürülen esrar. eroin , kokoin.
daha akla gelmedik bir dizi uyuşturucu.
Büyük emperyalist güçlere
uşaklık eden buıjuva parlamentolu
devletler, ortak üretim yaptığı mafiya
ile birlikte uyum içerisinde kuzu kuzu
çalışmaktadır. Bazen Mafiya ile hır
gür etse de sonuçta mafya galip gelmiştir. Dışarda elini kolunu saliayarak gezmektedir, çünkü bizzat devletin
kendisi Mafiyadır. Deli deliyi görünce. deyneğini saklar misali.
İşte mafya dediğimiz insanların yan kuruluşu olan bir de ş,ebeke
vardır. Bunlar mafiyanın kiralanmış
uşaklarıdırlar. Bunlar durmadan piyasaya uyuşturucu sürmektedir. İlk önce
çok ucuza, hatta kıyak olsun diye bedavaya verir. Genellikle genç kuşağı
ağına düşürmektcdir. Bu gençler bu
işin müptclası olduktan sonra. şebe
kenin de işi bayağı hafiflemiş olur.
Çünkü kullanıcı artık kendisi şebekc
yi arayıp yüklü bir para verdikten sonra uyuşturucu maddeyi alacaktır ya
parası yoksa! o zaman iş daha da dcği
şiktir. Şebekenin de yardımıyla, bu
işin pazarlamasını bizzat kendisi de
yapacaktır. kendi ihtiyacı olan uyuş
turucuyu temin edebilmek için.
Egemen sınıflar toplumun elikkatini başka yöne çekmesi için ve ken-

ak

maktadır.

elisinden soyutlaması için, bir toplu- çakmak giderleri kişi başına ayda ormun yok olmasına göz yummaktadır. talama 4 adet 50 bin kişiden yıllık 2
Bu haydıtlann kendisi Mafiyasıyla milyon 400 bin DM yapar. Gözle görünmeyen fuzili giderler için ise kişi
şebekesiyle bu işi iyi kıvırmaktadır.
"Çamw· at izi kalsın" misali, bunu dev- başına yıllık 50.- DM hesaplarsak 2
rimcilerin üzerine yıkınaya çalışıl milyon 500 bin DM yapru·. Bu duıuına
maktadtr. Bu asla kabul ve tasvip edi- göre 50.000 kişinin fuzuli masrafı olalemez; bu işin sorumlusu egemen sı rak şöyle bir tablo ortalama olarak ortaya çıkar.
nı11ar ve onun uşaklandır.
Toplum içerisinde söylenen bir
Milyon DM
söz vardır "her şeyin faz- Gider Çeşitleri

iv

Hiçbir alışkanlık insanlar üzerinde kalıcı değildir. Burjuva özentileri, insanlan kalıcı olmayan, ama çok
pis alışkanlıklam iter. Bu durum egemen sınıfların işine daha çok yarar.
Çünkü bazı alışkanlıkların toplum
üzerinde çok büyük tahribat yaptığı
bilinmektedir. Egemen sınıflar bu işi
çok güzel kavramaktadu· ve uygula-
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949 yılından bu yana her yıl 1 Eylül ''Dünya
Barış Günü" olarak kutlanıyor. Tabii akla

w

ı

w

Madrid'de Prado Müzesi'nde bulunan Guernica tablosu :
Picasso'nun savaşa karş1 duyduğu güçlü nefreti yans1t1r.
hemen gelecek olan soru şu oluyor. ''Hangi

yapılan eylemliliklerde ise marjinal kalındı. Bu kısa öykü
ise kısaca şöyle. "Barış" adını Latince "pax" kelimesin-

şında yaşar. Barıştan

yana savaşa karşı olan kesimler
1948 yılında Polanya'da Dünya Aydınlar Kongresi'ni düzenlerler. Bu Kongrede alınan kararlar doğrultusunda
1949 yılında Dünya Barış Kongresi toplanır. Kongreye
20 milyon üyeyi temsilen 2 bin delege katılu. Bu tarihten
günümüze her yıl , 1 Eylül'de yeryüzünde olmayan "Barış"
istenir.

den alır. Barış hareketinin öncülüğünü pasifİstler üstlendiler. Bu hareket bir "direnmeme" akımı olarak 19. yüzyılda güçlü bir şekilde hissedilir. Pasifisıler yeryüzünde
gerçek barışın kuruluşunu. savaşa katılınama olarak algı
ladılar. Savaş vergisi vermeyi reddettiler. Bir kısmı, dini
olarak savaşın günah olduğunu savundu, ama savaşın
ekonomik, toplumsal ve siyasal yapılarla olan bağlantısı
bu kesimlerce hep atlandı . Gene 19. yüzyılda ortaya çıkan
Marksist teoıi ise, savaşiann kaynağının mülkiyete dayalı
sömürü olduğu , yeryüzünde mülkiyet yok edilmedikçe savaşların daima var olacağı , savaşı yaratan nedenlerin bir
sistem sorunu olduğu , yeryüzünde gerçek barışın ancak
mülkiyet sisteminin tümden yok edilmesiyle olacağı savundu.

İnsanlık savaşla tanıştığından bu yana savaşlar
hep olageldi. Savaşların var olduğu günden bu yana da
"barış" istendi. "Barış" istendi ama kendini yok eden "Savaş"a karşı örgütlü bir şekilde savaşılınadı. Savaşa karşı

1933 yılında Alınanya'da Hitler'in iktidara gelmesinden sonra pasifisı güçlerle birlikte hareket eden Einstein , Nazi anlayışına karşı "Ben barış için savaşmak
tan yanayım" görüşünü gündeme getirir. Pasifistlerle

w

Banşr'

1 Eylül Dünya Barış Günü 'n ün
anlamı kısaca şöyledir:

İnsanlık en büyük kitlesel yıkımı 2. Dünya sava-
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başlar. Bu temelde oluşturulan örgütlülüklerin ideolojik
temelden yoksun oluşları savaşa k:u·ş ı olmaya bir anlam
kazandıraınadı. Günümüzde atom bombasına şidclctlc
karşı çıkan pasifisı ler. NATO üstlcrine. nükleer reaktörlere k:u·ş ı gösteri. yürüyüş ve çeşitli direnişlerde bulunuyorl:u·. Savaşın ancak savaşla yok edilebileceğini savunan
devriınci güçler ise son derece dağınık ve dünyada yaşa
nan büyük ayrışmadan sonra henüz kendilerini top:u·Jaya bilıniş değiller. Belli ölçüele birleşme. güç oluşturma çabal:u·ına karşın , henüz örgütlülüğün gücüne erişcınemiş
lcr.
Bugün yeryüzünde giderek yaygınlaşan ulusal boğazlaşınalar. ulusal pazarlardan pay kapma savaşını veren zengin ülkelerce destekieniyor ve körükleniyor. ulusal
pazarlardan pay kapına paz:u·Iıkları zengin ülkelerce Birleşmiş Milletler çatısı altmda yapılıyor. Birleşmiş Milletler çatısı altında oluşturulan B:u·ış Gücü "Barış" adı
altında işgal ordularını Somali örneğinde olduğu gibi
"Yeni Dünya Düzeni "ne ters düşen ülkelere gönderiyor. İnsanlık t:u·ihi savaşla tanıştığından beri. savaşlar örgütlü sömürücü güçlerce çıkartılmıştır. Savaşı yok etmek
ise. proletaryanın örgütlü ~=========~
güçler oluşturarak söınürü-f:· : .:· '.::··. ,·.:··~rl\fll = nml
cü sınıfların herbirini yok
etmekle olacaktır.
Emperyalist ve gerici savaşlara karşı tavır .
devrim ilc karşı devrim
arasında bir tercih sorunudur. SavaşJ:u·a genel olarak
tümden k:u·şı olmak. gerici

i.o

bir güçle

edenleri kaç tane aydın ve sanatçı escr)criyle teşhir ettiler
dersiniz? Çok az bir kesimi ne yazık ki. Bu yüzden barışı
isıemek yetmiyor. savaş ı yaratan emperyalist-kapitalist
sistemi yıkmak için savaşmak gerekiyor. Kültür-SanatEdebiyat alanında da buna uygun ilkeli. kru-arl~ ve devriın
ci bir yol izlemek gerekiyor.
Bu konuda, ikinci dünya savaşı döneminde yaşa
çapında haklı bir üne sahip Beı1hold Brecht.
dünya
ve
mış
Anna Serkes, Charlie Chaplin ve Picasso gibi değerli sanatçıların tavırları mutlaka incehınınelidir. BunJ:u· ve bunlara benzer yüzlerce sanatçı, aydın o dönemler emperyalistlerin birdizi engellemelerine rağmen , faşist-emperya
list savaş cephesine karşı haklı bir savaş yürüten Sovyetler Birliği ve diğer ezilen halkJ:u·dan yana tavır takıııdılar.
Onlar, eserlerinde faşizmin ve emperyalizmin savaş kışkırtıcılıklarını. barışa olan sahte dostluklarını
yansıttıl:u·. Bundan dolayı onlar kovuştmınal:u·a ve baskı
ı:u·a maruz kaldılru·. İşte Türkiye-Kuzey Kürdistanlı aydııı
ve sanatçıların yapınası gereken işi bugün bu olmak zorundadır. Kirli ve haksız savaşa karşı KürtUlusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkı'nın savunulmalıdır.
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yaptığı tartışmada "Örgütlü bir güce örgütlü başka

reddetmek ise. sömürü ,
lüın ve talanın sürıncsini

w

onaylamaktır. Savaş
karşı çıkılıp , onu yaratan

w

savaşlara karşı devriınci
savaşı redetınektir. Bunu

tekleıncktir.

w

emperyalist ve gerici g
re karşı sessiz kalmak
gaçça gerici savaşl:u·ı

Bugün ülkeınizd
ve sanatçılar "Dünya Barış Günü"n ü kul
larken. anti-emperyalİ
ğin minumu m ölçütler i
olan bunlara uyuyor mu?
Herkese ınalolan sanat yapma adına üstü kapalı, hertarafa çekilen anlamsız eser
lerin üretimi piyasayı doldurmuş bulunuy or.
na'daki. Azerbaycan'daki
savaşı sözde durdurmaya
çalışıp. Kuzey Kürdistan
ve Samaliy e savaş ilan

aydın

başına!
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(Osman Alyanak) defıne arayacaklardır. Bu kez
umut defınededir ... Dualar okunur, umutlar tekrar yeşerir ve üç çaresiz insan, bir adanın bHinmeyen yörelerine defıne aramaya giderler. Günlerce
yorulmadan, büyük bir sabırla, hocanın fallarda
gördüğü kuru bir ağacı ararlar. Ve sonunda bulurlar. Var güçleriyle ağacın- altını kazar lar. Bıkma
dan, usanmadan kazarlar ..... Sonunda umut,
umutsuzluğa; tatlı düşler büyük bir karamsarlığa
dönüşür. Cabbar, artık dayanamaz. Sabrı tükenmiştir ... Ve bilinmeyen bir tanrıyakarşı gelireesine kollarını havaya kaldırır. Adanın çorak ve acı
masız toprakları üzerinde döner de döner ... Cabbar
çı ldırmıştrr ....

w

w

w
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ÖYKÜSÜ: Adanalı faytoncu Cabbar (Yıl
maz Güney), yorgun ve ihtiyar bir atın gün boyu
çektiği arabasıyla yaşlı anasmı, karısını ve beş çocuğunu geçindirme çabası içindedir. Zor yaşamın
da tüm umudunu borçlanarak aldığı atma, bir de
almaktan vazgeçemediği milli piyango biletine
bağlamıştır. Başka seçeneği yoktur Cabbar'ın ....
Harabeye dönmüş gecekondusundan kurtulmak,
ihtiyar anasını, karısını ve çocuklarını insanca yaşatabilmek için bu tür bir umudun peşinde koş
maktan başka bir çaresi yoktur.
Bir gün, özel bir otomobilin acımasızca çiğ
nediği atını yitirince, kolu kanadı kırılır, büsbütün
çaresiz, güçsüz ve yapayalnız kalır. Hakkını sa.vunmak için gittiği karakolda, zengin beyzadenin
önünde yenik düşer. Horlanır ...
Cabbar, bu olaydan sonra yeni bir ata sahip
olmak umuduyla güvendiği dostlarına başvurur.
Kapı kapı dolaşır. Ne var ki, o dost bildiği kişiler
sanki bir duvardır. Ağız birliği etmişçesine Cabbar'a sırt dönerler. Faytoncu Cabbar, yalnız kalmaya mahkumdur.
Artık Cabbar için tek bir çare kalmıştır. Arkadaşı Hasan (Tuncer Kurtiz) ve köyün kocası ile

rg

KİMLİGİ: Y. ve S.: Yılmaz Güney/G.y.:
Kaya Ererez/M.: Arif Ekin/O.: Yılmaz Güney,
Gülsen Alnıaçık, Tuncel Kurtiz, Osman Alyanak, Sema Ergin, Sevgi Tatlı, Enver Dönmez/
1970 yılında çekilmiş bir Güney Film (Yılmaz
Güney) Yapımı/Sb.

KAZANDlGI ÖDÜLLER:
2. Adana Film Şenliğinde (1970) "En Başan
lı Film" seçildi. Yılmaz Güney, "En Başarılı Senaryo" ve "En Başarılı Erkek Oyuncu" ödüll~rini ııldı;
Grenoble Film Şenliğinde (Fransa) "Jüri üzel Odülü" aldı. Yedinci Sanat dergisinin düzenlediği "Konusuyla, a·nlatımıyla Ulusal Nitelikler Taşıyan
Bütün Zamanların (1914-1972) En İyi On Türk Filmi" soruşturmasında 1. oldu; Yeni Sinema dergisinin 1970-1980 yıllarında
kapsayan "En İyi On
Türk Filmi" soruşturma
sında gene birinci sırayı
aldı.

BASIN DOSYASI:
Film 71, s. 7, Ocak
1w971; Mehmet Ergün,
Bir Sinemacı ve Anlatıcı
Olarak Yılmaz Güney,
sh. 108, Doğrultu Yaymları 1978; Salih Gökmen,
Bugünkü Türk Sineması, sh. 121, Fetih Yayıne
vi 1973; Halit Refığ, Ulusal Sinema Kavgası, sh.
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YILMAZ GUNEY 'lN UMUT' U
Fransa' da yayınlanan "Positif "
adlı dergini n 1971 ve 130 no.lıı sayı
sında 1-l. T. imzalı ve "Unıııt" (L'Espoir )de Yılmaz Güney başlıklı ylızı
sında, Cannes Film Şenliği'nde
"Umııt'un gösterişine
şöyle deniliyo r:

değinilerek
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Umut, bugüne dek Cannes'da yarış
ma dışı gösterilen ilk Türk filmidiı·. Bu
olay önemlidir, çünkü bu yapıt, bugünkü tecimsel Türk Sineması'nın aksine,
teknik üstünlükleı·e sahiptiı·. Ayı·ıca
film, biı· insanın yaşamını günü gününe
yansıtan gerçekçi biı· biçim içinde, güçlü, toplumsal ve siyasal biı· konuyu dile
getirdiği için de, bu olay önemlid ir.
•· . .
ğu okuma yaz152, Hareket Yayınları 1971; Kemal Tahir, Türki- umut, nasipsiz biı· sınıfı, çoğunlu
çocuğuyla
çoluk
k
kalabalı
yoksul,
bilmeyen
ma
Türk
100
Özgüç,
Agah
1974;
ye Defteri, s. 6 Nisan
sürücülefayton
kalmış
sıkışıp
ere
Fllmi, sh.5, Aytaş Yayınları; Ernan Şener, "Gördü- kenaı· mahallel
yok olBunlaı·
çizeı·.
sünü
görüntü
sınıfının
n
rini
ğümüz Film ler", Ses, s. 43, 24 Ekim 1970; Erden
çosayısını
yanın
proletar
lumpen
da
ya
mağa,
SaYedinci
"
Kıral , "Umut Filminin Ana Çizgileri
çalışma
olaı·ak
ırgat
nat, s. 10, Aralık 1973; Nezi~ Coş, Engin Ayça, Ab- ğaltmaya dayanabilirlerse
tan bezmişleı·se yol
dullah Anlar: "Umut Filmi Uzerine Tartışma", Ye- ga, yoksulluk içinde yaşamak
akıllarını yitirmeğe
da
ya
,
gelmeğe
haline
kesici
Gürkan,
dinci Sanat, s. 15, Mayıs 1974; Turhan
ır.
insanlard
hükümlü
Nejat
1976;
Güney,
ı;?ünya Basınında Yılmaz
Alaycı, çılgıncasına umut. ilk göı·üntlisünOzön, Sinema Uygulayımı -Sanatı-Tarihi, sh.385luktan bitmiş, edilgen, uyuklayaı·ak
(yorgun
86, Hil Yayınları 1985; Altan Yalçın, "Umut", Yeni den
, hareketsiz aı·abacı) sonuncubekleyen
müşteı·i
Dev"Umut",
Dergi, s.74, Kasım 1970; Nejat Özön,
a, çılgınlıkla kendi
rim, s.69, 16 Şubat 1971; Atilla Dorsay, "Sinema - suııda (taş yığınlan ortasınd
dek, filmiıı kişileri,
oyuncu)
aynı
dönen
kendine
mızda Bir Dönüm Noktası:"Umut", Yılmaz Güney
. Film, bu kısıı·
duı·uı·laı·
döner
içinde
çember
biı·
Kitabı, sh.18-20 , Varlık Yayınları, 1988.
döngü içinde gelişir. Eğeı· acımasız olamıyoı·san,
eğeı· başkalarını ezemiyoı·san, setaletten yakanı

w

w

w

FRANSIZLAR "UMU r'U ALKIŞLADI
CANNE S FlLM ŞENLlGl
"Umut" filminin l 971 yılı "Cannes Film Şenli
ği" özel gösteri sinde sağladığı başarılı
26 .5.1971 günlü Milliyet Gazetes inde "Fransızlar Umut'u alkışladı" başlığı altında şu haberle verildi:
25 . Cannes Film Festivali'nde Rejisörler
Şenliğine katılan Türk filmi "Umut" , 16 Mayıs
günü Le Français e sinemasında halka gösterildi
dı.
ve seyircile rin alkışıyla karşılan
16 Mayıs saat l8. 00 'de ve 17 Mayıs saat
10.30'da olmak üzere Cannes' de iki kez gösterilen Yılmaz Güney'i n ünlü filmi her iki seansta
da kalabalık bir seyirci kitlesi tarafından izlendi.
Ödül dağHılmayan, sadece bir film pazarı
olan ."Rejisörler Şenl.iğinde ".Umut"u satın almak ısteyen pek çok ışletn:ıecı vardı. Şu günlerde "Umut" u Fransa'y a getirenl er, Kanadalı bir
iş adamı ve Paris'te sinema sahibi olan bir Türk
ile pazarlık halinded ir. Umut'u n Paris'te oynama ihtimali çok fazla.

kuı·tammazsın.

Toplumsal sıı·adüzeniıı en tepesinden, en
aşağısına dek, herkes yaşamını bimzcık daha düzeltmek için, ~n yakınındakilli sömürme yollarını
ammaktadır. Insan işi kısmete bırakır. Yan dini
humfe, kılık değiştirmiş biı· dolandıncılıktır. Kokuşmu_§. biı· şeyler vardır ve eğer tarihsel, toplumsal degişimler bilinmezse, bitiktiı· işi insanın: biı·
otomobil, biı· hiç uğruna ezip geçiveı·iı· biı· atı.
Al'abacının bağınp çağıı·ması boşunadıı·. Ama
Güney, soı·uınluluklan da unutmaz, unutturmaz;
çoğu okuınasız , bilgisiz bu insancıklaı·ın yaşamı
na yeni bi ı· biçim vermek için ne yapılacaktır?
Bu yürekli film (Cannes'a gizlice ayn ayrı
parçalaı· halinde gelip, gösterilmeden hemen önce yeniden kurgusu yapılmıştı) ilgi çekici, etkileyici de aynı zamanda. Ama filmdeki göı·üntülerin
plastik güzelliğiııi ve seslendiı·medeki üstünlüğü
ayrıca aniatınağa bu sütunun boyutu elvermiyoı·.
Yazdıklanmızı yeniden gözden geçirdiği
sımda, Yılmaz Güney'in tutuklandığınu öğ
şu
miz
renmiş bulunuyoruz.
~.YNAK: (BÜTÜN FiLMLERiYJ,.E YILMAZ GÜNEY,
OUNYA BASlNlNDA YILMAZ GUNEY) O
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çok mutluydu o gün .... sevinçten ağlıyordu. "Sen de
doğduğunda böyleydin İb
rahimim" demişti yaşlı titrek sesiyle. Acı acı gülümsemiştİ sonra. "Euladı olmayan evlat sevgisi nedir, anlayamaz" demişti. İbrahim,
babasının sağ olmasını ne
çok istiyordu şimdi .
Haydar'ın bir gözü
morarmıştı ... yüzünü kaçırıyor "Ben de onun kafasını kıraca
du babasından.
ğım" dedi çocuk; gözleri dolarak.
"Gözüne ne oldu oğlum?"
"Kimin kafasını kıracakdedi.
sın?"
"Bir şey olmadı" dedi ço"Ali Rıza 'nın .... "
cuk.
"O mu uurdu gözüne?"
"Adamın gözü durup du"O uurdu."
rurken şişer mi babam?"
Aynı fabrikada çalıştıkları
Haydar yanıtsız bakıyor- İsmail'in ortanca oğluydu Ali Rı-.
du.
za.
"Kimle kauga ettin?"
O da bu yıl başlamıştı okula. Kayıtlarını birlikte yaptırmış
Yine yamt yok.
lardı.
İbrahim, yıllar öncesini ....
"Gözün morarmış" dedi. babasının tütün kokulu yanağı
"Bak üstelik yüzU,n de nı ... çocukluk günlerini hüzünle
sıyrıklar içinde. Hani
anımsıyordu. Oğlunun ince yüzübirbirimize hiç yalan nü, acılı gözlerini dolduran duysöylemeyecektik?"
guları duyarlıkla kavrıyordu.
"Onu döu baba" dedi çoBaba oğlunu kucakladı, cuk "O benim gözümü şişirdi, sen
havaya kaldırdı. Sevgisi, de onun kafasını kır!"
sevecenliği kabarınıştı
Baba oğlunu sevecen, sı
iyice. Sarıldı oğluna.
cak .... sardı yeniden .... yanağını
yanağına bastırdı. kerevete otur"Kır babanın kemikleridu oğlunu kucağından indirmeni bakalım. Kır iyice!"
den .
Oğlunun sıkı sıkıya sarıl
"Şimdi beni iyi dinle güzel
masını istediği zamanlar hep oğlum" dedi. "Bir zamanlar ben
böyle derdi.
de çocuktum. Beş-altı yaşlannda
Haydar dişlerini sıkarak ya vardım ya yoktum. Köyde otubütün gücüyle sarıldı babasına. ruyorduk o zamanlar. Bir gün,
İbrahim de daha sıcak, da- ben yaşlarda bir çocukla köküç*
ha içten bastırdı oğlunu bağrına. oynarken, nedenini şimdi hatır
"Anlaşılan, gözüne vuran layamıyorum, kavga ettik. Çocuçocuk senden çok büyük ... kim ol- ğun elinde o an, bak bunu iyi haduğunu söylemeyecek misin ba- tırlıyorum, erik dalından bir köbana?"
küç vardı, bir vuruşta kafaını kır-

.a
rs

Dokuma işçisi İbrahim iş
ten döndü. Karısı Ayşe sevinçli
bir tavırla dedi ki:
"Gözün aydın .. . Sana bir
müjdem uar. Oğlumuz kauga etmiş .... Bir gözünü şişirmişler."
İbrahim'in hoşuna gitti bu
haber.
"Kimle etmiş?" dedi sevincini gizlemeden.
"Bilmiyorum. .. bir türlü
söyletemedin ... ağzı çok sıkı, belki sana söyler."
Tek çocuklarıydı Haydar;
yedi yaşlarındaydı. Bu yıl başla
mıştı okula. İbrahim, hem sevinci, hem de üzüntüyü... yeni, buruk, mutluluk yayan bir bileşim
le aynı anda yaşadı.
"Keşke baban sağ olsaydı,
ne çok seuinirdi" dedi Ayşe.
Oğlu ilk kez kavga ediyor-

du. Üstelik ağzı da sıkıydı demek.
Haydar'ın doğduğu günü
anımsıyordu İbrahim ...
"İslanıyorum, su geliyor"
demişti karısı; sabaha karşıydı,
ebe çağırmaya koşmuştu.
Zaman ne çabuk geçiyor .. ..
Yedi yıl değil sanki, sanki dün .. .
"Gözünaydın İbrahim, bir oğlun
oldu" demişlerdi. Buruşuk bir
yüz, yumuk gözler ... Babası ne
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dum. Belki de çocuğu ürkütm e- dar sever seni İsmail. Ben de Ali
rnek için böyle davranıyorlardı. Rıza'yı en az senin kadar severim
Evet diyordu m şeytanca, çocuğu aslan oğlum. Sizler, böyle ufak teürkütm emek için babam onu fek şeylerle birbirin ize kin tutöpüyor, seviyor ... anam da türkü mamalısınız, sizler dost almalısı
söylüyor. Babam çocuğu eve geti- nız. "
"Ama o benim gözüm e
rirken, anam koştu bu sefer, tava
ocakta, çocuğu kaptı babamın vurdu baba."
"Vursu n babam .. . nolur...
kucağından, başladı şapur, şu
...
geçer
.
...
sözler
de
Bir
.
..
pur öpmeye
Ayşe seslend i:
"Vay senin kafa kıran elelerine
"Ibrali m " dedi "gördün
kurban olayım ... " vay falan filan.
er geliyor."
İsmaill
mu,
çocuğu
bem
Sözün kısası oğlum,
m doğruldu. Penceİbrahi
fiar
atacakl
tavaya
ler,
dövecek
da küçük çocuğuy
kucağın
lan derken, tavaya iki yumurt a reden,
ın ve Ali Rı
karısın
n
İsmail'i
la
kırdı anam, yufka ekmek getirdi,
Ali Rı
gördü.
erini
geldikl
za'nın
a
yanınd
bir
kuru incir getirdi;
anam, bir yanında babam çocuğu za'nın çekingenliğini uzakta n seoturttu lar yumurtanın başına. çebiliyordu İbrahim. İsmail gülüÇocuk da ben de iyice şaşırmıştık. yordu.
İbrahim, acılı bir duyarlı
ya , dedim
raktı telaşla ocağı hazırlamaya Başladım ben ağlama
lıkla babasmı anımsıyordu. Sağ
koyuldu . O zaman gaz ocağı, tüp ki, "hem benim kafaını kırsın,
olsaydı babası, torunu nun kavga
gaz falan yoktu bizim köyde. Ev- hem de ona yumur ta yedirin
ettiğini görseyd i.
,
isterim
a
yumurt
de
lerin önünde çamurd an yapma ha!. ... ben
Karısına seslend i:
beni
Babam
"
isterim.
incir
kuru
ocaklar vardı. Şimdi, babam o
"Ayşe!" dedi. "Ocağı yak!
oğ
dedi ki: "Bak
kızgınlıkla çocuğu aramay a gitti- kucağına aldı,
a kır tavaya. "
yumurt
iki
ın
düşman
senin
lum, bu çocuk
ğine göre, çocuğu yakalayacaktı.
gibizim
da
O
.
ın
arkadaş
ki,
değil
Yakalayınca ne yapacaktı, bir
* Köküç ; Ucu sivriltilmiş , 30-35 cm . uzunlugüzel dövecek ti. Belki diyordu m bi bir baldırı çıplağın oğlu. Oyun
ğunda , avucun kavrayacağı kalınlıkta , sopa
biolur. Sonra
kafasını da kıracaktı; böyle di- içinde böyle şeyler
biçiminde ince dallardan kesilmiş bir oyun
Ananla
vardı.
z
adağımı
yordum o günkü kafaml a. Anam zim bir
aracı . Bu oyun, daha çok köylerde, kışın çoda ocağı yaktığma, tavayı hazır dedik ki sen doğduğunda, oğlu
büyürs e kavga cukların ve gençlerin oynadığı bir oyun idi.
larlığına göre, tamam diyordu m, muz yaşarsa,
Köküç, toprağa fırlatılarak saplanır. Diğer
babam çocuğu dövecek, kafasını ederse; böyle bir gün görürse k,
oyuncular , köküçlerini, daha önce sapianan
kırar,
ı
kafasın
onun
ki
kim
da kıracak. .. sonra eve getirece k- her
köküçleri devirmek amacıyla, toprağa sapti. Anam da çocuğun ellerini , ka- ona iki yumurt a yedirelim, dedik.
larlar.
bu
na ki bize
famı kıran ellerini tavaya sokup Çok şükür yarada
oğn
büyüdü
Sen
i.
gösterd
bir güzel yakacaktı. Böyle değilse günü
niye yaktı ki ocağı diyordu m. Bu .lum . Kavga edecek çağa değ
ara, kafaını kıran çocuğun ferya- din ... " Babam bana böyle dediydi
n söyledik leridını duydum . Tamam diyordu m, işte. Şimdi babamı
um Haydarım.
anlıyor
iyi
tamam , babam dövüyo r oğlanı. ni daha
sen de büyüki,
um
anlıyor
Şimdi
Sevinçl e avlumu zun önüne çık
edecek çakavga
Bak,
oğlum.
dün
koca
o
babam,
ki,
tım, gördüm
ne güiçin
baba
ana
adam, düşmüş çocuğun peşine ğa geldin. Bir
de
Sen
...
sen
bil
bu,
şeydir
bir
zel
"kaçma lan, kaçma bir şey yapın,
olacaks
sahibi
çocuk
gün
bir
kaçıyor,
çocuk
mayacağım" diyor,
babam kovalıyor. Derken babam baba olacaksın, sen de benim gibi
daha iyi anlayayakaladı çocuğu. Ben ha vurdu o zaman belki
caksın.
bakha vuraca k diye beklerk en,
Ali Rıza senin arkadaşın .
tım ki babam çocuğu şapur şupur
::1
öpüyor, havala ra atıp kapıyor ... oğlum. O da senin gibi bir işçinin
beİsmail
oğlu.
n
İsmail'i
çocuğu;
Şaşırmıştım. Anama baktım. O
ne! O da gülmüy or mu .... Üstelik nim arkadaşım, Ali Rıza da senin
sevinçli. Türkü söyleye rek ocağın arkadaşın . Şimdi gidip İsmail'e
üzerine tava koyuyo rdu, yağ ko- sorsak, desek ki, yahu İsmail,
yuyordu . Acaba çocuğu tavaya mı söyle bize: Bizim Haydar 'ı mı çok
oğlun Ali Rıza'yı mı?
atacaktı, anam derken , türkü seven yoksa
az oğlu Ali Rıza kaen
,
ki
Eminim
yorveremi
lam
an
esine
söylem

ve kaçtı. Ben ağlaya ağ
laya eve gittim. Amacım neydi biliyor musun? O çocuğu babama
şikayet etmekti ; çocuğu iyice dövsin diye. Neyse, babam kafaının
kanlar içinde olduğunu görünce ,
telaşla koştu önce, anam da koş
tu, kafama baktılar. "Kim kır
dıysa iyi kırmamış. Bir şey yok"
dedi anam, bir bezle kanları silip
kafaını sararke n, ben olanı biteni
biraz da abarta rak anlattım.
Hem ağlıyorum, hem de anlatıyo
rum. Babam kaşlarını çattı,
"Ben şimdi gösteri rim o delleğe"
dedi. "Benim oğlumu nasıl ,döverlermiş" diye söylend i. Anama
da, "aVI·at, sen ocağı yak, tavayı
hazırla, ben hemen şimdi ge/irim" dedi ve gitti. Anam beni bı
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dı. Kırdı
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Yorum

AVRUPA'DA

YAŞAYAN

TüRKLER VE KüRTLER
HacıOSMAN

Hepimizin bildiği gibi 1960 yıllarının başında
Avrupa'ya ilk göç başladı. Halen ele bu göç devam ediyor. 13urada, yani Avrupa'da yaşayan Türkler ve Küıtler
deyim yerinele ise Avrupa Türkleri veya Avrupa Kürtleri
cl iyebiliriz.
l3ugün Avrupa'da 2 milyon 450 bin Türk ve Kürt
yaşıyor. Bu da şu anlama gelmektedir; Türkiye nüfusunun yüzde 4'ü Avrupa Topluluğu sınırları içinde yaşa

lışıyor.

i.o

ur
d

Bu nürusun ülkelere göre dağılımı şöyledir: AJ1 milyon 900 bin, Fransa'cia 240 bin, Hollanclaa'cla 200 bin, geıi kalaıu ise eliğer Avrupa ülkelerinele
yaşamakta lar.
Avrupa'daki Tl'ırk ve Kürt nüfusu, Danimarka
nüfusu nu n yarısı kadar, Lüksemburg nCırusundan alt ı
misli fazla, lrlancla nüfusunun üçte ikisi aşağı yukarı
Portekiz nüfusunun dörtte biri kadardır.
Avrupa'da yaşayan Türkler ve Kürtler, Avrupa
Topluluğu dışında gelen yabancılar arasında cia birinci
sırayı alıyorlar. Türkler ve KCırtlcrclen sonra Cezayirliler
ve Portckizliler gelmektedirler.
Avrupa'da yaşayan Türkler ve Kürtler bundan 32
yıl önce Avrupa'ya geldiler. 13u süre içinele giderek sayı
sı artan Türkler ve Kürtler buraya yerleşmeye başladı
lar. Ağırlıklı olarak Türkiye'nin kırsal kesimlerinelen gelen bu insanlar süreç içinele belli değişimlere uğradılar.
lik başlangıçta Avrupa'nın sanayileşmiş ülkelerinin fabrikalarına işgücü olarak gelen ve kendilerine tabir yerinde ise "misafir işçiler" olarak acilandırılan bu insanlar,
geçen Z<UlW1 içinele yaklaşık 50 değişik dalcia iş tuttular.
llk başlarda kendi iç pazarını yaratan bu insanlar, daha
sonra bulundukları ülkeler içindeki insanlara cia hizmet
veren değişik işyerleri açtılar.
Türkiye Araştırmalar Merkezi'nin verilerine göre
bugün AT'cle "35 hin Federal Almanya'cla, 2 bin 500'ü
Hollancla'da, ::) bini Fransa'da 500'ü Belçika'da" olmak
üzere toplanı 44 bin 500 civarında Türk ve I'ürt işyeri

Avrupa'cia yaşayan Türk ve Kürtlerin yaklaşık
620 binlik bir genç kuşağı AT içinde orta-öğretim kuruınlarında ve üniversitelerde okuyor. Bu da Avrupa'da
yaşayan Türk ve Kürt gençleıinin %26'sı okı.ıl ve üniversite çağındaki gençlerelen oluşuyor. Halen Almanya
üniversitelerinele 1993 yılı verilerine göre 13 bin Türk
ve KLirt öğrenci bulunuyor. Bunlardan belli bir kesim
üniversiteyi bilirmiş durumclaclırlar. Burada yaşayan
gençlerin belli bir kısmı ikinci kuşak lise yani (abitur)
mezunu . Burada devlet kurumlarında eşit koşullarcia
çalışmak için mücadele ediyorlar. Seçme ve seçi lme
hakkı için yasal değişiklik azınlık statülerinin tanınması
için ele mücadele ediyorlar.
Halen Avrupa'cia yaşayan Türkler ve Kürtler için serbest
dolaşım hakkı yoktur. Maastrich anlaşması dahi burada
yaşayan insanları görmeınezliktcn geldi. AT ülkeleri
arasında göçmenlere karşı takınılacak ttıtum konusuncia değişik görüş ve uygulama farklılıkları var. Kimi AT
ülkeleıincle, i\T dışında gelen göçmenlerin yerel seçimlere katılma hakkı var. Örneğin Danimarka ve Hollanda. Tabii ki tüm bu gelişmelere rağmen Avrupa'da yaşa
yan Türk ve Kürllcrin yığınsal problemleri ele bulun-
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Almanya 'daki Türk ve Kürt'lerin kurduk/art işletmelerin kuruluş
sermayelerinin toplami 1992 yilmda 7 milyar 200 milyon Alman
markldlf. Yillik ciro/art ise 28 milyon mark civarmdadlf.
Almanya'daki Türk ve Kürt işyerleri yapilan 1992 y111
verilerine göre 130 bin kişi çallşwor.

bulunmaktadır.

Almanya'daki Türk ve Kürt'lerin kurdukları işlet
melerin hın.ıluş sermayelerinin toplaını 1992 yılında 7
milyar 200 milyon Alman ınarkıdır. Yıllık ciroları ise 28
milyon mark civarmdadır. Almanya'daki Türk ve Kürt
işyerleri yapılan 1992 yılı verilerine göre 130 bin kişi ça-

maktadır .

Burada yaşayan insanların yalnız Federal Almanya'cla 104 bin işsiz bulunmaktadır. Bu say ı her geçen gün artıyor. Burada yaşayan ve doğan gençler meslek yeri bulanıaınaktadırlar. Burada mı veya ge ldi ği ülkclcrcle mi yaşayacaklar bu konucia kesin kararlan yok.
Kültürel sorunlar var. Burada doğan çocuk l arın büyük
bir kısmı anne ve babalarının ülkelerini t an ımıyorlar.
I ler iki hi.iltlir arasıncia bocalayıp gitmektedir. Gençlerin meslek eğilim sorunları, alkol sonınlan, uyuşt1ırucu
sorunları ve aile sorunları her geçen gün artmaktad ır.
Bu konuda her gelelikleri ülke hühımetleri tarafından
düviz makinesi olarak görl'ılıııektedirler. Fakat burada
doğup büyüyen 3. hışak dediğimiz kesim burada kalınayı tercih ediyor. Hatta yapılan son araştırmalara göre
burada yaşayan Tükler ve Kürtler arasında Avrupa'da
kalma eğilimi giderek gelişiyor.
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asyonal- sosyaliz min dör- ğuna girdiğine göre, yurt dı
düncü yılında propaga n- şında yaşamak zorunda kalan
da bakanı, Almany a'da sanatçılarımızın durumu neher türlü sanat eleştirisi dir? "Das Wort" dergisin de
ni yasakladı. Birçoklarına göre, seslerin i duyurmaktadırlar.
li?
eleştireye karşı duyulan öfkenin Ama onları nasıl eleştirme
yazdık
rın
sanatçıla
bu
Hatta,
aşırı bir tepkisiy di bu. Oysa yasaklama kararı çok mantıklı bir ları eleştirilebilir mi?
"Das W ort", her şeyden
davranıştı. Çünkü, sanatın olmae
dığı yerde eleştiriye ihtiyaç du- önce, öz eleştiriye yeterinc
ir.
kınanabil
diye
r
vermiyo
yer
yulmaz artık: eleştirinin yasakHemen belirtme liyim ki, yalanması, sanatı yasaklamanın
gerekçes idir. Bundan dolayı, sa- yınladığımız yazıların tümüçıka
natçılar için bir kurtuluş yoludur nü ne ben, ne de. dergiyi
hiçbiri
arımızın
arkadaşl
ran
Sanat
ması.
eleştirinin yasaklan
kiyapmalarına izin verilmiy orsa, tasvip etmedi. Hiç değilse,
bireleştirilmeleı:ine göz .yumma k milerimi z, çıkan yazıların
Buna
imkansızdır. Ote yandan, genel- çağuna katılmıyorduk.
yayımla
yazıları
bu
rağmen
(tudavranış
bir
likle eleştiri,
tum) olarak, nasyona l-sosyal iz- dık Niçin?
Yurt dışındaki edebiyatı
me en iğrenç gelen şeydir. Tek bir
bir parçası olduğu Altıpkı
mız,
l-sosyaşeyden hoşlanır nasyona
gibi, çetin, sarp yollarhalkı
ınan
tır.
davranış
estetik
da,
o
lizm:
Hitler, her şeyden çok, kendisin e dan geçmekt edir. Yurt dışındaki
"Devlet Sanatçısı" denilme kten edebiyatımız da tıpkı alman halhalinhoşlanmıyor mu? Bu da, "sanat" kı gibi, bir birlik, bir bütün
en tek
kavramının özel, apayrı bir an- de değildir. On lan birleştir
rı
duydukla
karşı
lam kazandığını gösterir. Sanatçı şey: faşizme
aki
konulard
siyasi
ktır.
düşmanlı
akbilinçsiz bir şekilde davranm
farklıdır.
tadır, bir uyurgez erdir. Çoğu za- bilgileri birbirin den
arın
sanatçıl
bu
man, bunun sebepler ini kendisi Buna rağmen,
siyasi
önce
daha
kısmı,
bir
büyük
de bilmiyor . Bütün budalalığına
arı halrağmen bir sanatçının büyük bir bir görüşe sahip olmadıkl
rlar diye sı
uğraşıyo
siyasetle
de,
o
ki
yolunda
ği
olabilece
sanatçı
ünlü sanat tanırnma tıpatıp uy- nırdışı edildiler . Onlar ne öğren
gun düşen bir durum var ortada. dilerse olayların zoruyla öğrendi
Bu "Devlet Sanatı"nm zoruyla, ler. Üstelik, yabancı ülkelerd e
derece sınır
eleştirin yerini resmi bildirile r bilgi kaynakları son
deki sapmaeserlerin
Sanat
lıdır.
alıyor. Sanatsa l bir güzelliğe büyeniden ele
hepsinin
hemen
ların
bildirünmesi gerekiyo r bu resmi
ktegerekme
esi
düzeltHm
alınıp
rileri n.
Sanat eserlerin in eleştiri dir. Oysa, dış ülkelerd eki şartlar
si, Üçüncü Reich'in boyundu ru- içinde bunları düzeltm eye kalk-
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Bu yaz1, 1936-1939 döneminde yay1mlanan ayl1k Das Wort dergisinde
Lion
ÇikmlŞtir. Das Wort'un yaz1 kurulu, B. Breç_ht, Willi Bredel ve
d1şmda
yurt
e,
Feuchtwanger'den meydana geliyordu. Ozellikl
yazaria nn
yaşamak zorunda kalan ve eserleri Almanya'da yasakla nan
da şöyle
uyansm
ki
1936'da
un
yaz1/an yer al1yordu bu dergide. Yaz1 kurulun
la
yazmak
için
r
edenle
le
deniliyordu: "Can düşmamm1z faşizm/e mücade
verdiği,
taş
dmp
umutlan
diye
iz
yetinmeyelim. Faşizmin, ekmek vereceğ
hürriyetin_ize kavuşacaksm1z diyerek köleleştirdiği insanlan da
yürereklendirelim. Istila edilen yabanc i topraktan, boyunduruk altma alman halklan
gördük çe faşizmin büyüsüne kapilan kardeşlerimiz için de yazalim ."

mak hemen hemen imkansızdır.
Bununla beraber, edebiyatın karşıllaştığı başlıca güçlükler, yurt dışında yaşamaktan değil, dünyanın durumu ndan ileri ·
gelmekte dir. derin bir buhran geçirmekte olan, sadece Alman edebiyatı değil. Bu buhran, Alman
edebiyatında daha açık-seçik görülmekt edir çünkü, alman halkıyla birlikte dünya bulıranının
ortasına itilmiştir. Kapital ist
üretim tarzı ile, kapitali zmin
üretici güçleri arasındaki durmadan büyüyen çelişki, edebiyatı
gitgide uyarmaktadır. Edebiya t,
bu çelişkiyi olumlu bir şekilde dile getiriyor . Ortaklaşa yaşanan
hayat ne kadar dayanılmaz olursa, insanların ortaklaşa yaşantı
larını dHe getirme k o kadar güçleşir.

D
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Dersa

,...
careının

Helin ô hevale Miraz, Thomas
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Miraz birayc Helinc'ye. İro yekc Gulanc ye. Xôşk iı biraye Hcline
neçune dibistane. Bav u diya Hcline «;iıne meşa yekc Gulanc. Ango
gotuna bave Heline; yeke Golane şôn da gereveke mezine dest pe
bike. Biraye Heltne Miraz, hevale xwe Thomas aniye male. Thomas
lawikeki pir şermokeye. 1-HHin minani vizika dora Thomas dizivire
je dipirse:
- Tu kiyi?
- Tu ~end saliy'İ?
- Navc have te çİye'?
- Nave diya te ji Eyşane?
Thomas'e belengaz Kurdi nizane, tişteki ji Heline f'emnake, ji
şerma soro-moro bôye u nizane ye <;i beje.
- Biraye te tunin?
- Cemile xüşka te ye?
- Nave bave te Sero ye?
- Di dersxana we da <;end kes hene?
- Hisikileta te (tekira te) sor'e?
Miraz dibe, "Thomas were em derkevin der". HCiin dibe, "Miraz,
c ev neyar'iyc neke. Me xwe ra xaş xaş xeber dida".
Şrovek

li ser

peş pirtik ô
nişandara va

cih naven kesa, bi dews
(ji-bi-di- li)

Helin minani vizika dora Thomas dizivire je dipirse:
Heltn ji Thomas dipirse ]
Hctin ji wi dipirse
Hclin ji we dipirsc
bi wi bawerbe
bi wc bawerbc

]

(kurti)
jc dipirsc

pe bawerbe
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li wi binher e ]
li wc binher e

le binher e

di wi da
di we da

te da

]

li ser "Fel" a

Şirovek

iv

ak

zivira ndin 1 mayin 1 pecan 1 girtin 1 qirin 1 kirin 1 xebat
dizivi rim ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ . .
dızıvırf........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .... .
dizivi re ........ ........ ........ ........ .... ........ ........ ........ ....... .
dizivi rin ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. .
dizivi ri n ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. .
dizivi rin ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ ........ .. .
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Di ziman e Kurdl da, du (2) cure fel hene:
a) Felen bi ser xwe
b) Du felcn bi hevra
Mesel e "a" di tekste da ji hatiye xebate : "H etin minan i vizika
ı
do ra Thom as ,dizivi rsf'. Zivira ndin. felek'i bi se.-= xwe ye. le le n bi se
xwe, de ma na ha da, aha ten kişandin:

w

w

"b" di ziman e Kurdi da du fel, du nav, an ji nav ô fetek ben cem
he'!, me na feleki nuh pey da dibe. Mesel e "femk irin": "fem" na ve,
"ki ri n" fe le. Herd bi hevra menek a nuh pey da di kin. Kişandina du
felen bi hevra- di dema naha da aha ten kişandin.

w

femki rin 1 vekiri n 1 rabôn 1 bildan 1 vexist in 1 vexarın
..
ı·emdikim ......... ......... ......... ......... ......... ......... .........
.
ı·emdiki ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... ...
.
.
........
........
femdi ke ........ ........ ........ ........ ........ ........
femdi kin ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... . .
femdi kin ......... .. ........ ........ ........ ........ ........ ........ ..... .
femdi kin ......... ......... ......... ......... ......... ......... ......... . .

ez
tu
ew
em
hôn
ew

Ca te dttine, pe ş pirtika de ma n aha "di" dikeve navbe ra herd
fClan. Kerem a xwe wan cihen valan tij1kin .
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Mektupları

YILMAZ GÜNEY VAKFI'NA

Selamlar Güney Yayınları

Sayın

TKP/ML (MPM) DEH davasından yargılandım
ve 169. maddeden hükme bağlandı. Yayınlarımızı
takip etmek istiyorum, fakat ekonomik olanaklarım
yok; bu noktada yardımcı alacağınızı umarım. Yayınlarınızdan 1. Güney Kültür-Sanat dergisi'ni ilk sayısından itibaren; 2. Siyasi Yazılar 1-2-3; 3. Sanık; 4.
Sahpa; 5. Boynu Bükük Öldüler; 6. Halkın Sanatçısı
7. Oğluma Hikayeler adlı eserleri gönderirseniz
memnun olurum.

müştür.

Yegenim Sivas 'ın İmralı kazasının Karacaören nahiyesindendir. 26 yaşında ünüversiteyi Ankara'da bitirdi, fakir bir aile genciydi. Bundan bir
süre önce Aydın ' da yakalanıyor, Dev-Sol örgütünün militanı diye büyük bir işkenceye tabi tutuluyor, işkencede ölüyor, babası Mahmut Erdogan'a
haber veriyorlar, öglun ölmüş gel cenazesini al
diye. Babası, Aydın insan Hakları Demegi aracılı
gıyla cenazeyi alıyor, askeri ve istihbaratın denetiminde Cenazeyi Sivas'ın İmralı kazasının Karacaören nahiyesinde topraga veriyorlar. Cenazeyi
yıkadıkları zaman iki el bilekleri, iki ayak bilekleri
sip syati kaburgalan kırılmışb, elektro-şok verdiklerine dair vucudunda izler vardı , vucudunun bazı yerlerinde darbe izleri vardı, böylelikle yegenirn Baki Erdogan·ı 24.8. ı 993 günü topraga verdik, acımız büyüktür.

saygılar.

Erdogan · ın dayısı

Rıza

Senol.

31.8.1993

R1za Arkadaş!

w

Değerli

w

Yeğenin ile ilgili yazmt afdtk ve yaymftyoruz. Herşeyden önce acmtzt paylaşttğtmtzt belirtir, tüm aile efradtmza ve hafktmtza başsağftğt
dileriz.
Dergimiz uzun periyadlarla çtkttğmdan
dolayt bu haberi geç yaymftyoruz.
Bu yüzden sizlerden özür dileriz.
Haklt bir davada ş_ehit düşen veya faşist
basktlara maruz kalan tum hafktmtzm yanmdaytz.
Bir kültür-sanat dergisi olarak bizler de
kendi olanaklanmtz ve dilimizde tüm gerici baskt
ve zülümlere karşt mücadele etmeye çaftştyo
ruz.
Dostça Selamlar.
Güney

w

umar,

çalışmalarınız

rg

Dostça Selamlar
Zekeriya Solmaz /2.9.1993/Çankırı E Tipi Cezaevi

Yılmaz

Güney
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Selamlar

Vakfı Çalışanları

Gönderdiğiniz

ak

kitaplar, dergiler bana
20.9.1993 tarihinde ulaştı, çok yararlı oldu. Teşek
kürler. inter ile Dönüşüm yayınlarının Avrupa temsilcilerine de teşekkürlerimi iletin lütfen.
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Hepinize
Baki

Sağlığınızın devamını
başarılar dilerim.

Buraya koğuşumuza gelen tüm kitap, dergi ve
kasetlerden, koğuştaki herkes yararlandığı gibi, diğer
koğuşlardaki dostlar da yararlanmaktadır. Çünkü bizim mücadelemizin sürekli yörüngesindedir zaten.
"Halka hizmet etmek" anlayışı , ki halkın en ileri kesimini temsil edenler, devrim cephesinde birbirleri için
vardırlar ve birlikte mücadele ederler. insan ile eşya
arasındaki ilişkide , önde gelen insandır, Mao Zedung
yoldaş bunu defalarca vurguladı. Bunu biz böyle kav-

iv

Sizler, çogu devrimcileri uyarın, boşu boşuna paralı ajanlara, topluma kahpelik eden insanlara yem olmasınlar, çünkü Türkiye'de adalet
yoktur, adalet hırsızın, talancının rüşvetcinindir.
Onun için çeşitli metotlarla öldürüyorlar, onun
için dünyaya ve topluma duyurun benim yegenime yapılan metotlar başkalarına yapılmasın.

da

i.o

sanlık dışı

ilgililer benim yegenime yapılan inmetotlarla celatlar tarafından öldürül-

rıyoruz işte.

Bildiğiniz gibi biz cezaevindeki tutsakların ekonomik olanakları kısıtlı olduğundan, bu alanda sizlere yardımcı olamıyoruz. Bununla birlikte "pazar ölçülerinde" tüm yayın, kaset çalışmalarına ulaşamıyo
ruz. Sizlerden beklediğimiz , bu küçük engelleri bertaraf etmeniz, bunu çelikten bir sabırla umuyoruz. Yayınlarınızın bir kısmına ulaştık , bu bizim açımızdan
büyük, güzel bir kazanım. Sizlerin de ekonomik sıkın
tılar çektiğinizi biliyorum, ama eğer mümkün olursa,
yayınlarınızdan şu anda bizde mevcut olmayan kitapları gönderin, yine Dönüşüm ve lnter ile diğer dost
yayınlardan bunları bekliyoruz. Kaset çalışmalarını
da lütfen gönderin. Yayınlarınızdan şunları talep ediyorum: 1) Oğluma Hikayeler, 2) Sanık, 3) Hücrem, 4)
Boynu Bükük Öldüler, 5) Soba-Pencere Camı, 6)
Gençlik Öyküleri, 7) Yunan Bıçağı, 8) Bütün Filmleriyle Yılmaz Güney, 9) Yılmaz Güney Üzerine Müzik
Kasetleri.
Çalışmalarınızda başarılar

dilerim.

09.09 .19931 Çankırı
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OKUYUCU MEKTUPLARI

İNSANAJ İNSAN OLARAK

DEGER VERMEK
1991 Eylül ayı idı. Hayallerimin gerçekleştiğini
zanettiğim gerçeklerin farklı olduğunu öğrendiğim ,
amacın araç olmaya geçiş dönemiydi . Peki gerçek
neydi? Gerçek başka topraklarda, başka insanlardan
öğrendiklerimdi . Bu da ne kadar iyi olursak olalım,
öcüleşen toplum oluşumuzun saplantısıdır . Kürt eşit 
tir hiç sapiantısını örümcekleşen beyinlerden silmek
zor, hatta imkansızdır .
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Evet Eylül 91 'di. Aillesinden Kürt düşmanlığını
halde , insanlara insan olduğu için değer veren bir arkadaşla aynı eve taşınmaya karar verdik. iki
hemfikir arkadaş daha bulup, yurttan ayrılacaktık . ilk
olarak arkadaşım durumu babasına bildirdi , benim
Kürt olduğumu belirtecekti ki babası kürt'lerden ve
doğulularakarşı sempatisinden dolayı , kızının kürt
diyeceğini anlamış olacak ki telefonu kapattı. Aynı
gün uçağa atlayıp gelmiş . Beni görür görmez "başka
kardeşin var mı?" dedi.

öğrendiği

rg

Taze beyin sadist değildir. Onu örümcekleş
meye yüz tutmadan kazanmak (engelleyici )ağları
yok etmek demektir. Onları (ağları) yok etmeliyiz ve
onlara (ezilen halklara) sen boşluktasın dememeliyiz.
Boşluk denilince akla ilk gelen şey uzaydır. Orada
çekme kuvveti yoktur. Yerin ise çekme kuvveti vardır .
Kürdistan'nı yerin çekme kuvvetine benzetiyorum.
Demek ki bizler de yeryüzünde yaşıyoruz ki Kürdistan bizleri çekiyor. Eylül 91 'de çektiği gibi.
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"Yok, fakat olsa ne olacaktı" dedim. Biraz kosonra , "sen Kürtlere benzemiyorsun" dedi.
işte ezilmişliğimizin , alçaltılmışlığımızın farkına o zaman vardım . Önce öyle bir babanın kızı olduğu için
arkadaşımdan nefret ettim. Babası kabul ettiği halde ,
onunla aynı eve taşınmayacağım dedim. Sonra gerçekleri öğrenmek onun da hakkı dedim ve aynı eve
taşındım. Aniayabildiğim kadarıyla gerçekleri anlattım . Devrimci insanların yaşantısı, insanlara yaklaşımlarındaki samimiyetleri , onu tamamiyle kapitalist
yaşamdan koparttı. Ben de, o da dürüstlüğe kendi ya-

w

w

w

nuştuktan

şantımızdan başladık.

Aysel'a Helime/KARS

[fll!JI3D~

Mizah

ÇILGIN GRAFiTTi
Hazırlalayan lar: Duygu/Aslı

Kahrolsun teknoloji,
Biz kendi halimizden memnunuz.
Kendimi rahatlatmak uğruna,
Hergün duvarları kirletiyorum.
Irkçıhğa karşı

rg

mücadele et
Gönüllü yangın söndürücü ol.
Okulları kuranları batırmak

Ama

güven, onları sev
elden sola hayır gelmez.

sağ

askerliğe

gitme,
sonra azabilirsin.

Son gülen iyi güler
Gülmeye fırsat bulabilirse.
AIDS bir kişiyi,
Aşk iki kişiyi mezara götürür.

Senin

w
w
w

kurtuluşun

Benim
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En iyi sanat, saçmalamaktır
Bütün palavracı lar birleşirse,
Saçmalamak gereksiz olur.

.
"önemsiz sorunlar 1a ge 1ıp
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Kırkından
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İnsanlara

i.o

Oku, adam ol kendini kurtar!

·ı erı'karıstırmabeadam•.n
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bizimledir

arkadaş(sarhoşa)

kurtuluşum şişe

iledir.

Parayı

sobaya at,
Enflasyonu durdur.

Yasaklar neden

vardır

Onları çiğnemek

için.

Ölüm olduğundan bu yana
Tanrı ortaya çıktı.
Dazlaklara karşı koyun
Saçlı çocuk doğurun.
Lokantalar çıktığından beri
Ülserirn azdı.
Anneler

doğurur,

Tanrı

din öldürür
da on ları affeder.

Yeni atom silahlarına hayır
Depoda yer kalmadı, önce eskileri kullan.
Tanrı

sermayeyi

doğurdu

Karşılığında

ise

Marks'ı

verdi.

Sigara adamı öldürür oğlum,
Erkek adam ölümden korkmaz.
Erkekler patranlar çeker
Acısını da kadınlardan

çıkartır.
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Müzik
Söz: Yaşar Kemal
Müzik: Z.Livaneli

MERHABA
Acıda kahırda çekmiş

Güneşten boşanmış kopmuş

Bir

ışık

geliyor

selidir sökmüş geliyor
usta ulu sele merhaba

ur
d
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rg

Nazım

Günbegün yüreğim ulu yalımda
Engel tuzak kurmuş bekler yolumda
Zulümlerde işkencede ölümde
Bükülmeyen güce kola merhaba

geliyor
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Tlilff tJzef~irl'eNirtZie
Fax: 07581 1 57 32
Auto: 0171 1 85 01 551
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'@: 07584131 97
: 07581 1 83 68
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Paradiesstr. 23. • 88348 Saulgau

HER YILMAZ GÜNEY

w

SEVERiNiN EViNDE BULUNMASI

w

GEREKEN

w

YILMAZ GÜNEY TAKViMi
1994
TÜRKÇE·KÜRTÇE~ALMANCA
Birbirinden güzel poster ve

şiirlerle

TÜM GÜNEY saticiiarmda
ve GÜNEY adresinden isteyiniz.

BARIŞ KiTABEVi
Her çe§it
Roman - Oykü ·

Am-

Şiir

Çocuk- Gençlik
Kadm- F1kra
ve Bilimsel Kitaplar
Müzik ve Video Kasetleri
Haritalar - Dergiler
Posterler - Kartpostallara
Lügatlar - Sözlükler
S az ve Saz Telleri
ile hizmetinizdeyiz.
Açılış Saatleri: Pazartesi-Cuma : 14.30 - 18.30
Cumartesi Günleri: 10. 22 - 14.22
Solingerstr. 1 • 47166 Duisburg (Hamborn)

~ : 0203 - 55 86 99
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