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PARIS'TE ESKI BIR EVDE 

GUn kavu�urken b�lard! acemiliAim, 
Baudelaire'in �iiri olmasm bu derdim, 
Hadi elk ortaya, konu� Derd'im, 
Nasu olsa giriyoruz geceye. 

Diinyada ne gilzel di1�i1nler yitti, 
Uzak yudiZlann 6li1mU gibi, 
Sen, kenti de g6kyi1zi1 say ki, 
Ko, d6ni1p dursun habersizce. 

Ak�am. y�h kadmlan ea� nrd.I �kak, 
Meyhanelere giderlerdi si1sli1, slli"Sak, 
DI:Snerler, 6lmi1� kocalann merdivenlerine tutunarak 
Okullar, kiZlar, torunlarsa kim bilir nerdel 

Nerde Saint Just, Danton, Robespierre, 
Cocuklarumz gibi bU"alup bizi gittiler, 
Geceler boyu bunca yudJZ di1�er, 
Nasu uyansm di1�ten bu mahallel 

Paris'te eski bir evde oturdum, 
Bilmem mi, yalruzken bir tuhaf olurum, 
Cileki kokulu lstanbul'da doamu�u.m. 
Sardalyarun pullan yap�� elime. 
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NERDEN NEREYE 

Alqlam ruhlarumz u�p gitmek ister de. 
Bekcilerimiz �lar, g6A"On kiliminde, 
Belli, kanatlarmwa k�tlriDayahm diye, 
Uykulannda g6z kulak olurlar bize. 
Ama kestanelikte coktan yel de�ti. 

Nerden nereyel Y�laruve�im. 
K�ken o odadan bu odaya geldim, 
Ben duvara bakmay1 bilmez miyim, 
Geceyi d6ker d6ker toplayabilirim, 
Ama kestanelikte coktan yel de�ti. 

Su, yalruz seni tarudun, bir seni, 
Alup giden su, tannnm da bilmedili, 
YlldlZlann dil�lere girmeleri gibi, 
G6rmil�ilmdiir eski detirmenleri 
Ama kestanelikte coktan yel de�Nti. 
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OGLUM lDRlS'E UZAKTAN $tlR 

Elmalar vardJr Hpmek icin, 
Yerleri hie de�meyen ylldlzlar, 
Kokular bilirim, yeni doktnu� ten, 
Ve sesin ki denizin koylara �i. 

Ama yelken birden aclllr giimbiirtiiyle, 
Tekne ve bulut bir artlk, k1y1 sarruc bo�. 
Olur da bir giin yakJnur ya�ar m�sm, 
Riizginn dolar IDl bir giin ben? 

Geceyi bekletmekten caydlm, 
08JD1tlk suyla ylkadiDl uykuyu, 
Kar gibi oldu seni dii�lemekten, 
Sabalu k�tmyorwn. 

Oliim bendeyse yq1yorum, 
Senin otun Hylesi taze, 
Senin atm Hylesi huysuz, 
Senin ayaklarm Hylesi tann. 

Do�du�nda giiliimse�tin, 
0 giin bugiin gHkyiizilyiimdiir, 
Ylldlz konacak ��J.r81l dal, 
Aya bakarken susan bahce. 

Bak ne yaptUD, bir c1gara yaktUD, 
Bu �iiri yazd.I.m koca elinle, 
Ellerin bana Hyle gereklidir, 
Bilinmedik sokaklara clkardUD. 
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OVUNECEGiMiZ BiR OLA Y 

Paris'te bir banka miidiirii ile bir i� konusu iizerinde 
konu�uyorduk; benirn Turk oldutumu anlaymca, adam Tiirkiye'nin 
it;inde bulundutu ekonomik, siyasal bunahinlann kendince bir 
at;Iklamasmi yapmaga ba�lad1 bana; k1sa kestim., onunla bu 
dii�iinceleri payla�madigiml sliyleyerek. Yanh� m1 idi sByledikleri? 
Dogrusu, yamldigi yerler de vard1, hakh oldu� yerler de. Ben 
iilkemin, toplumumun ele�tirilmesine kiZmam, uygar adamrmdrr, 
her toplumun yerilecek yerleri vardrr t;iinkii. SBzgel�i lngilizleri de, 
FransiZlan da yiizlerine kar�1 ele�tirebilirsiniz, duygusalhga 
kaptrrmazlar kendilerini. Bizirn Gent; Osmanli.lar, Paris'e geldikle
rinde Jaures'i glirmeye gjtmi�ler, adam onlara padi�ahla aralarmm 
neden at;tk oldutunu sorunca, " Padi�ah Bat1 uygarhgmm koku�tutu 
kamsmda" diye yan1t vermi�ler. Bunun iizerine o tanmrm� dii�iiniir 
ve siyaset adam1, "Ben de sizin padi�ah gibi dii�iiniiyorum" demi�. 
Benim yukarda sliziinii ettigim banka miidiiriinde glirdiigum b�ka 
bir �eydi; Tiirkiye'nin ad1 get;ince bunalunlardan slizetmeye, hatta 
ders verir gibi konu�maga ali�tlrrm�tl kendini. Bu davran1�m yaygm 
oldutunu san1yorum. Anlad1guna glire, Tiirkiye herkesin agzmda 
ele�tiri konusu: Ekonomik ve siyasal bunalnnlar it;inde bir iilke 
imgesi biitiin kafalar1 sarmlll! durumda. Bu bakundan saym Ecevit'in 
Strasburg'ta verdigi sBylevin iyi etkileri olaca�m san1yorum. Saym 
Ecevit, devletirnizin demokratik ve layik oldutunu sBylemekle t;ok 
yerinde bir ill! yapt1. 

Bir tamd1gun da ev ariyormulll burada, bulmulll istedigi gibi bir 
ev , tarn evsahibi ile anl8.J1rrken, adam bizimkinin Tiirk oldutunu 
Bgrenince vazget;milll evini ona kiralamaktan, elindeki anahtarla 
i�aret ederek, "Bort; tak1p tiiyiiyorlar Tiirkler" dem�. Gert;egi 
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aramrsa, bor� alma, bor� takma, geleneklerimiz arasmda yer 
etmi�Jtir diyecegim neredeyse. Yalmz eski bir adetimiz,  gavura1bor� 
takmamag1 buyurur. Dinsel bir buyruktur bu. G avura takllan 
borcun 6teki diinyada cezas1 Varm.IIJ. Anla�nlan bu dinsel buyruku 
unutmu!JUZ. Batlhlara bunu s6ylemekte yarar vardlr. 

Buradaki Tiirklerden, daha gelir gelmez, FransiZlari nasli 
yerdiklerini dinlemeye b�ladun: FransiZlar paralannm hesabun 
santimine dek tutuyorlarm.IIJ . .. Ya ne yapaca.klardi? Bizden bor� mu 
isteyeceklerdi? Bor� al1p vermek bizim insanllk anlayi!Jl.IDlZm temel 
diregidir. Buradaki eski bir dostum, "Bu yiizden de hiikiimetlerimiz 
bor� isteme ali!Jkanligi i�inde oldu hep" dedi, " Zengin devletler bor� 
vermezse kiZiyoruz." Ger�ekten de, para vermedikleri i�in 
su�luyoruz Batlilian. Onlarsa, el act1�1Z i�in. ders verir gibi 
konu!Juyorlar bizimle. Osmanhya benzedik d6niip dola!Jip. Osmanl! 
hayranlarmm kulaklan �miasm! . .  

K1rk iki y li  olmu!J, sava!Jtan �ok 6nce Bruxelles'e  gitmi!Jtim, �ok 
iyi animsiyorum, Tiirk olduAum icin sayg:t g6rmii�Jtiim her yerde. 
Tiirk oldugumu 6grenen herkes yeni Tiirkiye'yi 6vmeye ba!Jlardi 
bana. Oysa biz yine yoksulduk o ylilarda, hatta �Jimdikinden daha 
yoksulduk; sanayiirniz yoktu, tarimimiZ ilkel bir durumda idi, okur 
yazarrmiZ cok azdl, yurt i�inde bir yerden bir yere gitmek �Jimdiki 
gibi kolay degildi. Ama ilerleme i�in gerekli giicii kendinde yaratuniJ 
bir iilke izlenimi brrak1yorduk diinyada. 0 zaman a�Ikca yoksulduk, 
ama sonra her mahallede bir milyoner palavrasmm giidiiciileri 
elinde, kar!JlllksiZ �ek yazar1 hovardalara d6ndiik. Yergileri 
iizerimize �ekmenin ba!Jhca nedeni burada aranmal1 hence. Her 
mahallede bir milyonerimiz varsa neye zengin devletlerden para 
istiyoruz? . .  

Bereket yiiziimiizii agartan miizisyenlerimiz, ressamlarimJ.Z, 
romancllanmiZ var burada. $unu her zaman s6yledim, yineleyece
gim, yakm tarihimizdeki bir takun k6tii olaylar yiiziinden diinyada 
ele�Jtirileri iizerimize �ektik�e. Almanlann Yahudilere, FransiZlann 
Cezayirlilere yapt1klarm1 s6yleyerek temize �Ikma yolunu tutariZ 
�ogu zaman: unutuyoruz ki, bir Alman, bir FransiZ bizimle bu 
konuda birlik olabilir, a.ma onlar yeti�Jtirdikleri bilim ve sanat 
adamlann1 sayarak, bu yoldan diinya kiiltiiriine nasli katk1da 
bulunduklarm1 s6zlerine ekledikleri za.man bizim agzuniZ a�Ilmaz 
olur. Tiirk'iin itibanm kurtaracak olan para degildir, bilim ve 
sanattrr, o alanlarda biiyiik adamlar yeti�Jtirmektir. 

Ne talihli imi�Jirn. Paris'e geldigimin ii�ncii giinii Prof. Miimtaz 
Soysal i�in UNESCO'da yapliacak toplantlya �agrrlidun. Unuta.m.a
yacagun giinlerden birini ya!Jadun orada. Biiyiik toplantl salonuna 
girdigimizde b�kanllk divanmm oturduku orta yere baktun. 
UNESCO B�kam Amadu Mahtar M-Bow (Ahmet Muhtar, 
Senegalli) sag yamna Prof. Miimtaz Soysal'1 oturtmu!JtU, sol 
yamnda iinlii ozan V alery'nin oglu olduAunu 6grendigim biri vardi. 
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Ahmet Muhtar Bey M-Bow, g(izel bir ac� konu�mas1 yaparak 
(Franstzca konu�uyordu, fakat kon�mas1 � dile cevriliyordu) 

UNESCO'nun insan haklan eaitimine ve� Hnem ve insan 
haklannm diinyarun her yerinde y�ama gecirilmesi icin harcadltt 
cabalan iistiine bilgi verdi.Bununen yeni Hmeki., UNESCO'nun bu 
konuda koydu� lkl.iildii. Bu lkl.fil ilk kez bugiin verilecek:ti ve M. 
Sigeri (Japon) b�kanhtmdaki seciciler kurulu, aday gHsterilen otuz 
sekiz ki�i icinde UNESCO insan haklan lkl.illilnU Prof. Milmtaz 
Soysal'a vermeki. kararl�tJ.mn�tJ. Ondan b�ka. seciciler kurulu, 
biri Amerikah bir profesHr (Thormas Buergenthal), Hbiirii ilnlU bir 
Franstz hukukcusu (Lonis Edmond Peptiti) olmak iizere iki �iyi de 
mansiyonla lkl.iillendiriyordu. B�kan Hnce Miimtaz Soysal'a 
lkl.iiliinii verdi. Herkes ayaga kalk� alk�hyordu, salon �tan 
sarsthyordu sanki. Belki de kalbimdi bana sarsllma duygusunu 
veren, sevincten giimbiir giimbiir atan kalbim. Odiil iki bin dolar ile 
bir altm plB.ka idi. 

lki mansiyon da sunulduktan sonra, B�kan Ahmet Muhtar 
M-Bow, sHzii bizim 6vUnc konumuz Prof. Miimtaz Soysal'a verdi. 
Tele kameralan kar�1smda ak1c1 bir Franstzea ile konu�an Soysal, 
gercekten cok begendikim s6zler s6yledi: bugiin Tiirkiye dedigimiz 
Kiiciik Asya'run gecmi�inden, geleneklerinden, iinlii �ilerinden 
acarak sav�larm, istilalarm, cat�malarm, hatta kimi zaman 
ktyunlarm, fakat bunlarm yanmda bir arada b� icinde ya�amarun 
yiizylllarca siiren uyumlu anla�malarm topr&gl diye adlandtrdt onu. 
"lkiyiizliiliigu, vefastzhgt benimsemeyen bir toprakttr bu" dedi, 
"yaratt1gt ho�g6riiniin temel ilkelerine haymhk eden biitiin politik 
kurulu�lan cezalandtrtr. '' Ve s6zlerini Tiirk hallurun insan haklanm 
savunma eylemi ile birl�mekteki dileki. ile bagladt Soysal. Konu�ma 
uzun allu�larla kar�llandt. Prof. Soysal'1 burada bir daha kutlarken, 
bana verdigi 6viinc icin, o kanath duygu icin te�ekkiir ediyorum 
kendisine ... 

Az sonra, yine UNESCO salonlarmdan birinde Soysal �erefine 
verilen bir kokteyl partiye katlldtm. Ozelli.kle kara Afrika 
temsilcilerinin bu lkl.iil dolaytsiyla sevinc icinde bulunduklanm 
g6rdiim. Uganda temsilcisinin tan1m1 ile "Tiirklerin giinii" idi 
bugiin. 

25 MaylS 1979 
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DI$ARDA T0RK1YE 

Osmanh'nm g�en yiizytl Avrupasmda "Hasta adam" diye 
tanmd1� anlatan eski kitaplan gHzHniine getirirsek, o d6nemi 
yeniden y�adt� yarulgtsma kaptlabiliriz; �u aynmla ki, J6n 
TUrkler, 11. Abdillhamit'ten kurtulunursa memleketin aydJ.Dhta 
etkacakJ. inancmda idiler. Biz ise bugiinii haztrlayan yakm g��in 
aguohkJ. altmda ezilmekteyiz. Oylesine ki, lttihatctlann kimi 
uygulamalarmdan, bugiin, diyelim Paris'teki bir TUrk H�enci 
sorumlu tutulabiliyor. Dahast, alt� ytl 6nceki bir Osmanh 
hiikiimetinin eylemi, isteniyor ki, bugiinkii hiikiimetimizce 
yerilsin, o tu turn yiiziinden Hziir dilensin!. Oysa bir devrim g�mi�tir 
aradan: Anadolu hareketi, Osmanl1 lmparatorluktlnun silinmesi 
sonucunu dokUrmu�tur. Ktsacast, burada genellikle Tiirkiye 
yeriliyor. 

S6zgeli�i. Le Monde'da, Fransa'nm Ktbns konusunda dHrt ytldtr 
uyudukit ya da uyutuldukit, Ktbns'm kuzey kesimindeki Rumlardan 
hiebir haber almmadtkJ., TUrklerin o bHlgeye Klztl.hae temsilcilerini 
bile sokmadlklan, kay1p Rumlar konusunun boyuna hastralb 
edildi�. ee�itli partilerden (aralarmda Sosyalist Parti de var) d6rt 
milletvekilinin imzas1 ile yaymlanan bildiri kilikJnda bir yaz1 ile 
ortaya attldt. Tarn toplumlararas1 konu�malann Ktbns'ta yeniden 
ba�layacakJ. strada, bHyle bir elk•� yapmarun ne anlam t�•chit 
iizerinde durulabilir: ama Ktbns etkarmasmdan sonra g�en silre 
ieinde oradaki Rumlarm, kendi bHlgelerinde ekonomik durumlanm 
diizelttiklerini, buna kar�1 TUrklerin oturdukU bHlgede hie bir 
canltltk bulunmadt�uu anlatan s6zler "TUrk aleyhtarhtt" gerekcesi 
ile ��tirilemez. 

Ba�ka bir Hrnek de, Herald Tribune'da elkan bir yazmm Tiirkler 
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iizerinde brrakt1� k8tii etkide kendini g8steriyor: Tiirkiye'de 
Kiirtlere varh�mm tarunmad1�, da�hk b8lgelerdeki Kiirtlere 
"Da�hk B8lge Tiirkleri" denildiki, bu etnik kiimenin cok yoksul bir 
durumda bulundu�. bu yiizden de sola itildiki belirtiliyordu bu 
yaz1da. "Tiirkleri sevmeyenlerin i�idir" deyip gecemeyiz. Hatta 
ba�ka iilkelerde azmhklara yap1.hru� olan k8tilliiklerin, giri�ilm4! 
soykmm1 olaylarmm dile getirilmesi de yararh bir davran1� olarak 
g8sterilemez; ciinkii "Bende ele�tirdikin �i sen de yaptm." 
davran1�1, sucun itirafmdan ba�ka anlama gelmez. B8yle bir sorun 
kar�1smda aclk secik bir tutumumuz olmas1 gerekir. Paris'te 
"Kiirtlerin Tarihi" konusunda iki yeni kitap basJ..ldJkm1 duydu.m, 
g8rmek olana�1 bulamadrm daha. Bizim bilim adamlarrmiZdan 
kurulacak bir yazl kurulunun bu konuda bir kitap hazrrlamasl cok 
yerinde olur saruyorum. Tarihsel gercekleri dedikodu biceminden 
kurtarmak gerekiyor. Ne olaca�1, nasJ..l oldugunu 8�endikten sonra 
anla�J..lrr. Burada k1saca dekinece� en 8nemli sorun ise, 
Tiirkiye'deki y8netimin ilerici bir y8netim nitemini �rmasmda 
diigijmlenir. Ca�da�llk nitemini ha.k etmi� bir iil.kede, her sorun 
ca�da� bir cHziime ula�trrJ..labilir. $imdilik aynntuara girmeyeyim. 

Bizse boyuna susmay1 ye�liyoruz; ya da yukar1daki 8meklerde 
belirtilen giri�imler kar�1smda duydu�muz iiziintiileri, o gibi 
giri�imlerde bulunanlara 8zel olarak iletmekle, bir daha b8yle bir �e 
kalkl�mayacak.larl umuduna kapJ..l1yoruz. Oysa onlar bu kez, 
ezilenlerin koruyucusu olduklar1 savma sarwyorlar. "Bu olaylarda 
yabancJ..larm parma� var" tesellisi hicbir sorunu cHzecek giicte 
de�dir. II. Abdillhamit, bu gibi durumlarda , para ile tuttu� 
Avrupah yazarlara kendini savundururdu. Bunlar bo�una cabalar 
sayJ..lmal1. Sorulacak olan �udur: Osmanh lmparatorlu�nun 
da�ma siireci kar�1smda gercekci bir davran� ta.kman Mustafa 
Kemal'in , ca�d� bir anlay� ile kurdu� ilk Tiirk devleti, sadece 
ekonomik acldan de�. siyasal acldan da bunalJ.IDh bir duruma nasJ..l 
gelmi�tir? Nereden ge�tir? 

Sorunl&rl c8zmenin b�hca yolu, onlarm nedenlerini aray1p 
bulma.ktrr, biliyoruz; ama bunun yamnda, ele�tirileri nasJ..l 
kar�J..larnak gerektigini de 8�enmeliyiz. Paris'e geleli kiSS bir sure 
oldu; bu siire icinde edindigim izlenime g8re, Tiirkiye'yi ele�tirme 
havas1, yalDIZCB gazetelerin, biiyiik toplantJ..lardaki ki.mi cevrelerin 
ele�tirileri slDll'licindekalm.Iyor;ortahalli bir FranslZm evinegitseniz, 
yemekte bu konu a�J..l1yor. Bana 8yle geldi ki, Tiirkiye'nin sorunl&rl, 
dertleri FransiZm agzma saklZ olmu�. Genel olarak Avrupah, bizim 
bireysel il�kiler icinde kimi �ilere taktl� adla "ukala" bir 
tiptir; yiizyJ..llardrr siirdiigij rahat ya�amdan, bilimlerdeki sanatlar
daki b�&rll&rlDln dogurdu� kendini be��likten gelir bu. 0 
bakrmdan A vrupalmm ele�tirisini, yergisini pek de abartmamah 
hence, ulusal haysiyet konusu yapmamal1. Elden geldikince 
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yamtlamaga cahl;lmah sorulan, yarulmalar varsa blkmadan 
diizeltmeli ... Bize diil;len budur sarunm. 

�u da var: FransiZlar olsun, lngilizler olsun, topraklanndaki ayr'l 
etnik kiimeler bakmundan oldukca zor durumdadrrlar. SlSzgelil;li 
burada, bal;lkaldliiD.ll;l BrlStanyalliar, gecende radyo, TV direklerini 
ylktliar, BrHtanya giinlerce radyosuz, televizyonsuz kald1. FransiZ 
olmay1 istemeyen bu insanlar duyduAuma glSre, Br6tanca6krenmeye 
bal;llamll;llar. 

Bana sorarsaniZ, sHzgelil;li FransiZlar, Tiirkiye'yi elel;ltirirken 
hakaret niyeti tal;�Iyor defP.ller. Bunu nereden anladikmu merak eden 
olur diye yazayrm: Onlan acimasiZca elel;ltirirseniz, onlann 
toplumsal, siyasal durumlar1 ile alay ederseniz kiZrmyorlar, olagan 
karl;�Ihyorlar bunu. Bireyciligin yurdu olan bu iilkede kimse kendini 
devletle 6zdel;llel;ltirmiyor ciinkii. 

Burada dikkati ceken l;leylerden biri, sokaklarda slk slk 
karl;llial;llian "yasak" (interdit, defense) levhalandrr. �urada 
otomobil park etmek yasak, l;�Uraya duyuru asmak, l;�Uraya dHviz 
yazmak yasak (ama bir otobiis dura8"Jnda koskoca bir Dev Gene af'il;li 
ile karl;llial;lmca bu tiir yasaklarm ne entipiiften l;leyler olduAunu 
anladrm) oradan dHnmek yasak, l;IU saatten Hnce clSpleri clSp 
kutusuna koymak yasak ... Yeni tan1d1grm bir FransiZ han1ma bu 
levhalan gHstererek, "Sizin bir demokrasiniz var ama halka yasak 
(interdit au public)" dedim. Kadm kah.kaha ile giildii. "Vay! Siz 
bizim demokrasimize hakaret mi ediyorsunuz?" diye almganhk 
gHstermedi. Biz de, herkesin agzmda dolal;lan sorunlarimiZ yiiziinden 
diinyaya kiismeye kalkmamaliyiZ; anlayil;lh davranmah dertlerimiz
den bir an Hnce nasli kurtulabilecegimizi diil;liinmeliyiz. Hani bizde 
"Dertsiz insan olmaz" diye bir slSz vardrr ya, onun gibi dertsiz 
toplum da olmaz. Dertlerin ortaya dHkiilmesi, bir toplum icin saghkh 
bir durum saylimah. lstanbul'da herkes kendi cocuAuna okul 
bulurken, Anadolu yiizylilarca okulsuz idi. KlSylii buna bal;lkaldrr
madiA"t icin de, toplum uyumlu bir yal;lam icinde sanli1yordu. Bugiin 
biiyiik kentlerimizde "0 yok, bu yok!" yakmrnalan yaylid18"1 icin, 
kendirnizi bunalunlara gHmiilmiil;l durumda biliyoruz; oysa yoksul 
bir halkiZ biz, unutmayalirn, yokluklar icinde gececektir yal;lanumiZ 
daha bir siire, yoksulluklar icinde gecmelidir. Bugiinkii durumdur 
gercek durumumuz demek istiyorum. Sosyalist iilkelere gidip 
gelenlerimiz, "sefalet" Hy kiilerini ylilarca dillerinden diil;liirmediler, 
biliyorsunuz: lnsanlar nel;lesizmil;ller, yiizleri sari imil;l, kadmlar1 
zorla calil;ltmyorlarrml;l oralarda .. .  Biz bugiin il;lte o "sefalet" icindeki 
iilkelerden diyelim elektrik al1yoruz. Yokluk bizim yazguruz nudrr? 
Hay1r, fakat rahat giinlere, slkmtli1 giinlerden gecilerek varlirr. 

Burada bir arkadBl;IImin evinde "Yol Ayr1m1" adh roman� gHrdiim 
de, l;�Hyle kanl;ltJidirn gecende . Romanc1, Osmanl1 lmparatorluAunun 
parcalanmasma karl;II dunnas1 gerekirken, buna yardrm ettigi 
elel;ltirisi ile Mustafa Kemal'i yeriyor o kitabmda. Osmanl! 
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lmparatorlutunun Sl.DU'lanru, biiUlnl�mesine olanak bulunmayan 
birbirinden U7.ak b6lgelerini, yHnetimdeki gQclilkleri, ekonomik, 
teknolojik geriliklerimizi dii�iindii.m de, Cumhuriyet'le ne btlyiik bir 
yiikten kurtulm� oldutumuzu anladtm. 

1 Haziran 1979 
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ORDA BtR KOY V AR 

Aradan aylar g�ti ama beni dii�iindiiriir gider o konu�ma; bir 
hastanenin hekimler odasmda ii� k�i idik , hekimlerden biri, rahmetli 
ozan Ahmet Kutsi Tecer'in, 

Orda bir ktsy var uzakta 
0 koy bizim kHyiimiizdiir 
Gitmesek de gtsrmesek de 
0 kHy bizim ktsyiimiizdiir 

diye ba�layan �iirini sadece yermekle kalm�. alaya da �t1; 
" Hele gen�lerimiz nasu nasu kiZ1yorlar bilseniz!" demi�ti. 0 �iirin. 
ilk bak1�ta insan1 durduran, giiliimseten demeyeyim ama yadJigatan 
bir yan1 vardJI ger�ekten: BilmedikiJniz, gitmedikimiz bir ktsy nasu 
bizim kHyiimiiz olabilir! Dahas1, gitmesek de, gHrmesek de ne �lkar 
anlamm1 t�JI gibi o dizeler, kHyle araiDlZda kendili�den bir bag 
v� anlamm1. Ger�i Kutsi Tecer buncasrm sHylemiyor, ama 
okuyan �lkariyor bu anlamlar1 �iirden, �lkannca da giiliiyor,ya da 
kiZ1yor ozanm safhgma, "Bu ne bi�im kHy sevgisi, ktsylii anlayt�n!" 
diye soruyor. 

Nereden nereye g�ecegim, bir hafta Hnce i.ki eski arkada�rmla 
Ahmet Hamdi Tanpmar'1 andlk burada; onun �iirinden, romanlarm
dan stsz ettik, konu�mamiZm sonunda da onun ki�ili�deki 
authenticite iizerinde durduk; i�tenlik, dogruluk mu diyeyim, 
ger�eklik mi, bilmiyorum. 0 konu�urken Ahmet Hamdi Tanpmar 
diye biri oldugt.ma, ger�ekten olduguna inanJidrmz, sHylediklerini 
begenseniz de, begenrneseniz de. Bir�ok dogru stszii bir araya getiren 
tsyle �iler vardJI ki, onlann sHyledikleri sahici gelmez bize, 
ge�ekten dii�iinrnemi�lerdir de ondan, yama gibi gtsriiniir sHzleri, bu 
yiizden de etkilemez bizi. Ne diyecektim.. . hte Ahmet Hamdi 
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Tanpmar bir giin bana, "lstesek de, istemesek de Miisliimamz biz" 
demi�ti. Neden demi�ti, hangi sHzden, konudan ge�tik oraya, 
�irndi bulanuyorum, ama o s6z iizerinde uzun uzun dii�iinmii�iimdiir. 

Biz dinirnizi, ulusumuzu, yurdumuzu kendimiz secme�izdir, 
onlar verilmi�tir bize, onlann i�ine dogmu�uzdur. Nitekim. dinsizJ.iAi 
secenlerimiz de, dinin kirni buyruklarma, en azmdan kimi tHrenlerine 
kat1..hyorlar. Oliimiizii dinin eline brraluyoruz en b�ta. Ger�i arada 
bir, "Oldiigumde cenaze narnaz1 istemem" diyenlerimiz �J.k.o:uyor 
degil, arna kirnse dinlemiyor onlar1, bal gibi k1hyorlar adamm cenaze 
namazm1.. Neden derseniz, dinsizler i�in bir mezarbk yok 
yurdumuzda, kurulmarn1� daha. Aynca �ogumuz dinsel cenaze 
torenini oliime kar�1. bir sayg1 geregi gibi almaya yatkJ.nJ.Zdrr. Oliiyii, 
kimse gormeden, duymadan gomemiyoruz, toplanusm, bir. araya 
gelinsin, olii topluca dii�iiniilsiin istiyoruz. lnsano�lunun yok 
olmaya kar�1 direni�i. ba�kaldm�1drr bu. Oliimii anlwmyoruz hila, 
raz1 olam1.yoruz ona. 

Sanmm, Ahmet Kutsi Tecer'in dizeleri ile. Ahmet Hamdi 
Tanpmar'm bu sozii arasmda kuracakJ.m ili�ki kendiliginden ortaya 
�1kt1.. Din gibi, kHyiimiiz de bize verilmi�tir. lnansa.k da inanmasa.k 
da, gitsek de gitmesek de. Ben diinyaya geldigimde, Tiirk ulusu 
yoktu daha ortada tarn anlam1. ile, yeni yeni olu�uyordu. Tiirk�iiliik 
ak1mmm yiiriitiiciileri istiyorlard1. Tiirk ulusu ad1 altmda bir 
toplulugun kurulmasm1.. Ciinkii Osmanh lmparatorlugu i�inde bir 
arada ya�am1.� olan halklarm birtak1m1 kendi uluslarm1 kurmu�lar ya 
da kurma yoluna girmi�lerdi. Ulusla�ma siirecinde en geri kalrm� 
topluluk Tiirk toplulugu idi. Ger�ekte bu siirecin diinyadaki gec�i 
de pek oyle uzun bir tarihi kapsarnJ.yordu. Ulusla�ma, bir dizi 
ekonomik, toplumsal ko�ulun bir araya gelmesi ile ortaya �J.kan bir 
olgu idi. Bu olguyu dii�iiniirler, aydmlar ayrrdediyorlard1 herkesten 
once, bu yiizden de ulusla�mamn dii�iinden do�dugu sanuJ.yordu. 
Ama topluca bilincine varJ.ld1k�a. topluluklar uluslara donii�iiyorlar
di. Demek ki. bu donii�iinden once. orada, uzakta bekle�ip 
duruyorlard1 topluluklar. 

Bunun gibi, yurt kavram1 da once ayd1nlaruruzm, ozanlarllDlZm, 
dii�iiniirlerimizin kafasmda belirlenmi�tir. Narruk Kemal'den Hnce 
"vatan" sozciigu "oturulan yer - ev" anlarnma geliyordu. Ger�i 
bizim bir yurdumuz vard1, orada duruyordu, bizirn bilin�lenmemizi 
bekliyordu, bir sevgili gibi. 0 vard1, fakat biz a�Ik olmamJ.�tlk daha, 
a�1k olmadigimJ.z gecmi� zaman i�inde onun ad1. sevgili de@dir. lmdi 
"ulus" ve "yurt" hirer ger�eklik gibi mi, yoksa hirer kavram gibi mi 
ele ahnma.h? t�te sorun budur. 

Burada Perulu ya�hca bir gazeteci ile tani�tJ.rn, eski bir 
komiinistti, ba�mdan gecen ac1 olaylan anlatt1 uzun uzun. Ama o 
olaylann ge�tigi giinlerde Peru daha sanayile�meye ad1m bile 
atmamJ.�ti, demek ki bir i��i Simfi olu�mamJ.�ti daha orada. GHriiyor 
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musunuz, �ci s1mfi ortada yokken bile bir iilkede komiinistler 
yeti�ebiliyor. Ne 6gretici bir 6mektir! Ya sm1f, kendi bilincine varan 
aydm1 bekler, ya da aydm o bilince gelecek smlf1. Ciinkii diinyanm 
herhangi bir yerinde sanayi hiZlandi, i�ci s1rufi yeti�ti, bu sm1f 
toplumsal durumunun bilincine vard1 degil mi, bu bilinc diinyanm 
6teki Mlgeleri icin de gecerlidir artik. Ama geli�memi� iilkenin ozan1 
diyecektir ki: Cal•�anlar var ya orda- Onlar i�ci smifidrr . .. 

Onlii FransiZ ozan1 Lamartine: 
Mais la nature est la, qui t 'invite et qui t'aime diyor bir �iirinde: 

"Doga �urada, cagmr seni, sever. " Bu romantik ozan, insan1 dogaya 
yakla�tlriilak, onunla karde� etmek istiyor. "Bak, �uracikta" diyor. 
Demek insanlik o giine degin dogay1 bilmiyor, tannmyordu. �imdi 
bize olagan g6riinen bu s6z, giiniinde yeni, devrimci bir 's6zdii. Ciinkii 
"doga"nm unutulmas1 iizerinden yiizlerce yu gecmi�ti. Belki 
"nature" s6zciigu bile sadece "yaratu1�" anlamma geliyordu. On 
sekizinci yiizyudan sonra ald1, icinde ya�ad1guruz diinya anlamm1 o 
s6zciik. Bize gelince, "tabiat" s6zciigune bu yeni kavramm 
yiikletilmesi tarihi kirk elli yw gecmez. Toprak, su, hava, agac, 
ku� . . .  bumumuzun dibinde yiizyulardrr beklemi� bizde "doga" 
kavrammm uyanmasm1. Ondan 6nce "tabiat" ,  insanm huyu suyu 
anlamma geliyordu. 

Ahmet Kutsi Tecer'in "k6y"ii gibi tipki. Yiizyularca o "k6y" 
orada durdu; ama aydmlarlffiiZda, dii�iiniirlerimizde, sanatcuaruniZ
da hadi daha kapsamh bir s6zciik bulalim, "kentlilerimizde", haklar1 
yenen krrsal Mlge emekcilerinin sayg�deger toplulugu anlammda bir 
"k6y" kavram1 yoktu. �imdi Tecer'in �iirine giilenler ya da 
sinirlenenler bir de babalarma sorsunlar durumu, bakalun k6y ne 
demekmi� o babalarm gencliginde. K6ye, k6yliiye bagh bir iilke var 
miymi�? 

�unu da eklemeden ge.;emeyecegim; bilindigi gibi, sanayile�mi� 
iilkelerde "k6y" kavrami, " geri kalnu� krrsal b6lge" anlammi coktan 
yitirrni�tir. 1svi.;re'deki yolculuklarda bir kentten bir kente geciliyor, 
yammzdaki uyarmazsa k6yii g6remiyorsunuz. Fransa'da k6y, 
modem bir ciftliktir. Courier dergisinin eski Yaz1i�leri Miidiirii 
dostum Rene Caloz, emekliye ayrilinca giineyde bir k6ye t�md1. 
K6yii kurtarmak icin degil ha, keyfine bakmak icin. Bizim 1stanbul 
Belediye Ba�kanmdan dinlemi�tim. Viyana Belediye Ba�kam ile 
kentlerdeki niifus sorunu iizerinde konu�urken adam "Evet, biiyiik 
derdimiz bizim de" demi�. " Halk kentten k6ylere glJc ediyor. " 
Sosyalist iilkelerde ise Kolhoz ve Sovhoz'a "krrsal fabrika" ad1 
verilebilir. Bu gi�le yarmki ozan "Orda bir k6y vard1 uzakta- 0 
k6y bizim k6yiimiizdii" diye aglayacak. 

K6ylerimizi g6nnek icin acele edelim, gecip gidiyor ciinkii. 
Konu acunu�ken degiruneden gecemeyecegim; krrsal Mlgelerin 

yok olu�u siireci, yarm insanl1g.n en biiyiik iiziintiilerinden birini 
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olu�turacak gibidir. Yiiziinll 6teki diinyaya ceviren ortacaA" "doA"a"y1 
nasll unuttu ise, belki yiizyll.umzm yeni makine ve yeni enerjisi 
yiizllnden insanhk ondan bir daha uzaklqacak ve bunun BCISlDl 
cekecektir. Gi�i. alu(II denetleyemiyoruz gibi geliyor bana, ya da 
ileriye ili�kin tasanlara bo(l veriyoruz. 

15 Haziran 1979 
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PAR1S'TE YABANCILAR 

Eifel kulesine hiebir ParisH elkmazm�. Me�er bizim Ali Ulvi, 
"Paris'e varir varmaz eolu�mu cocugumu ahp Eifel'e elktt� 
�imdi eok p�marum" demedi bana yillar Hnce! Onu diinyay1 tutmu� 
bu kuleyi kiieiimsemek Parislinin kendini be�e��dir elbet. 
Yabancuar ieindir bu kule."Paris, en iyi Eifel'den g6riilen Paris'tir" 
s6ziiyle Parisli , "$u kuleyi g6rmemek iein ona elkmaktan bqka care 
yok" demek istiyor.Ancak bugiin Paris'te.Parisliyi bul.mak oldukt;a 
zordur. Dediklerine g6re, Paris'in yar1 halkt yabanc1 iln.41; zenciler 
ba�ta olmak iizere, Cezayirliler, Tunuslular, ltalyanlar, Cinliler, 
Vietnamluar. Ermeniler, sonra Tiirkler Paris'in yerli halk1 durumuna 
gehni�ler. Bir otobiise, metroya binseniz, yolcunun qa� yukan 
yartsmm zenci oldu�nu gt>riirsiiniiz. Osmanh ailesinden Fevziye 
hanunla konu�urken, "Bu kadar zenciye Kara Afrika'dan bqka bir 
yerde rastlanmaz her halde" diyecek oldum da beni: "Bir de 
Newyork'ug6riin!" diye yarutlad1, "Beyazdan cok zenci vardir orada." 

Madem zencilerden aetlk, onlarla siirdiirelim konuyu. Bir 
gt>zlemimi st>yleyeyim: Burada zencilerin birbirlerine hie bakmama
lan beni eok �a�I.rttl. Dii�iiniin, kal�lar, uzak bir anakaradan 
buralara dek gelm4der, sokaklarda kar�uqmca birbirine "Nereden
sin?" diye sormalan gerekmez mi? Sormasa bile bunu aklmdan 
gecirmez mi? "Yahu, amcam olmasm bu !" demez mi? Oysa hie orah 
olmuyorlar. Sorunu t;Hzmek iein, biz beyazlann da birbirimize 
merakla bakmadi�1 dii�iindiim. Ama rahat ettirici bir d�O.nce 
de� bu. Diyelim Zaire sokaklarmda bir beyazla k�uqsam, 
duraksamaz rmyrm? Uganda'da bir otobiiste, yammdaki beyaza 
nereli oldu�nu sormaz m1yrm? Belki de zenciler biiUln diinyayt 
kendilerinin saytyorlar. 
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Konumuzun �Hziimiinii b�ka yerde aramahyiZ; biz biitiin 
zencilerin birbirlerine benzediklerini saruyoruz. Oysa beyazlar 
arasmdaki durum gibidir onlann arasmdaki durum. Ka� .;:e�it beyaz 
insan varsa, onca zcnci �e�idi var belki de. Zamanla a.n.l.tyorsunuz 
ayrmt1 aynmlanru. Kara soydan olanlar, kapkaradan siitlii kahveye 
do(pu sayisiZ ararenkler g6sterirler. Bir dudag-J. yerde, bir dudaA"t 
g6kte olanlar b�ka, topuklan beyaz, g6zlerinin i�i benekli, sa�lar1 
diize yakm olanlar b�ka. 

Sa�tan a�Il�ken s6yleyeyim, kimi zenci klzlannm sa� 6rgiileri 
(sa� tuvaletleri) beni ger�ekten �ok dii�iindiirdii. Zenci sa�mm ne 
denli s1k ve k1vrrclk olduktmu bilirsiniz. Bu sa�a diizen vermenin 
olduk�a gii� olduAunu s6yleyebiliriz. Ama bakm zenci kiZlari ne 
yap1yorlar: Sa�larm1 yirmi d6rt tutama aymyor ya da aylrtiyorlar 
6nce, arkasmdan bu tutamlan iki�er iki�er 6riiyorlar, elde on iki 6rgii 
kal1yor. Bunlar1 iyice gererek birbirinden aymyor ve kaldmyorlar. 
Oyieki, almdan tepeye, enseden yukar1ya dogru, zenci kiZm b�I, 
daglarda aga�larna i�in hazrrl8JUD..I� teraslan andmyor. Bunu hangi 
usta berber becerir, �a�arrm! 

$unu eklemeli ki, zenciler gururlu insanlardrr, bundan Htiirii 
beyazlarda bir a�agilik duygusu bile uyandm:hklan oluyor. Bunu bir 
otobiisteki beyaz klzm, kar�1smda oturan zenci kiZa hayranli.kla 
baktiA"Jm g6riince anlad1m. Zenci kiZ �ok giizeldi, bir zenci �iirinde 
yazi.lm1� olduAu gibi, yan a�lk g6kfisleri g6lgeli idi. .. Sonra da �ok 
zarifti bu kiZ, elinde tuttuAu giizel ciltli FransiZca kitabm iizerinden 
sol elini 6ylesine sark1trm�ti ki, benim diyen sinema artisti 
beceremez. Bu elin uzun parmaklar1 pembe dizlere dogru 
uzaruyordu. 

Dnlii· ozan Blaise Cendrars, zenci kadmmi nasi.! 6ver: "Sa�lannm 
her tutarn1 e� uzunluktaki hirer kii�iik 6rgiidiir. Boyanrm�. 
parlatiimi�,yagla ogulmu�/parlak inci zincirleriyle ya da renkli ipek 
tellerle tutturulmu� hirer kii�iik siis ta�Irlar ba�lannm iistiinde 
abanozdan ya da bak1rdan/ Ka� ayhk bir �al1�mayi g6sterir bu sa� 
bi�imi ve biitiin ya�ayi�lari bunu ama hep bunu yapmakla gecer/ 
abn dizileriyle delinmi�ti kulak memeleri ... (Said Maden �evirisi.) 

Biliyorum, biitiin bu yazdlklanm gene de zencileri yadirgadiA"Jnu
ZI g6stermekten b�ka bir �eye yararnaz.En iyisi biitiin bu g6zlemleri 
bir yana brrakmakt1r. 

Bir zamanlar Cocteau �u giizel �iiri yazmi�ti: 
Le negre, dont brillent les dents. 
Est noir dehors, rose dedans. 
Moi je suis noir dedans et rose, 
Dehors ... 
(Di�leri parlayan zencinin d1�1 kara, i�i pembe. Benim ise i�im 

kara, d1�rm pembe ... ) 
Ziya G6kalp, Tiirk dili konusunda yazarken "kara" ile "siyah" 

"ak" ile "beyaz" s6zciikleri arasmdaki aymm iizerinde durur. Amac1 
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"kara"nm "siyah"1, "ak"m "beyaz"1 kar!;nlamad1kuu tan1tlamaktJ.r. 
HakslZ da sayllmazd1 dogrusu. Ama zam"anm ne yapacag1 
Hnceden kestirilemez ki... Ustelik dil kurallan, doga yasalarma 
benzemez e.lbet. Bakm, bugiin "Siyah Afrika" degi.l de "Kara 
Afrika" diyoruz artJ.k. Bundan hie de hakaret anlam1 elkarllamaz. 

Uzak Dogu'dan gelmi!;l o.lan.lar, hep gii.liimsedik.leri izlenimini 
uyandmyor.lar. Gereekten gii.liimsiiyorlar rm, yoksa yiizleri 
dogu!lJtan rm Hyle? ClkaramadJm. $unu sliyleyebilirim ki, tiimiinde 
BatJ. uygarhA"Im yad1rgar bir bak1!;1 buldum sanki. Belki de bu 
glizlemim, eski Dogu uygarhgma kar!lJl duydugum korku karl!lJlk 
sayg�dandll'. Hie bir zaman geregince anlayamaml!;llmdll' Uzak 
Dogu'yu. Eski Cin kiiltiirii eok etkindir, fakat YB!lJBmm dl!;�mdadll' 
sanki. 

(;in, yemegi ile !lJB!lJirtml!lJ BatJ.'y1. Yemek deyip de geemeyin, 
uygarhA"In ba!;lhca glistergelerin<Jen biridir yemek. lyi yemek, 
dii!;liiniilmii!;�, ugr&!llllml!;l yemek, en ba!;lta yerle!;�ikligi, tarrm1, 
baheeciligi, bol vakti, dil begenisini, sofra kurmay1, birlikte yemegi 
gerektirir. Uygarhgm ko!;�ullar• degi.l midir bun.lar! (Ahmet Vefi.k 
Pa!lJa, Bursa'da vali iken, yerle!;�tirmek istedigi gHcebe boylarm 
evlerden kaet•klarm1 gliriince bastonunu al1p kovalaml!lltl on.lan.) 
Bizim mutfaA"!miZm ee!;litlilik kazanmas1, sanmm, lmparatorluktan 
sonrad1r. Ama padi!;lahlar tek ba!;�larma yerlerdi. Topluca yemegi, 
demek ki sofray1, Abdiilaziz'le ba!;�latabilecegimizi samyorum. Kadm 
ise sofraya Cumhuriyet'ten sonra oturdu. 

Bir Hint.li'nin evine ak!;lam yemegine eagrll1 idik, e!;li ParisH idi 
evsahibinin, siirek.li burada YB!lJIYorlardl. Yer sofrasmda oturduk, 
tadma doyamad1gun bir Hint yemegi yedik ki, ee!lJitli baharat.la 
(kimyon tohumunu sliylemeden g�emeyecegim) pi!;�mi!;l tav!lJandl bu. 
YagslZ pirincin iizerine bu bol saleal• etten konuyordu. Yemek 
sl!'asmda teypten Hint miizigi dinledik. Bu miizik Batl miizigi idi, 
Londra flarmoni orkestras1 calrm!lJ, de!llek ki armonize edilmi!lJ, Batl 
ealgllanna glire orkestrasyonu yapllrm!lJ bir Hint melodisi idi. Arada 
yalniZca bir Hint enstruman1 ses veriyordu.Fakat bu pareay1izleyen 
miizik, sadece melodiden, bayg�n uzayan bir melodiden ba!;lka bir !lJey 
degi.ldi. lkisi arasmdaki aynnu an.lamakta giieliik eekmedigimi 
sliyleyeyim. (;iinkii bu seriiveni biz de YB!l�Bd.I.k. Ev sahibimiz, i.kinci 
pareanm klasik miizikleri oldugunu sliyledi. Burada "klasi.k" 
slizciigunii ne an.lamda ku.lland1, an.layamadrm. Ogrendim ki, notas1 
yokmu!lJ bu mitzigin. Evinde FranslZ �i ile ii.lkesinin eski kiiltiiriinii 
ya!lJayan bu sankh Hintli, dl!;�&rda tam bir Avrupal1 idi, lngilizce ve 
FransiZca konU!lJUyordu. Sliyledigine glire, lngilizce olmasayml!lJ 
Hindistan'da insan.lar birbir.lerini an.layamazl�. o kadar cok dil 
varml!ll eunkii. 

Bizde Bat1 miizigi - Dogu miizigi tartl!llmasmm, tek sesl.ilik · cok 
seslilik smmnda tutulmas1, konuyu dar.la!;�tl!'maktadll'. BatJ. 
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miiziginde arrnoni ile melodi, biri di.key, 6biirii yatay olarak 
tamamlar birbirini;insan akh bunlan birarada algdama. yeteneginde
dir. Dogu miiz�. melodi ile siirli.p gider; Bat1 miiz�de ise 
contrepoint ile zenginle�t� i.ki k�1t niteligin uyumu yaratir 
birligi. Bundan da bir toplumun karakteri ortaya clkanlabilir; cok 
sesli toplum, tek sesli toplum aynmma deginmek istiyoru.m. Platon 
tek sesli miizikten yana idi, cok sesli miizikte toplumun ahlakca 
gerileyecegi dokuncasrm glSriirdii. Anla�uan Bizans kilisesinin �ine 
geldi bu gi:Srii�. Bizim alaturka, Bizans kaynakhdrr. 

Bizimse Tiirkiye'deki ya�amliDIZla, Avrupa'daki y�ammnz 
arasmda hicbir aymm yok. Kendimi yabanc1 bir kiiltiir icinde 
bulmad1grm gibi, ulusal kiiltiiriimden uzakl�rm� da sayrmyoru.m. 
Yere bagda� kurma gereksemesini duymuyoru.m. Dotrusu, cakd�. 
uygarhga yabanc1 bir ulusal kiiltiiriimiiz olmamas1 beni yadrrgatrm
yor. Ulusal kiiltiirler. cagda� uygarltk icinde hirer renktirler. 

Ba�ka bir evde, kuca�nda kiiciik bir cocukla, ufak, cok ufak bir 
kiZ gi:Srdiim, meger anne imi� o ufactk klz, kendini g6stererek, 
"Kamboc. Kamboc" dedi. Kocas1 KambQCYa'da sav�ta kaybolmu�. 
Ama bu zavalh anne umutsuz de@di, "Gelecek bir giin ... " diye 
dii�iiniiyormu�. bekliyormu� kocasm1. Cocuksa, giiliiyordu boyuna. 
Kambocya nerede, Paris neresi! 

Avrupa parlamentosu icin secim sav�lDlllla giren Paris, 
bilmeden, belki istemeden, diinya halklarmm b�hca konak 
yerlerinden biri olmu�. YalniZca Paris mi, bugiin Fransa'run her 
yerinde yabancl i�ciler var. bunlarm aileleri, okuma cakmda 
cocuklar1 var. Nerde okuyor bu cocuklar, ne I:S�eniyorlar? B�ka bir 
yazimda bu cok onernli konuya deginecegim .. 

22 Haziran 1979 
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iKi SERG i, BiR Y API 

Duyardun Salon de Mai'yi yillardl.l', iinii bizim iilkeye dek 
gelm�ti bu sanat sergisinin; Abidin Dino, "Hadi gidelim" deyince 
dii�tiim yola. vok �eyler bekliyordum bu sergiden, iyi resimler, 
yenilik getiren resimler, bireok sanat sorununu eHzmeye y6neli.k 
resimler... Ama hie de bulamadrm aradJ.kmn. Oylesine berbat bir 
sergi ile kar�u�trm ki, eareabuk gezip elktrm, belki bir kae giizel 
resmi de kaell'(iun bu yiizden. Gerei iyice, temiz cal��. atugan 
yonutlar g6nnedim de@, a.ma bunlar durdurmuyordu �iyi o 
k6tiiden k6tii resimler arasmda. Kim de� Paris diinyanm sanat 
merkezidir diye! Gerei ben ressam, yonuteu dekilim, a.ma bunca yu 
sanat iizerine yazdun, Batl resmini, Batl sanatun tamtmak, 
sevdinnek iein �trm, eski M1sl.l''dan b�layan bir sanatm evrimi 
g6z6niinde tutulsun istedim; dahas1 bu sanatl s6miiriicii sayanlara 
kar�1 durdum. "Batl takliteiligi" s6ziiniin anllliDlDl aelkhga 
kavu�tunnak iein cabaladun. Yine de o anlay�tayrm, de�en bir �ey 
yok bende. Salon de Mai sergisindeki izlenimlerim de g6steriyor ki, 
g6zii kapal1 bir Batl hayraru dekitim, hatta Batl hayram dekilim, 
eiinkii Batu1ylDl, olsa olsa ele�tiririm Bat1'y1. Hele Batl sanatl ad.ma 
oynanan oyunlan hie yutmam. 

Son yillarda toplumumuzda incelenmege deger bir egilim elktl 
ortaya; kimi sorunlarda solcu genelerle sagcuar birle�tiler. Solcu 
genelerin, nerden estigini, nerden kaynaklandlgJ.m �imdilik bir yana 
bl.l'akacagumz bir ulusalcutk dalgas1 ieinde "bizden - bizden degil" 
s6zii ile anlatmak istediklerini. sagcuar yiizyillarchr "mukaddesatl
rruz" s6zii ile belirtiyorlard1. Burada tam�tlkrm aydm bir 
yurtt�llDIZ, iiniversitelerimizde 6gretim iiyeligi yap� bir gene, 
bana Latin abecemizi yenneye, eski abeceyi 6vmeye ba�ladlkl zaman, 
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ona Osmanh yaz1s1 ile neyi, hangi konuyu okuma.k, incelemek isteyip 
de abece degi�i.kligi nedeniyle bundan yoksun kald1A'un sordum. 
Ciinkii eski belgeler iizerinde �al1�ma.k isteyen biri i�in. Osmanh 
yaz1S1Dl 6�enmek hi� de gii� bir � degildi. Sonra eski yazili 
kitaphg.n bir �ok kitab1 yeni abeceye �vrilmi�ti, daha da 
�evrilebilirdi. Ger�ekte o yaz1, bizim dilimizin ses yap1srm 
kar�llam1yordu. .. Uzatmayalrm, bu soru.m iizerine, "Dii�iiniip 
bulalun'' diye yan1tlad1 beni o aydm gencimiz. Anlatma.k istedim ki, 
bugiin bir Tiirk gencinin Tiirk kiiltiirii iistiine BATenmek istedigi 
konularm tiimii yeni yazliDlZda vardrr da, eski yazlDllZda yoktur. 
Osmanh yaz1S1yla karag6zii, ortaoyununu, Tiirk miizigin.i, 
minyatiiriinii, daha ileri gidelim, Tiirk tarihini okuya.mazslDIZ; bizde 
biitiin bu konular .�o�n Cumhuriyet'ten sonra yet�� Latin abeceli 
gen� bilginlerce ele almrm�trr ... 

Konuyu saptumayalun "bizden" olmanm ko�ulu, �kd� kiiltiir 
iistiine bakJms1Z dii�iinebilmektir; "yerel"e kapanma.k degil. 
Ger�ekte hi� bir ulus tek ba�ma ele almamaz, 6yle bir kiiltiir de 
yoktur. Dede Korkut'da Homeros'un Odysseia'sun bulma.k bunu 
tan1tlar. 0 orta.k konular1 kimse kimseden alma.mi�tl. Sanat ve 
kiiltiir insanhkJ.n orta.k yanlari iizerine kurulur. Bir topluma 
bireylerin renk katmas1 gibidir uluslarm insanhka katk1s1. 

Diyecegim, buras1 Paris diye dii�iinerek aldanmadun Salon de 
Mai'deki sergiye. Salon diyorum ama, �adrrda idi bu sergi. 
Duydu�ma g6re, Montparnasse'daki geleneksel yerinden ba�ka bir 
yer 6nermi�ler ressamlara, yonut�ulara Paris'in ba�ka bir yerinde, 
gercekte onlarin eski yerleri yikllm1� gitmi�. Fa.kat sana�uar 
diremni�ler ille Montparnasse diye. Sonunda biiyiik bir �drr 
kurmu�lar oraya. Bir sanat gelenegini koruma �abasmm giizel bir 
6rnegi. 

Montparnasse'i �ok eskiden, oniki yu kadar 6nce �6yle bir 
g6rmii�tiim. Bu kez oray1 a� a� dola�ara.k tamdun. Orhan 
Veli'nin en biiyiik 6zlemlerinden biri idi Paris'i g6rmek; gidip 
g6rmii�cesine konu�may1 severdi bu kent iistiine, onun iinlii 
kahvelerini, iinlii sokaklarm1 bilir gibi anlatrrd1. Hangi ozan hangi 
ressam hangi kahvede oturmu�. nerdeyse tutkusu idi bunlari bilmek 
onun. Kim bilir, Orhan Veli'nin oturduku yedigi i�tigi yerleri de 
ilerde merak edenler �lkacak m1? l�te o giin Abidin Dino bana 
Coupole'ii, Selecte'i, Dome'u g6sterirken bunlar1 dii�iiniiyordum. 
Coupol'da oturup Orhan Veli'yi anarak hirer bira i�tik. Abidin Dino 
da bekenmemi�ti sergiyi. Bilir misiniz, sergide en bekenilecek resim, 
bir Turk ressammm resmi idi, Komet'in. 

Sonra bir pazar giinii Concorde parklarmdan birindeki bir a�lk 
hava sergisini g6rdiim. Bir modern yonut sergisi idi bu. Diyebilirim 
ki, sergilenmi� biitiin yap1tlar1 sevdim. Hele bir masa yonutu vard1, 
iizerinde paslanrm� demirden tabaklar, �anaklar, �atallar, b1�aklar 
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ve arkada demirden eski bir koltuk, koltuk degil taht. Her �ey 
dtskiiliiyor, yok oluyor, r;tskiiyor gibiydi. Nedense bana Don Ki�ot'u 
ans1tt1 bu yonut. 

Ger;en yaz1mda Paris'teki yabancilar1 anlatnu�tlm; anhyorum ki 
buras1 bir FransiZ kenti degil, bir diinya kenti. Burada biitiin 
kiiltiirleri izlemek olanakmi buluyorsunuz. Bilmem. Yukar1 Volta 
ba�konsoloslukunun tsniinden ger;erken (bizim konsoloslukun 
kar�Ismda) kap1ya dikilmi� ta� yontma iir; insan yonutundan, Yukan 
Volta sanatl iistiine bir bilgi edinebiliyorsunuz. Bu yonutlar tek 
ytsnlii yalmz size bakan ytsnleri i�lenmi� . Her yanmdan bakilabilen, 
ba�ka deyi�le, dtsnen yonut, samyorum, eski Girit sanatmm 
bulu�udur. M1srr taklidi idi bu sanat. 

Geldikimden beri herkesten adm1 duydukum Pompidou sanat 
merkezini gidip gonnek olanagm1 bulabildim sonunda. Dikkat 
ederseniz "herkesin livdiigu" demedim. Kimi dostlarrm bu yap1y1 
ele�tiriyorlardi r;iinkii. Benim kamm �u ki, biitiin Paris'te gerr;ekten 
yeni bir yap! varsa o da budur. Size biraz anlatmaya r;ah�ayrm: 
Fernand Leger'nin resimlerini bilirsiniz, kiibizm akrmmm tsnciilerin
den olan bu biiyiik ressam (gerr;ekten biiyiik, onun resmi uza.ktan 
bile tamnrr) makine r;agmda ya�adigimiZ gerr;egini biitiin liteki 
ressamlardan r;ok daha iyi tsziimlemi� bir sanatr;1 idi; tsyle ki, onun 
insan figiirleri bile makinelere benzer, kollar baca.klar, ma.kineleri 
andmr. I�te Pompidou sanat merkezi yapiSI, F. Leger'nin resminin 
mimarhga uygulanmas1 olarak tammlanabilir. Yap1ya d�ardan 
baktigmiZda, bir yapmm ir;inde bulunmasi gereken her �eyin, 
merdivenlerin, asanstsrlerin d1�ar1 pkanlnu� oldugunu gtsriiyorsu
nuz. Bu merdivenler, asanstsrler, koridoriar cam borular ir;inde 
yapmm dtsrt bir yiizeyine yerle�tirilmi� . btsylece iste� ki, ir; 
mekiin tarn bir rahathga kavu�sun. Bir arkada�rm. bunu, insanm i� 
organlanmn d1�ar1ya r;Ikarilmasi bi�iminde yorumlad1. Ona gtsre 
yapmm ir;inde, istenilen rahathk, sadelik elde edilememi�tir. Ben o 
kamda degilim; ir;erde biraz �a�rrdun, ama rahatsiZ olmad1m. 1ster 
bir fabrikaya, ister gemiye benzetin (r;iinkii bu yapmm orasmda 
burasmda gemilerde gtsrdiigumiiz havalandiriDa borularma benzer, 
ur;lar dtsniik, geni� . kalm borular var) Pompidou sanat merkezi 
Paris'in en orijinal yapiSI sayilabilir. 

Bunun iizerinde duru�umun ba�ka bir nedeni daha var: Bugiin 
kentlerin r;ogu, r;agm mimarhgma (belki r;agm degil de yozla�� 
r;agm) tiimden kapilnu� gitmi� yapilarla agzma dek dolmu� 
durumdad1r; bunlarm yanmda, �iikiir ki eski tarihin da.mgaslDl 
ta�Imayi siirdiiren ba�ari11 kentler de var elbet. Paris bu ikinciler 
arasmda sayilmali .  Gerr;i burada da r;agm mimarhkl biiyiik 
gtskdelenler bir;iminde kendini gtsziimiize gtsziimiize sokma.ktadrr, 
fakat Paris eski yapilarm1 korumakta olduk�a b�anya ei"JD4!tir. 
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Koruyamad.J.ti yerde kar(llBm& balk dikiliyor. Ne diyecektim ... 
Biitiin biiyiik kentler, gelecek diinyanm yap1 bicimlerini sergilemeye 
ba(llamahd.tr. Gelecek diinya pek uzatumzda: de�. 

29 Haziran 1979 
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NAZIM HtKMET TARBES'DA 

Tarbes Belediyesinin ca�Isl olarak 16 Haziran Cuma gunu 
a.k�B.IIll Paris'ten giiney Fransa'ya yollandlk trenle. Yolculukumu
zun biiyiik b6liimii karanllkta gecece� i.;in, sabahtan ba�layarak 
g6rebilece� b6lge giiney Fransa olaca.ktl; ama d6nii�iimiizde gi.in· 
diiz treniyle gececektik biitiin Fransa'y1. Tarbes, Pirene da�larmm 
eteklerinde, lspanya suwma ya.km bir kentti; bizim oradan ea� 
almB.IIllZm nedeni de, Tarbes Belediyesinin, Nazim Hikmet an1sma 
ad� bir bayram diizenlemi� olmas1 idi. Diinyaca iinlii ozanllDlZm 
ce�itli yapltlarmdan esinlenilerek diizenlen.mi� bir oyun g6sterilecek, 
bir resim sergisi ile bir karikatiir sergisi aciiaca.kti. Haberi 
gazetelerimizde clknn�trr sanmm, ben olay1 okurlanma aynntilan ile 
anlatmak istiyorum. 

Yola .;Ikti�da beni en cok dii�iindiiren, oynanacak oyunun 
dramatik yaplSl, ba�ka bir deyi�le, .;e�itli �iirlerden bir biitiine 
vanhp vanlamayaca�,bu �iirlerin sahne s6ziine uyarlanmas1 �inin 
nasll b�anlabilece� gibi konularm. Yeri gelince izlenimlerimi 
anlataca�. A.;Ilacak resim sergisinin b�anh olaca�m kestirebili
yorum, ciinkii dostum Abidin Dino'dan 6�endikime g6re, oldukca 
iyi resimler derlenmi�ti Paris'teki Tiirk ressamlarmdan (iki de Fikret 
Mualla vard1). Karikatiir sergisi ise, gene karikatiirciimiiz Selcuk 
Demirel'in birbirinden giizel yap1tlarmi kapsiyordu. <;a�ar 
arasmda, ondan b�ka, birkac ressfUDlDllZ varm; bunlardan biri, eski 
dostum Tiraje Dikmen'di, Tiraje Abidin, �i Giizin, ben bir 
kompartunana dii�tiik. 

Ertesi giin 6�leden 6nce Tarbes'a vard.Ik; bizi istasyonda 
tiyatrocular k�Ilad.tlar. Tiyatrolanmn am "Compagnie des 
Treteaux (Sal� Kwnpanyas1) "idi. B6ylece o andan giriverdik bu 
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giiney kasabasmm sanat havasma. Uzakta Pireneler kar i�inde idi ve 
Tarbes sogukLU, ama kar�nlayicuarumz arasmdaki ham.mlann 
�Iplakhklar1 bizi ��1rt1yordu, incecik yazl.J.k giysiler giy�Il4!lerdi. 
Dogru otelimize gitti.k, bize garip gelse de, bu kii�iik kasabanm 
temiz otelinde musluklardan s1cak su ak1yordu. Fransa'nm suyu ve 
bereketli toprakt iizerinde durmak isterim ilerde. Car�buk 
haz1rlamp, resi.m sergisinin a�uacakt Belediye sarayma yollandlk. 
Biiyiik alanda Danton'un bir yonutu yiikseliyordu, bu yonutta 
Danton, elini uzatrm�. iinlii s6ziinii s6yliiyordu sanki: "De l'audace, 
de l'audace. toujours de l'audace!" Unutmildan ekleyeyim, Danton 
Tarbesliym�. Ondan ba�ka unlu ozan Lautrcamont, Mare�al Fosch, 
Oogu romantizminin Hncusu sayuan, Tiirklerin iyi bildigi Theophile 
Gautler de oral1. Jules Laforgue gen�ligini Tarbes'da g�irmi� . 

Belediye saraymm buyuk balkonuna "Hom.mage a Nazrm 
Hikmet" yaz1s1 asurm�t1 . Biz salona girdigimizde, daha resim. 
sergisine �akt"Illlar gelmemi�ti, resim.leri uzun uzun g6rmek olanaktm 
buldum. Acii1� giinlerinde pek az nasib olur. Bir yanda biiyiik bir 
sofra hazirlanmi�ti, orta yerinde Turk bayrakt duruyordu, �a.mpanya 
�i�eleri acllma t6renini bekliyordu. Sonra Belediye B�kan1 ile 
cakt"Iluar salona girdiler. Ba�kan aci� s6ylevini kBA"Ittan okudu; 
Naz1m Hi.kmet'in ilerici ki�iligini belirtti , ya�ammdan :o6z etti, 
bu tHrenin anlam1 uzerinde durdu. Ondan sonra Abidin Dino da cok 
giizel bir konu�ma ile acu1�a gerekli bir katk1da bulundu. Serginin 
gezilmesi epey surdu . 

Bir masaya, Nazun Hikmet'in FransiZcadaki kitaplar1 dizi..Im4Jti. 
Bu kitaplar arasmda en yenisi, Miinevver Andac'm cevirdigi, Abidin 
Dino'nun resimledilP, "Allem Kallem" masal1 idi. Bu kitap 
Tarbes'da basilmi�tJ. 

Naz1m Hikmet haftasmm acumas1 i�te b6yle oldu. Sergi ilgi 
gordu, uzun uzun gezildi. Sonra konuklar �ampanya ile aktrlandi. 
Merakla bekledijpmiz oyunun oyuncular1 da orada olduklar1 icin 
onlardan bilgi al1yorduk duzenledikleri g6steri ustune. Compagnie 
des Treteaux'nun y6neticisi Cathala , daha oradaki konu�malan ile 
bende buyuk umut uyand1rdi, hakh imi�im. Bu gene y6neticinin ad1 
bir kac yii icinde b\iyiik bir \ine kavu�acaktrr Saniyorum. 

t�ci Simfmdan gelme Belediye Ba�kani bizi cali�ma odasma 
gHturup orada ayr1ca a�lad1, Tarbes Belediyesinin cali�malarmi 
anlatt1. Kendisine veda edip ayrildiktmiZda vakit Hgleyi g�mekte 
idi. 

Ogle yemelPmizi, "Compagnie des Treteaux"nun �agruiSI olarak 
bir lokantamn Hzel Mlumunde yedik . Elbette butun konu�malar 
Naz1m Hikmet ve Tarbes tiyatrosu uzerine g�ti.. Cathala, 
oyuncularmi ba�ka alanlarda da yaratici olmaya yiireklendiriyordu. 
Sozgeli!?i. Naz1m Hikmet oyununda Naznn Hikmet rol\inu oynayan 
gen� oyuncu - sofrada kar�Imda idi- ozand1,e�i-sofrada yammda idi-
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oyun yazmaya - �ocuklar i�in- hazrrlamyordu. Oysa bizim rahmetli 
Muhsin Ertu�l. oyuncularm diyelim �iir yazmalarm1 ho� 
kar�damazd1. Ger�ekten de bizde �iir, Hykii yazan oyuncularm 
tiyatroya bo� verdiklerini glirmii�iimdiir. Demek glirii�ler degi�iyor. 

Qadrrda, oyun bittikten sonra ba�ka bir ylinetmenle daha 
tam�tuc Trusses idi ad1. 0 da ozand1, �iir kitabm1 imzalay1p verdi 
bana, bir hafta Hnce ba�layan, Yannis R1tsos'la ilgili bir oyunu 
sahneye koymu�tu. Oyunun ad1 "Ya�h Kadmlar ve Deniz" idi. 
Demek �iirlerden oyunlar �Ikarma.k, bu tiyatroda denenen bir 
ylintemdi. Yazlk ki, yorgunlugum, Yannis Ritsos'un �iirlerini gidip 
seyretmeme olanak vermedi. Ak�am yemegini bir 1ngiliz Pub'mda 
erken erken yiyip erken erken yatmaya gittik. Nazrm Hikmet oyunu 
ertesi ak�amru. 

"Compagnie des Treteaux" ,  oyunlarm1 biiyiik bir �drrda 
oynuyordu. Bu �adrr diizeni, tiyatronun bHlgede dola�masma olana.k 
saghyordu. Qok giizel, biiyiik arabalan varru kumpanyanm, �adm, 
e�yay1,dekoru ve oyuncularl'oradan oraya rahath.k i�inde ta�1yordu. 
Bizim gittigimiz ak�am �adrr tiyatrosu , Tarbes'in belki en giizel yeri 
olan biiyiik parkta kurulmu�tu. Bu bir 1ngiliz park1 idi ve bir yerinde 
Tiirkiye'den getirilip yeti�tirilmi� uzun �amlar vard1. Ben bu giizel 
�amm karde�lerini Yedi GHller'de glirmii�tiim. Giiney Fransa'da 
kar�nniZa �Ikmas1 �ok �a�nrtiCI bir etki yapb. 

Dekor, demir parmakllklardan yapl1m1� ii� Mlmeyi glisteriyordu; 
�ynca bunun Hniindeki alan da, ��itli ama�larla boyuna kullanl1d1. 
Oyle ki, hi� ara verilmeden, oyun bir Hnde, bir arkada, soluksl.l.Z 
siirdii gitti. A�Ik sHyleyeyim, �iirden oyun yap1sma bunca·ba�anyla 
g�ilebilecegini pek de kestirebilmi� degildim. Bu yiizden oyunun 
ba�ansma hayran oldum. 

Nazrm Hikmet'in tek tek �iirlerinden oldugu gibi, "Memleketi.m
den 1nsan Manzaralan" ,  "Kurtulu� Sava�1 Destam" gibi uzun 
�iirlerinden de yararlanumi�b. Ozanm mektuplar1, Bursa hapishane
sindeki dii�ler, a�llk grevi de yer yer, tarn bir ba�ar1 ile kullanl1m1�tl. 
Zaman zaman mqzigin de e�lik ettigi oyunda, ya.km �ag TUrk tarihi 
gHzler Hniine serildi. Osmanl1 1mparatorlugunun yikl11�1, Mustafa. 
Kemal'in Anadolu'da Hrgiitlerunesi, Ameri.kan mandacdikJ, sonra 
Yunanhlarm Anadolu'ya �Ik�lan, ye�leri, Nazrm Hikmet'in 
yqamJ ile ili�ki �er�evesi i�inde sergilendi. Nazrm Hikmet'i oynayan 
gen� oyuncunun �iir okuyu�u �ok giizeldi; hele doktoru ile konu�ur 
gibi sHyledigi "Angino Pektoris" �iirinde bqariSl alk1� ald1. Cathala, 
oyuncu olara.k da k�t1 temsile ve a.kordeon e�liginde dramatik 
�arkilar sHylemesi �ok begenildi. Nazrm Hikmet'in Hliimii sahnesi 
�ok dokunakh idi. Diyebiliri.m ki, biti�. oyunu en yiiksek diizeye 
�Ikarru. 

hte bir ozan, o giin diinyarun bir ucunda, iil.kemizi Myle tamtb, 
Tiirk'ii Myle yqattl. Bir devletin milyonlar harcayara.k bqarama-
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yacagJ. bir i�ti bu. Allu�lar siiriip giderker, Giizin Dino kulakuna, 
"Nazun sa� o!up da gHrmeliydi, HliiiJle luz1yorum" deyince, 
"Sana�1 her insan gibi Hliimliidiir, Hliimsiiz olan sanattir" diye 
yan1tladun onu. 

6 Tem.muz 1979 
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FRANKUS 'UN (:OCUKLA RI 

Bizde ilk kez Ziya Gi:ikalp'in ortaya attt� uygarhk - kiiltiir ikiligi 
(ona gore kiiltiir ulusal, uygarhk evrenseldi; bu baktmdan bizim 
Kiiltiir Bakanlt�mn, pkardtkt dergiye "Ulusal Kiiltiir" admt 
takmast, GI:Skalp'la �att�rr. �iinkii kiiltiir zaten ulusaldrr) Battda 
yiizytllardtr bir "kar�tthk" olarak ele almnu�trr. Ama bunu Ziya 
GI:Skalp'in tanuru ile kan�ttnnamaltytz; uygarhk ve kiiltiir 
kavramlanm yaratan Battlt uluslar, bu kavramlara kendi 
gereksemeleri ve iilkiileri yi:Sniinde dekerler kazandrrmt�lardrr. 
Hatta bu kar�tthk, Alman - Franstz kar�tthkt olarak da gi:Sriilebilir. 
Guillaume de Humboldt "Uygarh�n vard1g1 sonu�. kavi.mleri daha 
insansal yapmaktrr. Toplumsal ko�ullarm bu geli�mesine kiiltiir, 
bilimi ve sanati ekler" demi�ti. Alman humanizmasma gi:Sre, 
uygarhkJ.n da iistiinde idi kiiltiir . Nietzche, "Uygarh.k, siirii 
adammm iilkiisiidiir" diyordu. "Biiyii.k Kiiltiir di:Snemleri, Diyonis
sos'un I:Szgiir, atilgan ruhunu ta�rr. "  

Franstzlara gelince, onlar uygarhkt bayrak edinmi�lerdir hep; 
oyle ki, Fransa'mn sava� felsefesi, ulusalhk ve uygarh.k iilkiilerini 
birle�tirmi�tir. Fransa i�in sava�an Napolyon, akZmdan "uygarh.k" 
iilkiisiinii dii�iirmez. Ulusalct.hk ve uygarcthk mutlu bir bile�imdir 
ger�ekte (Atatiirk'iin anlayt�I da bu idi) ve etkilerini Fransa'da 
bugiin de siirdiirmektedir. Orneklere g�meden I:Snce �unu da 
ekleyecegim; Fransa, evrensel olan ile ulusal olant hep birl�tirme 
yoluna gitmi�tir tarihinde: Din ukfUna nu savatnyor, bu sav� 
Fransa i�indir de, Fransa'run ulusalhkJ.na insansal bir amac .katmak 
i�indir. 

TUrk tarihine di:Snii�ler yapmaktan kendimi alam�yorum. Biz de 
Miisliimanhkta gerci toplumumuza insansal bir ama� bulmu�uz. 
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ama FranslZlar HuistiyanhkJ ulusall�tU"d.Iklan halde, biz lslamiyeti 
ulusalla�trram�lZo Bu yiizden olacak, TUrkler sonunda Tann ir;in 
sava�maktan vazgectilero 

Biz bugiinkii Fransa'dan verecekimiz Hmeklere d6nelimo o o  
A vrupa Parlamentosu ser;imleri dolay1s1yla Paris sokaklanna asuan 
parti afi�leri bu balwndan cok Hgreticiydi Bu a�lerdeki ortak g6rii� 
"Avrupa Birliki - Fransa lcin" bir;iminde Hzetlenebiliro Sosyalist 
Partisi'yle Komiinist Partisi bile, afi�lerine"Sosyalist Avrupa", "l�ci 
Sm1fmm Avrupas1" deyim.lerini katmakla birlikte "Fransa ir;in" 
ko�ulunu ileri siirme�e hie 0 savsamaddar 0 Uluslararas1 olanla ulusal 
olanm kayn�t!rllmasmdaki yetenek Fransa'run tarihsel kahtum
drro Bu konuyu biraz daha kurcalamakta bir eregim varo 

Uygarhk, do�aya egemen olmakla b�laro Bunun ilk giri�im.lerine 
antik kiiltiirde rasthyoruzo lnsano�luna ate�i arma�an eden 
Prometeus, ev yapmak, gemicilik, tip, hesap, yaz1o 0 0 gibi sanatlan, 
teknikleri bilmekte idi. Do�ay1 yenmek, kenti (civitas) kurmakla 
ba�hyorduo Civilisation (uygarhk) bHyle do�duo Bu antik kiiltiir 
anlay1�1 Fransa'ya Romah.lardan kalmadrro Ama yukanda dedigim 
gibi, Fransa'da diinya, msanhk dii�iincesi, ulusal dii�iinii� ile iyice 
kayna��t1. Oyle ki, az sonra anlatmaya call�acakun gibi, bu 
anlay1� FranslZlara Hylesine bir gurur vermi�tir ki, on.lar uygari.Jgm 
san.ki kurucusu olduklar1, ya da bu alanda hir;bir eski topluma 
borr;lu olmadl.k.lan duygusuna kap�lardrro �ok hlZh bir an.latun.la 
gectikim bu olu�umdan, kimi sonur;lara varmak istiyorumo 

" Fransa Ostiine Deneme" adh kitabrmda Emest Robert 
Curtius'un s6yledigi gibi, Fransa'da R.6nesans, VIII. Charles'in 
ltalya seferi ile (1494) ba�laro Bu olaym en Hnem.li yan1, evrensel bir 
g6rii�iin nasu ulusalla�tmld1gJ.dlr 0 R6nesans ile kar�ua�rr kar�lla�maz 
Fransa, 1talyan sanat ve kiiltiiriine daha yilksek bir kiiltiirle k�1 
komak tutkusuna kap1lm1�trr 0 B6ylece Roma kiiltiir ve uygarhgJ.nm 
yadsmmasma dek gitmi�tiro VIII. Charles'in ltalya seferi, I l o  
Mehmet'in lstanbul'u al1�1 ( 1453) i.le 6lr;ii�tiiriiliirse, R.6nesans i.le 
kar�u�an FranslZlann R.6nesans etkisi kar�1smdaki davranl�lar1yla, 
Tiirklerin Bizans Kiiltiirii kar�1smdaki tutumlar1 arasmda ne gibi 
ayrrunlar bulundugu, i.lginc bir inceleme konusu olabi.liro Bana 
sorarsanlZ, yeni uygarhk kar�1smda Osmanh, kesin tutumunu 
a.lmakta sallantu1 kalrm�tlro Fatih i.le I l o  Beyaz1t arasmdaki aymm, 
gerc;ekte bu sa.llantmm sonucu idi. Fakat Fransa'nm kendini 
bulmas1, kendi uygarh�m1 yaratmas1, ya da diinya uygarh� 
kendisinin yarattl� duygusuna kapllmas1 olay1, burada bitm.iyoro 
Biraz daha siirdiirelim konuyuo 

Fransa ulusal gururunu kurma u�nda, yalnlZca ltalya'y1 
yenmek ve gecmek i.le yetinmedi, Roma'nm kal1tm1 yads1d1�1 gibi, o 
zamana dekin bi.linen k1sa A vrupa tarihinde de kendi ar;1smdan bir 
yoruma ugratmak gerekini duyduo Latin sanatm1 kiir;iimsemek 
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yetmiyordu, onu doguran eski Yunan'1 da yadsrmak ve b6ylece 
onlarm siirgiinii oldugu anlay1�mdan kurtulmak gerekiyorduo 
Galyah.larm �erefini kurtarmak sorunu idi buo Fransa eskiden beri 
ileri bir kiiltiir i�inde ya�amakta idio B6ylece FransiZlar, Yunan 
Latin etkisini siipiirmek icin bir Galya s6ylencesi yarattuaro 
Kendilerini Hektor'dan gelmi� saydllaro (Ronsard'm Franciade 
destamo Francus - Astyanax) 0 

Biraz bu s6ylencenin 6ykiisiine girelim: lsa'dan once yakla�Ik 
dokuzuncu yiizyuda Argoslular (bugiinkii Yunanistan'da oturan 
kavirn.ler) Anadolu'daki Tr'lya'ya saldJ..rnlJ.J;�lardi. On yu ku�atmadan 
sonra kenti yak1p ylktllar 0 Troya Kralmm o�lu kahraman Hektor bu 
sava�ta 6ldiio Biitiin erkeklerin 6ldiiriildii� bu sava�tan yalniZca 
Eneas ile Hektor'un oglu Francus ,kurtulmu�tuo Eneas ltalya'ya 
gitti bu yiizden Romaluar onu kendi atalar1 bildiler 0 FransiZlara 
gelince, onlar da Hektor'un oglu Francus'u , c;::apet hanedammn atas1 
ve Paris kentinin kurucusu saydllar 0 

Bizim bugiin eski Anadolu uygarhg1 icin yapmak istedikirniz de 
bu degil mi? Montaigne'in l l o  Mehmet i�in anlattl� 6ykii bu 
bak1mdan �ok ilgin�tiro l l o  Mehmet lstanbul'u ku�attl� zaman, 
Bizans'a yardun etmemesi, kendinden yana olmas1 i�in Papa'ya 
yazd1� mektupta, "lkimiz de TroyahyiZ" diyorduo Yitik Troya, aym 
yiizyuda hem Tiirk'iin, hem FransiZ'm gururuna kaynakllk 
ediyorduo Masal deyip de g�meyin, tarihi yapan masallardrr; tarih 
ise bir yorumdur sadeceo Onun ya�ayan, canh yan1, yorurn.lardan 
dogaro 

Durup dururken a�madun bu konuyu; bugiinkii FransiZ 
yoneticilerinin, 6zellikle son zamanlarda, s1k slk ortaya attlklar1 eski 
Yunan hayranhg1 olayma gelmek istiyorumo Ger�i bu olay kiiltiirel 
degil, siyasaldrr; fakat bir kiiltiir havasma biiriindiiriilmii�tiiro Oysa 
bu yaz1da k1saca degindigim bir tarihsel d6nemin 6ykiisii bugiinkii 
FransiZ y6neticilerinin Yunanistan konusundaki s6ziimona kiiltiirel 
tutum.larm1 do�lama�a hi� de elveri�li degildiro Ama unutulmama
h ki, o eski tarihsel d6nemin iizerinden yiizyillar g�tikten sonra Batl 
Avrupa'da ortaya �Ikan Romantizm aklm.l eski Yunan Latin 
uygarhkuta yeni yorum.lar ve buna dayanarak yeni duygular, yeni 
dii�iinceler getirmi�tiro Bilindigi gibi, lsa'dan 6nce be�inci yiizyu 
Atina's1, Avrupa'da bir ara tanslk (mucize) sayurm�trro 

Oysa arkeolojinin yeni bulu�lari, tarihin elde ettigi yeni 
kaynaklar, bu "tanslk" an.lay•�m1 coktan cHkertmi�tiro Anadolu 
uygarhk.lar�nm yeni tarihi, uygarllk an.layi�liDIZl k6kiinden 
degi�tirmi�tiro Bu konu iizerinde 6zellikle bizim blkmadan durmarmz 
gerekiro 

Ama Batl Avrupa'daki Yunan hayranh� (ki biraz da Tiirk 
aleyhtarh� sayuabilir) , kiiltiir, uygarllk tartl�malan ile de�tirile
bilecek gibi degildiro c;::unkii, yukar1da s6yledigi.m gibi, siyasaldrro 
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Bizim siyasetimizde ise, tarihsel kiiltilriin g(icli, samldJtmdan daha 
yararh olabilir. S6zgeli�i. yeniden kurulmas1 gereken Tilrk - Yunan 
dostluAu konusunda, Anadolu ve Ege killtilrlerinin yeni yoru.mu, 
saglam bir temel gHrevini ilstlenebilir ve en Hnemlisi, eski killtilr ve 
uygarhklarm bugiln birtalum siyasal amaclarla sHm.ilrillm.esini Hnler. 

Bu yaz1y1 yazmamm b�llca ereji i�te bu idi. Kimi Franstz 
yHneticilerinin siyasal dostluk ya da dil�manWdara tarihin 
derinliklerinden tanttlar getirmeye kalkmalari k�1smda, biz hem o 
tamtlann yanh�l&rml diizeltmeli hem de bu iinlil yHneticilere tarihten 
bu tiirlii yararlanmalara kalkmamn gercekcilige uym.aya� 
ans1tmahytz. 

13 Tem.muz 1979 
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tNSANLAR ULKULER 

Kendimizi tarutamad1� konusu ilzerinde, I:Szelli.kle son yillarda 
�ok duruyoruzo Burada "tamtma"dan anlad.l�. yabancilan 
kendimize hayran brrakmaktrro Bana kalU"Sa, ilk eregim.iz bu 
duygudan kurtulmak olmal1o Biz kendimizi tanltmaya kalkmadan 
I:Snce, "kendimizi tanunaya" bakmal1y1Zo Oysa bu istek nerdeyse hi� 
yoktur bizdeo Uluslarm karakterleri olduktJna inanmm, bizim ulusal 
karakterimiz iizerinde hi� bir incelemeye �il.me�tir 0 Ulus 
olmakta gecikmemizdendir buo B�ka uluslarda tarih bilimi ve 
roman, bilyiik rol oyn�trr bu konudao Tarihimizin hangi 
toplumsal ve insansal inan� �vresinde oltlftutunu bil.meden, 
kendimizi tarumak olanaks1Zdlr 0 

Fransa tarihinden si:Sz a�t!.kun g�n yazl.Dlda, onunla Osmanb 
tarihi arasmda kimi kar�J..l�ttrmalara �irken Osmanh'run; devlet 
olarak �lkaruu "1slamiyet i�in sav�" iilkiisil ile birl�t� 
yaz�tl.Dlo Fransa bu ama�la, I:Snce "HU"istiyanhtJ", sonra 
"uygarhk"1 kull�t1. Atatilrk, tam bir ulusal sav� olan "Ulusal 
Kurtulu� Sav�1"ru, "Mazlum milletlerin kurtulu�u" iilkfisilne 
ba�ladlo Bunlan ans1tmaktaki niyetim bir uygarllk yaratabil.mek 
i�in ulusal olanla evrensel olan arasmda silrek.li bir ko�utluk kurma 
zorunlulu�na de�nmektiro Bu olmadan bir "ulus" kendini 
taruyamazo Cehov, oyunlannda, Hykillerinde ikide bir, "Rus 
ulusunun ilerdebiltilndilnyay1 kendine baktrracatuu" si:Syler dururo 
Demek yine "uygarllk" konusuna dHnece� ve "kfilttlr" kavramma 
deAUtece�o Bunu, Fransa tarihindeki I:Smekleri ile biraz daha 
siirdilrelimo 

FransiZlar kadar kendi ilzerinde dfi�iinmil� b�ka bir ulus 
gi:Sstermek belki de olanaksiZdlr o Ortaca�da Fransa'nm kutsal 

37 



gHrevi, "Tann ugruna" sava�makt1; bu gHrevi Franklara Tann 
vermi�ti. Fakat Fransa, her evrensel gHrevi ulusalla�tirmayi bilmi� . 
Myle Myle kendini tanrmaya ba�lam�trr. G�en yazrmda da 
anlatt1gxm gibi, 1talya'da RHnesansla kar�ua�an Fransa, kendine 
daha eski bir g�mi� bulmakta hie gecikmemi�. Troyal1 olduku 
savma sanlmi�tlr. Fransa, kiiltiirde hep en Hnde olma tutkusuna 
sarunu�t1. XIV. Louis dHnemi, on altmc1 yiizyum biitiin isteklerini 
gereekle�tiriyordu. "Uygarhk"m sahibi ve savunucusu kendisidir. 
Ozgiirliik, e�itlik, adalet adlar1yla anuan iie iilke, yalmzca Fransa'nm 
degil , Biiyiik FranSIZ Devrimi aracuigxyla biitiin insanlarm tutkusu 
olmu�tu. Biiyiik FransiZ Devrimi, gerci Napolyon'dan sonra 
niteligi.nden eok �ey yitirdi (ama Fransa'nm biiyiiklii� biitiin 
Avrupa'ya yayu�t1. Napolyon her gittigi. yere uygarhk 
gHtiirdiigiinii sHyliiyordu), hele 1830 Temmuzunda koca devrim, 
burjuva s1mfmm elinde bir devlet egemenligi.ne dHnii�iiverdi. 

Bilindigi. gibi, burjuvazinin siyasal temsilcisi, Fransa'da Guizot 
oldu. Guizot, gerei burjuva liberalligi.nin kuramcisidrr, ama i� 
bununla bitmez, "uygarhk" kavranum da temellendirir o. Ona gHre, 
uygarhk toplumsal bir ilerlemedir, Hzii ise "Hzgiirliik"tiir onun. 
Dogu'da Hzgiirliik bulunmad1gx iein uygarhk yalniZca Bati'nm mal1 
sayllm1�trr. Hatta Bat1'nm da degil, sadece Fransa'nm. t�te 
Franstzlarm kendilerini bunca begenmelerinin nedenlerinden biri 
budur. Oyle ki, bir FransiZ'a, FransiZlardan nefret ettigi.nizi 
sHylerseniz, kendi yarattig1 Hzgiirliikten yararlandigxniZI dii�iinerek 
bundan ho�lanabilir de. "Paris Kudiis Yolculuku" adh kitabm 
yazar1 Chateaubriand, bu yolculugu srrasmda 1stanbul'da ancak bir 
giin kalabildigin.i sHylerken, buna neden olarak "Pad�ahtan ba�ka 
herkesin kHle oldugu bir iilkede ya�ayamayacagxm" ileri siiriiyordu. 
Bana kahrsa, o toplumda padi�ah da kHle idi; "devletin yiiksek 
elkarlan" gerektirdi mi,o da ala�ag1 edilebilirdi . "Devlet" konusuna 
biraz a�ag1da gene gelecegiz samyorum. Fransa'da "devlet" ne 
demekti , Dogu 'da ne demekti? 

Once �unu sHyleyeyim ki , ba�ta Fransa olmak iizere biitiin 
Avrupa'nm Atatiirk'e hayran kalmas1 ,  onun, ulusal kurtulu�a 
"Biitiin mazlum milletlerin kurtulu�u" gibi bir insansal amae 
eklemesi (biz o amaetan Amerika'ya yaranmak ugruna vazgeetik, bu 
yiizden de uygarhk s1fatmdan uzak dii�tiik) ve "ilerleme" kavram1n1 
tarihimizde ilk olarak ortaya atmas1drr. Bu kavram dinamik bir 
toplumun ilk ko�uludur. Doku felsefesi ise, "ilerleme"yi anlamaz. 
"Medeniyet" sHzciigii Arapea bir kHkten Tiirkiye'de ortaya atud1gx 
zaman, eski kafaluar1 kiZdirmi�ti. Atatiirk'iin Biiyiik Millet 
Meclisi'nde, "Medeniyet dedigi.niz nedir Pa�am?" diye soran bir 
hocay1 , "Adam olmak demektir hocam, adam olmak" s()zii ile 
yamtlamas1, kendisini uygarhgxn yurdu sayan Fransa'da elbette 
anla�u1r bir �eydi. 0 zaman Fransa'da hie bir Cumhurba�kam kalk1p 
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da bize inat, eski Yunan uygarh�mdan soz aemazdt. Sanki Troya 
karde�li�i kurulmu�tu aram1zda. 

Bizde, yaz1k ki, burjuva Simfi , hie bir insanhke1 tilkiiyii 
anlayamadan do�du ve iitilitarist bir baya�1hk ieine g6miilii kaldt. 
FransiZ burjuvazisi ise, ilerici doneminde, yeni uygarhklar yaratmak 
ardmda dii�ler kuruyordu. Felsefi dii�iincelerden ekonomik iilkiilere 
geei�. bu yeni dii�lerin en onemlilerinden biridir. (Bizse toplumda 
ekonominin yerini hie bir zaman anlayamad1k; komiinistlikten o 
kadar eok korkmam1zm nedeni ekonomiye kar�1 duydu�muz 
iirkmedir) Fransa'da yeni ekonomik iilkii, bir din gibi do�yordu. 
Saint-Simonizm denilen dinden soz etmek istiyorum. Saint 
Simon'un giysi devrimi, bankac1hk, demiryollar1 tasarilar1 ile o 
zaman Fransa co�kuya kapilmi�tt. Oysa bizde, son yillarda 
"Atatiirk ne yapm1�? $apka giydirmi�. giysi devrimi yapm1�, 
bankalar filan aem1�, demiryollan filan . . .  " bieiminde olaylar siiriip 
gitmektedir. 

Biz kendimiz iizerine dii�iinmeyi ,  gecmi�imizi ve gelece�izi bir 
arada ele almay1 sevmeyen, istemeyen, beceremeyen (Ctinkii tarih 
dii�iincesine hie bir zaman inanmadik) insan oldu�muz iein, bir 
tiirlii bir "kiiltiir"e varam1yoruz; eiinkii kiiltiiriin bir siiree oldu�nu 
anlayamiyoruz, onu her zaman bir yerlerden bore olarak 
alabilece�miz e�imine kap1hyoruz. Daha do�su, bizde ba�I tutan 
kavramlar arasmda "kiiltiir"iin yeri yoktur, oldum olas1 "devlet"tir 
bizi birle�tiren, "ulus" buna,"Devlet"e kar�I yabancila�ma - bilimsel 
anlam1 ile kullamyorum bu sozcii� diinyanm hie bir yerinde 
bizimki kadar agrr olmami�tlr. "Devlet" bizim anlamm1 bulamadi
gJ.miZ, ama k�1smda korku ile eki}di� garip bir giietiir. Onun 
nas1l ortaya eikti�mi dii�iinmek bile istemeyiz. 0 sadece vardrr. 
Tanri'nm ba�ImiZa oturttu� bir �eydir. Bizde ozgiirlii�n tam 
anlamiyla kurulamamasmm nedenlerinden biridir bu. 

Oysa Fransa'da "devlet"e kimse inanmaz. Herkes ona kar�1 bir 
giivensizlik ieindedir. Fransa'da bir FransiZ hallu vard1r, i�te hepsi 
bu. Atatiirk'iin dil ve tarih konular1 iizerine onca dii�mesi, bizde ulus 
bilincini yaratmak ieindi. Ciinkii bu olmadan "devlet"in korkunelu
�nu silmeye olanak yoktu. Bu toplumu, Chateaubriand'm bir giin 
bile kalmak istemedi� bir toplum olmaktan eikarmak, "ulus" ile 
"ozgiirliik"iin bir aradah�m1 kurmak gerekiyordu. 

Bir giin Yedi Sekiz Hasan P�a. sFUaym penceresinden 
baheedeki Tiirk n6betciye "Ulan e�ek Tiirk! "  diye baA'Jnyormu� da, 
oradan gecmekte olan 11. Abdiilhamit bunu duymu�. giiliimseyerek 
"Pa�a. biz de biraz Tiirk sayilmz" demi�. Biz "biraz Tiirk"ten 
"Tiirk"e gecerken elbette oviinmeyi abarttik, hatta diinyaya iistiin 
bir Turk kiiltiiriiniin bulundu� dii�iinii bile kurduk. Fransa'da ise 
bOyle bir "kiiltiir" anlayi�mi bulmak olanaksiZdrr. Burada kiiltilr, 
diinyaya yaygm bir degerdir, insansal bir oz t�rr. Bizse, kendi 
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kiiltiiriimiizii arayahm derken, uygarhkl . unutayazd.I.k. lnsansal 
iilkiiler yaratma.k dii�iincesinden gittikce uzakla�nyoruz. 

Avrupa uygarh� kurucusudur roman, Avrupah uluslar· 
kendilerini romanla tarum�. kiiltiirlerinin sezgisine ve insansal 
degerlere romanla vanm�lard1.r. Biz "Kend.imizi tarutllJlllyoruz" 
derken neyi amachyoruz? Biliyorum. "Her �ey bitti de roman 
okumamiZ m1 dert oldu �im.di!" diye dii�iinenler cikacaktLr. Akhma 
gelen bir 6ykiiyii anlatayrm: 

Harem agas1 hastal�. b�1 agr1yonnu�, doktor cagi..--t�. 
soylemi� derdini. Doktor ona lavman yapilmaslDl 6nerince, harem 
agas1 ince sesi ile bagl.rmaya b�lam�: "Ben sana ba�rm agr1yor 
diyorum, sen bana a�agtdan ilac veriyorsun!" Doktor da ona, 
"Bakm aga hazretleri, sizin �aguuzdan 6teyi beriyi al�lar, 
yukarda sesiniz k1silrm�" demi�. 

Ekonomik bunal1ma neden care bulanuyoruz? 
20 Temmuz 1979 
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GUZEL YURT 

Tiirk tarihini 1071 ile ba�latmaktan yana olan Yahya Kemal 
Beyath, "Yeni bir yurt, yeni bir ulus yaratrr" demi�ti. Birden 
anladiguruzl saruyoruz , arna dii�iindiikce karma�lkla�an bir soz bu. 
" Yeni yurt" sadece yeni bir toprakJ. nu kaps1yor, yoksa yeni bir 
ya�ay1� bicimi de var nu onun icinde? Ku�kusuz "topra.k" yqay� 
bicirnini etkileyen en biiyiik ogedir. Tarihinin bilinen en eski 
donernlerinde Anadolu halk1, bir topra.k . bereket tanncas1 olan 
" Kibele"Y.e taprm�trr. Ne �a�uaca.k bir benzerliktir ki, Francois 
Mauriac, "Fransa'da Kibele'nin lsa'dan cok iimmeti vardlr" diye 
yazrm�ti. Toprakseverli.k Fransa'run eski bir koylii dini idi. Bizim 
Yunus Emre, topraga seslenerek "Bana rahmet senden yagar" der. 
A�lk Veysel'in "Benim sadlk yarim kara topraktrr" dizesini de 
unutmayalrm. 1071 'den ba�layarak Anadolu'ya giren Tiirkleri, 
topragm bereketi mi daha cok etkiledi, yoksa orada buldu.klan 
uygarllklar rm? Konu, .  bir cok ba.krmdan onemlidir. Biz sadece 
toprak - insan ili�kisi iizerinde durahm. 

Fransa'y1 gezip gordiikce, onunla bizim yurdumuz arasmda, 
bizim uygarhguwzla onun uygarhgt arasmda kar�uqtU'IDalar 
yapmaktan kendimi allllD.lyorum. Bilmem, bu kar,uqtii'IDalar okuru 
slkmakta rmdlr? (:iinkii Giiney Fransa'daki Tarbes'a yaptljun 
yolculuga il�kin yaz1mdan beri siirdiirUyorum bu yontemi. Ger�kte 
o uzun yolculuktu bana bunu esinleyen. Fransa topragmm bereketi, 
ye�illigi kar�Ismda �a�rrm�tiDl. Onu Anadolu bozkm ile olcii�tiir
mege kalkmak olanaksiZdi, bunu biliyordum, ama insanm topraga 
baghligt konusu, i.ki iilke arasmda dii�iindiirUcii benzerli.kler 
dogurmu�t'I .  Derler ki, FransiZlar yolculugu, bqka iil.kelere 
gitmegi, diinyay1 dola�may1 sevmezle� . Oysa Almanlann 
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tutkusu hep giineye, Akdeniz'e inmek olmull!tur. Bunun en biiyilk 
temsilcisi Goethe'dir. lngilizler diinyay1 dolftlllmak hastal$na 
tutulmullllardrr. Ger�ekten de diinyay1 g6rmeye �Ikan biiyiik 
gezginler i�inde hi� bir FransiZ yoktur. Y alDIZca bir kill!i.  La 
Barbinais Le Gentil adh biri, 1714'de gemi ile Fransa'dan a�Ilmilll ; 
ama o adam da vergi ka�ak�1s1 irnill!, istemeye istemeye �� 
denize, gemisinin ad1 "La Boudeuse" (Kiiskiin) . Anlftlllllan, 
yurdundan ayrumak zorunu onu kiisturmiill!. 

Bizim gezginlerimiz de parmakla g6sterilecek denli az deA"il midir? 
Bu yiizden olacak, Evliya Celebi bizde gilliimseme uyandmr; "Adam 
evini barkm1 brrakm.Ill!, diinyay1 dolftlllmaya �Ikmlll!!" diye ac1yarak 
diill!iiniiriiz. Ger�kte Evliya Celebi de yaptJk!. ill!in garip 
karll!Ilanacaguu bildikinden, diill!iinde g6rdii� Muham.med Peygam
bere, "�efaat ya Resul-iillah!"  diyeceki yerde, yanh.ll!hkla "Seyahat 
ya Resul-iillah" dedikini anlatrr, b6ylece Peygamberin buyruklJyla 
gezdikine inandmnak ister okuru. Anadolu halklDlD ill!sizlikten 
Avrupa gurbetine �Ikmas1, bu a�1dan bakilirsa, onun dokasma aykm 
bir ill!tir.Nitekim bu aykmb� aciSI, para kazand1k! Avrupa 
iilkelerinde, yiiziinden okunur onun. Fransa'da yiiz bin kadar Tiirk 
ill!�isi var, iilkenin orasma burasma dakilmllll durumda. Kim bilir, bu 
topra� bereketi.ni, ill! olanaklanm g6rdiik� ne lllftlll&rlar diye 
diill!iinmekten kendimi alrumyorum. Bizim bftlllbca sorunumuz olan 
"d6viz" sorunundan burada ki.msenin haberi yok. lsteyen 
istedigince paray1 cebine sokup, dlll!&rl �Ikar. Gel de lllftlllma! Bizim 
ekonomi bilgimiz, onlannkinden ustiin. 

Endiistri devrimini �oktan ball!anrulll olan Fransa'da bugiin 
Avrupa'mn siyasal bak1mdan en gii�lii ill!�i srmflarmdan biri var. Bu 
sm1f, iilkenin siyasal , toplumsal karakterini �izmekte bftlllhca 
etkenlerden biridir. S6zgelill!i, binlerce komiinist belediye bftlllk8Ill ile 
karll!Ilall!mak bizi lllall!rrtir, ama Fransa i�in ola�andrr bu. Ancak 
Fransa'da "k6yliiliik" her zaman ana karakterlerden biri olarak 
kalmill!tir. De Gaulle, bu yiizden, yeni Fransa'y1 bir tiirlii 
anlayamami:;;tJ.Onun i�in Fransa bir k6ylii iilkesi idi �iinkii, hep 6yle 
kalmali idi. Benzeri bir sorunla biz de k&rll!l karll!IYaYIZ bugiin: 
Sanayilell!me siireci i�inde Tiirkiye'nin k6ylii karakteri gitgide 
degill!iyor; onun yerini, kente yerlell!milll ill!�i ya da yan ill!�i. gizli ill!siz, 
lumpen niteligjnde bir k6ylii al1yor ki, bunun sadece siyasal etkilerini 
de@, toplumsal etkilerini de derinden duymaktayiZ. Konunun can 
alacak yam ise, hem k6yliilii�n zayiflamasi, hem de sanayil�menin 
bir tiirlii ger�eklell!tirilememesinde kendini g6steriyor. B6ylece kolay 
kolay tammlanarmyacak yeni bir smif dokuyor iilkemizde. Asya tipi 
iiretim bi�iminden s6z eden Marx'1 nerede bulup da, bu yeni 
durumun a�Iklamasmi, olas1 sonu�larm1 soracaksmiZ ondan! 

Yahya Kemal Beyath'mn s6ziine benzer bir s6zii de Michelet 
s6ylemilll 1833'lerde: "Tarih her ll!eyden 6nce tiimden cografyadrr" 
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demi� . Ama biz burada tarihin ne olduAunu, onun cografya ile ilgisi 
iizerinde �ok�a durmay1p, FransiZ karakterinin klSkenlerini 
ara�t�rmay1 siirdiirelim. Maurice Barres, daha ileri git�. "Ulus 
topraktrr" demi� �Ikrm� i�in i�inden, Yahya Kemal'in Fransa'da 
uzun siire ya�ad1� nasii belli oluyor? Chanson de Roland'da FransiZ 
toprag:J, "Sen ne �irin bir topraksm" diye lSviiliiyor. Ronsard, 
yurdunu anlatrrken, "B�ka yere gitmeye gerek yok, bukdaylar, 
�araplar, ormanlar, �ayrrlar. . .  hep hurada; buras1 ne lSyle �ok 
Sicaktrr, ne de �ok so�k" demektedir. Ona g6re,yuvalarm1 boyuna 
de�tirmek zorunda olanlar, baliklarla ku�lardir. Bunlara �imdi az 
geli�mi� iilkelerin, sanayile�mi� iilkelere ko�u�an g�menlerini de 
katmak gerekecek. Fransa'da �al1�an yabanc1 L,�ilerin ba�mda 
Kuzey Afrika insanlar1 (Fas, Cezayir) sonra Portekizlilerle 
tspanyollar , 1talyanlar, onlardan sonra da Yugoslavlarla Tiirkler 
geliyor. Yunanh i��iler parmakla glSsterilecek kadar azdrr. 

t�til �a�IrtiCI bir sonu�! Toprakffia bakh, endiistri devrimini 
ba�arrm� Fransa, yabanc1 i��ilerin giinden giine �kalmasi ile, 
Birle�ik Amerika gibi, karma bir iilke olma yolundadrr. 0, bunu ister 
miydi? Hi� sarumyorum. Bir zamanlar, geri kalm� iilkeleri 
slSmiirgel�tiren batii1 iilkeler, �imdi o slSmiirge halklarmm istilas1 
altmdadrr. Bunun umulmadlk sonut;lari olacaktrr. GlSrecekiz. 

Fransa'nm bereketli toprak! yalniZca yabanciyi deki!, FransiZI da 
kendine hayran brrakm�trr. Bu yiizden olacak, FransiZ, yurdunu 
diinyanm merkezi sayma masalma kapii�trr: Onun yurdu uyumlu 
bir altigendir, (ben bizim ·dikdortgeni daha daha bi�imli bulurum) 
kutupla ekvatora e�it uzakhktadrr. Hatta "Cher" eyaletinde, 
"Bruere" �evresinde Romalilardan kalma bir suur t�I V8l1D.lf ki, 
iizerinde "Fransa'nm cografi merkezi" yazii1 imi�. Fakat Fransa'da
ki toprak bakliiik!, topragm giizellikffie,  bereketine duyulan sevgi ile 
bir anlamdadrr. 

Yaz1k ki, biz iilkemizi bir "giizellik" olarak �ocuklanmiza 
sevdirmeyi hit; dii�iinmemi�izdir. Kahramanhk oykiileri bizde yurt 
yazm1. Dahas1, iilkemizin en giizel yerini "siirgiin yeri" yaparak ilgi
sizlige bogmu�uzdur. Cevat $akir, siirgiin edildiki yeri sevip tamt
masaydJ, bugiin en kalabahk turistik merkezlerden biri olan 
Bodrum'a gitmeyi kimse akhndan get;irmezdi. Bizde "giizel yurt" 
yazm1 pek iistiinkorii ge�;mi�tir, �ocuklanmiZa "giizel yurdumuz" 
tamtilacagma, "orta Asya" soylencelerine onem verilmi�tir. 
Fransa'da, Ronsard'dan ba�layan "giizel yurt" �iirinin yazmimiZda
ki kar�Ihgmi bulmakta gii�liik t;ekecegiz. Divan �iiri, Acem 
mazmununda ustala�may1 i� edinmi�ti, .  Tanzimat ozanlarmdan hi� 
biri "yurt"u bilmez. Onlar i�in yahnzca 1stanbul vard1 diyecekim 
ama, o bile dogru pkmayacak diye korkanrn. Refik Halit'in 
"Memleket Hikayeleri" ,  sevilen deg:il "acman" Anadolu yazmma yol 
at;mi�ti bir ara . 
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Ama Karacaoklan gercek bir toprak sevdaluuydi; Byleki, 
sevgililerini, toprakla, toprakJ.n g(izel iiriinleri ile birarada ele � 
hepo "L8.le, silmbill acusm da gidelim.o 0 0 "  

3 Atustos 1979 
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1$C1 COCUKLARININ EG 1T1Mt 

Sanayile�mi� ii.lkelerle azgel�� (ya da geli�mekte olan) iilkeler 
arasmdaki ili�kiler, giiniimiizde �ok y6nlii ve olduk� karmqik bir 
durum alm1�trr. Azgeli�rni� iilkelerden kapitalist iilkelere �giicii 
ak1m1, 6nceden kestirilememi� birtak1m olgulan ortaya �Ikarmakta
drr. Bunlardan biri, yabanc1 i��ilerin �ocuklanrun 6�tim - eAitim 
sorunu. Kapitalist iil.kelerden birine �al1�mak iizere ailesi ile birlikte 
gelen yabanc1 uyruklu i��i. �ocuklanm hangi okula yollayacak? 
Ku�kusuz bu sorunun �ok sade bir yaruti var, o da bu �uklann, 
bulunduklan iilkedeki okullara gideceklerini olagan sayan yaruttrr. 
SOzgeli�i. Fransa'daki Tiirk i��isinin �ocugu FransiZ okuluna 
gidecektir. Oysa durum sanildigmca basit deAildir, birtakliD 
piiriizleri de birlikte getinnektedir. Konuyu Fransa'daki Tiirk 
i��ilerinin �ocuklan a�1smdan ele abp �Hyle bir g6zden g�irelim. 

Bugiin Fransa'da yakla�Ik yiizbin TUrk ��isi oldugu s6yleniyor. 
Elimizde giivenilir sayilamalar (istatistikler) bulunmadiAl i�in bu 
konuda kesin konu�mak olanaksiZ. Ge�ekte konunun 6zii 
kesinlemelere pek elve�li deAil; Fransa'daki ya da Almanya'daki 
Tiirk i��i say1s1 siirekli bir de�im i�inde bulunuyor. Hele bu ��i 
kitlesi, aileyi de kapsayarak ele abnrrsa, yalniZca yeni gelen ya da 
yurda d6nen i��i durumundan 6tiirii deAil, yeni dogan �ocuklar 
a�1smdan da sayilar siirekli deAi�mektedir. FransiZ EAitim 
Bakanl1�nm saptawg1 say1ya balnlrrsa, 77-78 ders yilinda 
Fransa'da eAitim - 6gretim d6nemine girmi�. 19.766 Tiirk �ugu 
bulundugu anla�Il1yor. (Ama okula g6nderilme� �ocuklann 
say1siru bilmiyoruz. )  Bu �ocuklar FransiZ okullannda hem FransiZ, 
hem Tiirk diliyle eAitilmektedir. Nasil ? 

Yepveni 
-
bir konudur bu, ilgili devletlerin dikkatine yeni 
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t;arpmi�tir dahao Burada " ilgili devletler" derken sadece i�t;ilerin 
geldikleri iilkeleri degil i�veren iilkeleri de st:iylemek istiyorumo Bizim 
gibi, Cezayir Tunus, Fas, Portekiz, tspanyol , 1talyan, Yugoslav 
devletleri de, Fransa'daki i�t;ilerin t;OCuklanrun I:Sgretim ve egitimi ile 
ilgilenmektedirler elbeto Konunun ilgint; yan1, Fransa devletinin 
soruna I:Snemle egilmek geregi.ni, hatta zorununu duymu� olmasid:aro 
1Ik bak1�ta, yabanc1 i�t;ilerin t;ocuklarmln I:Sgretimi, egitimi ile 
ilgilenmegi. Fransa devletinin benimsemeyebilecegi akla gelebilir; 
oysa FransiZ Egi.tim Bakanhg:J (bu Bakanhk admm ba�mdaki 
"ulusal" st:izcii@.nii kald1rdi artlk) konuyu ciddiyetle sanlm..I�t:ar, 
buna zorunludur (yapt1g1 liituf degildir) , t;iinkii bu �;ocuklarm 
anaobabalan bu iilkede deger yaratmaktad1rlaro Bugiin Fransa'da 
yabanc1 i�t;ilerin ogretimoegitim t;agma girmi� t;ocuklarmm say!Sl 
600 0000 kadard1r o 1840000 t:igrencisi ile Cezayir basta geliyoro 

Konu, ilgili devletler ile Fransa (ve elbet I:Steki i�veren devletler) 
arasmda yapuan kar�ulkh konu�malar sonucunda belli bir diizene 
sokulmu�turo Yabanc1 i�t;inin t;ocugu, FransiZ okulunda FransiZ 
egi.tim yi:Sntemlerine gi:Sre ders gi:Srecek arna ana dilini, ulusal 
kiiltiiriinii unutmarnas1 it;in de, kendi iilkesinden gt:inderilen 
t:igretmenlerin egi.timine bagh tutulacakt:ar 0 FransiZ Egitim 
Bakanhg:J, bu yabanc1 t:igretmenler it;in, okullann tatil bulundugu 
giinlerde (t;ar�amba, cumartesi) ders saatleri ayli"JDl�t:aro Ama 
FransiZ okulunda ya�lan, s1mflan degi�ik Tiirk t;ocuklarmm 
bulundugu gt:izt:iniine alm:arsa, bu ders saatleri hit; de doyurucu 
olmamaktad:ar 0 

Tiirkiye'den bu amat;la gt:inderilmi� olan t:igretmenler, Fransa'nm 
dt:irt bir yaruna dag:Jlnu� durumdad:arlaro Sayuar1 yetersizdiro 
Ku�kusuz bunlarm yerlerinin saptanmasmda Tiirk i�t;ilerinin yogun 
bulunduklar1 yerler gt:izi:Sniinde tutulmaktad:ar 0 Yogunlugun istenilen 
oranda olmadig:J yerlerdeki Tiirk i�t;ilerinin �;ocuklar1 ise sadece 
FransiZca t:igretim gi:Sriiyor ya da I:Sgretimden yoksun bulunuyor 
demektiro 

Tiirkt;e I:Sgretmeni olmayan FransiZ okullannda FransiZca t:igretim 
gi:Sren Tiirk t;ocuklanndan birtakrmmm Tiirk�;e'yi unuttugu 
st:iyleniyoro Oyleki, bu t;ocuklarla ana babalan arasmdaki ili�ki ciddi 
bir nitelik alm1�t:ar 0 Ana baba FransiZca bilmiyor t;ocuklar Tiirkt;e'yi 
unutmu�o 0 0 Anl�ma, nerdeyse ortadan kalkmaktad:ar 0 Kimi yerde ise 
ana baba, FransiZca t:igretim gt:iren t;ocuklarma evde yardun 
edemedigi it;in, bu t;ocuklar srmflarmdaki I:Steki I:Sgrencilerden geri 
kalmaktad:arlaro Oyle ki, bu yiizden, kimi t;ocugun geri zek8..luar it;in 
kurulmu� srmflara verildigi. bile gt:iriilmektedir 0 Diyelim onalti 
ya�mdaki bir yabanc1 I:Sgrencinin diizeyi, oniki y�mdaki bir FransiZ 
Cigrencinin diizeyi ise FransiZ egitimi bunlarm bir sm1fta okumasrm 
dogru bulmamakta, onalti ya�mdaki yabanc1 t:igrenciyi, kendisi gibi 
geri kalm1� t:igrencilerle bir s1rufa koymaktad:ar o 
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Konunun b�ka yanlar1 da var ki, bunlardan biri, yabanc1 
i��ilerin �ocuklannm meslek egitiminde kar�Ila�tildan garip bir 
durumdur. Meslek s�me belli bir mesleke y6neltme srrasmda 
6gretmenler, yabanc1 i��ilerin �ocuklarm1 genellikle basit i� kollanna 
itelemektedirler. S6zgeli�i. di��i ol.ma.k isteyip de duvarciiika 
y6neltilen bundan 6tiin1 de b�kaldrran 6grencilerin bulunduku 
s6yleniyor. 

Demek ki yabanc1 i��ilerin �ocuklarmm okutul.mas1 sorunu ilgili 
devletler arasmdaki anla�malarla belli bir diizene sokulmu� ama 
uygulamada kimi gii�liikler dogmu�tur. Sunu biliyoruz ki, FransJZ 
�ocuklanyla bu yabanc1 6kfenciler arasmda bir kayna�ma olduku 
rahathkla s6ylenemez. OECD 6rgiitiiniin yabanc1 ��i �ocuklarmm 
ekitimi ile ilgili raporlarmda bu �ocuklar i�in "ikinci ku�a.k" 
deyiminin kullarulmasi �ok di.kkati �ekicidir. Demek "birinci ku�a.k" 
bu �ocuklarm ana babalar1drr. Bir bilimsel sav olarak de@, ama bir 
ku�ku olara.k 6ne siiriilebilir ki, yabanc1 i��i alan bu kapitalist 
iilkelerdeki genel e@im ikinci ku�aki zamanla birinci ku�akJn yerine 
g�irmektir, bunun i�in hazrrlamaktrr. Kimi �evrelerden edindikim 
bir izlenime g6re ise, sanayide ileri gitmi� iilkeler, ger�ekte bu 
yabancilardan kurtulmak istiyorlar. Fakat ekonomik durumlarmm 
niteliki bunu 6nlemektedir. FransJZ uyrukuna � yabancilar ise 
ba�ka bir konudur. 

Bununla bitmiyor, i��i ailelerinin biitiin �ocuklann1 okula 
g6nderdikleri �ok ku�ku g6tiiriir. (:ok �ocuk yapmakla iin kazanm1� 
olan Tiirk i��i ailesi, evdeki kii�iik �ocuklann bakumm biiyiik kiZa 
brrakmaktadrr. Bu sorun yurdumuz i�in de s6z konusudur. Nitekim 
ana babanm �ocuklann ekitimine yardunc1 olamamas1 yalniZca 
yabanc1 iilkelerde bulunan i��i ailelerinin �aresizli.kten dokmu� 
tutumlan gibi g6sterilemez, ulusal niteli.ktedir. 

t�te bizi sadece yurda d6viz sakladiklan i�in ilgilendiren yabanc1 
iilkelerdeki Tiirk i��ilerinin bir de �ocuklarma ili�kin 6kfetim, egitim 
sorunlan var ki bu yaz1da k1saca dekindik bu soruna, ilerde gene 
gelecegiz . Ancak �unlar1 da eklemeden g�emeyeceki.m: Bu 
�ocuklarm ekitiminde kar�Ila�Ilan sorunlardan birtakliDl, olduku 
gibi iilkemizden yansum� sorunlardrr. 

Toplumumuzda yillarm yanl1� uygulamalar1 sonucu dogmu� olan 
bozuk ekonomi.k diizen, i�siz sayismi artirnll�, b6ylece i�siz 
y1gmlanm zengin kapitalist iilkelerdeki i� yerlerine atm1�trr, 
iizerinde durulacak olay ger�ekte budur. Biz biitiin iyi niyetimizle, 
bunlarm �ocuklanna ekitim 6gretim saklamayi ama�IIyor, bu 
�ocuklarm yitirilmemesi i�in �aba harc1yoruz, iyi de ediyoruz; ama 
biitiin bu �abalar, ger�ekte bir bozuk diizenin dokurduku sonu�lara 
y6nelik olduku i�in uygulamadaki kimi tutarsiZIIklari, hatta 
ba�arisiZhklan olakan saymaliyiZ. Yurdun i�inde egitim sorununu 
�6ziimlemek i�in �ekilen gii�liikleri bilen bilir. Avrupa'daki i��i 
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cocuklannm egitimi sorunu ise normal bir geli�menin sonucu 
degildir. 

Sonra . . .  "birinci ku�ak" biitiin yanlar1 ile bilinmedikce "ikinci 
ku�ak" icin izlenmesi gerekli egitim siyasas1 saptanabilir mi? 

10 A�stos 1979 



SUNA KAN PARtS 'TE 

Unutarnayacakun o akll!arnl. Biraz hasta idim, arna Suna Kan'1 
dinleyeceA'iroi bilmek canlandll"llllll!tl beni. 3 A�stos 1979 Hotel de 
Ville metrosundan �Iktlkunda, Paris'in doyum olmayan giizel akll!a.m 
saatlerinden biri dineliyordu bin yilm arusm1 saklayan semtte. Az 
sonra yaratilacak sanat olaymm sezgisine Varmllll�asma her llleyi 
derin bir sessizlik Sarmill!tl. St. Merri Kilisesine sapan o daraclk St. 
Martin sokakJ.na girdigimde, konsere bilet alma.k i�in birikmill! halkm 
uzun kuyru�nu gBrdiim. Konser bu kilisede verilecekti. St. Merri 
ya da Medericus, tutsaklarm kurtulull!U i�in ill!te bu kilisenin 
bulundu� yerde dua ederdi bin ii� yiizyil Bnce. Kilisenin yaprmma 
1520'de ball!land1, 8.lll8kt yukar1 yiizyil sonra a�IldikJ.m biliyoruz. 
Paris'in en eski �aru bu kilisededir.1331 'den,yeri buras1 olan bir Orta
�� lllapelinden kalma. Paris'in belki en g5rkemli orgu da St. 
Merri'dedir. 17. yiizyildan kalma bu orgda, bir zarnanlar Camille 
Saint-Saens �alrmll!. Duvar resimleri, vitraylar1 ile de iinlii bir 
tapmak. 

Orta yer Ankara Oda Orkestras1 i�in diizenlenmill!ti. Kilise az bir 
zarnan i�inde Bylesine doldu ki, gelenin say1s1 iskemle say1smi all!tlkt 
i(:in, �o� dinleyici ayakta idi. Heyecanurun ne denli biiyiik 
oldu�nu s5ylemeye gerek yok. 1ll!te sanat�Ilar g5riindii siitunlarm 
arasmdan, birerle kolda ortaya geldiler, yerlerini aldilar, Bnde 
y5netmenleri Giirer Aykal , halkm alk1ll!larma e�erek uzun uzun 
te�ekkiir ettiler. Sonra Aykal, sanat�Ilarma g5z gezdirdi ve 
Vivaldi'ye b3.llllarna ill!aretini verdi. "DBrt Mevsim" kon�ertosunu 
dinliyoruz . Cok sevilmill! bir yap1ttrr Vivaldi'nin bu kon�ertosu. Onu 
her dinleyill!imde yepyeni izlenimler al1rrm. Ama bu akll!arnki 
duygulamll!Im onlarm hi� birine benzemiyor. Yoksa gurbette 
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oldugumdan ve bir Ti.irk orkestrasm1 dinledigirnden midir bu? 
Sanata, ozellikle miizige, duygulanmay1 katmaktan hit; bir zaman 

ho�lanmami�Imdrr. Nasll olur, diyeceksiniz . Miizikte yap1y1 aranm 
hep. Bir kez yazrm�trm sanmm. Mozart'm bir keman kont;:ertosunu 
dinlerken aglam1�tlm eskiden bir giin; ama duygulanmamdan degildi 
bu , o kom;ertonun yap1smdaki kusursuzluk hayran brrakm1�tl beni, 
gozya�lanm sanki usumun durmasmdand1. 

Sanat egitiminde hit;:bir giiciin miizik denli ba�arll1 olabilecegini 
sanmam; t;:iinkii miizik sadece sessel imgelere dayamr, kavramsal 
gostergelere donii�mez, kendi yap1smdan ba�ka hit;:bir anlamm 
yard1m1m gereksemez . Om .. anlamak demek, bu i�itim imgelerinin 
(bunlar zihinsel tasarrmlard1r, duyumsald1rlar) kurdugu yap1ya 
varmak demektir. Ya da ondan uzak kalacaksmJZdJI, i�te hepsi bu. 
Akllla kurulmu� olan bu yap1 gert;:i tiimden oz bir co�kuya donii�iir 
ve boy le olmas1 ile bize doganm ve ya�amm gizemsel yamm duyurur 
yalmzca, deneyimlerimizi ya da amlarrmiZI ammsama olanagm1 
tammaz, hit;:bir simgeye yer vermez. Oz olam, dosdogru anlamaktan 
ba�ka t;:aremiz yoktur. 

St. Merri kilisesindeki o olaganiistii konseii dinlerken bunlar1 
dii�iindiigumii sanmaym, hit;:bir �ey dii�iinmiiyordum, miizigin 
kendisiyle ba�ba�a idim sadece, ki bunun ne oldugunu anlatmak 
olanaks1Zd1r. Onun it;:in de ben, miizik iistiine yazmaktan hep uza.k 
tutmu�umdur kendimi, miizik d1�ma ta�ma.ktan korktugum it;:in. 
Gene de bir miizik yaziSl gibi okumaym bu yaz1y1. Ankara Oda 
Orkestras1 sanatt;:llarma, diinyamn az bulunur bir yonetmeni 
olduguna inandigJm Giirer Aykal'a ve e�siz Suna Kan'a hayranhgJffi1 
anlatmak istiyorum. 

Ankara Oda Orkestrasmm burada dinledigim biitiin uygulayiclla
rmi ayn ayn kutlamakla ba�layay1m: Onlardaki sanat saygiSIDl, 
olaganiistii diizeydeki uyum anlayi�Im, sanat sevgisini ne denli 
ovsem azd1r. Ya olmayacak m1yd1 bunlar, diye sormak get;:ecek belki 
akhniZdan; ne yapay1m ki, oteki sanat dallarmda oldugu gibi, 
miizikte de memur anlay1�h ki�iler vardrr, goriilmii�tiir , diyecegirn. 
Ankara Oda Orkestrasmm sanatt;:Ilari, bir topluluk it;:inde hirer birey 
olmamn yiiceligini tanitladilar. 

Yonetmen Giirer Aykal'm degerini bu giin herkes biliyor, biitiin 
miizik diinyas1 biliyor; ben sozlerimle onun degerini daha da 
tamtacak degilim; ancak �uncasm1 soyleyeyim, birkat;: biiyiik 
yonetmenin konserinde bulunmu�umdur, disklerde dinlediklerimi de 
katay1m. Giirer Aykal gibi ,  orkestras1 ile bir olmu�. yorumunu 
degnek giicii ile degil , sevdirerek benimsetmi� . sanki dinliyormu� 
gibi t;:aldrran dinleyen, hem kafasmm it;:inden hem yonettigi 
orkestradan dinleyen , bu ikisi arasmda bir birlik kurmak icin 
olaganiistii bir gerginlik (iki ut;:lu bir bilint;: olay1 anlammda) it;:inde 
t;:abasmi siirdiiren bir ba�ka yonetmen gostermek pek kolay olmasa 
gerektir. Onu biiyiik bir gelecegin bekledigine inan1yorum. 
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Gelelirn Suna'ya . . .  Evet, o ak�am biraz hasta idirn, ate�irn vard1, 
ama Suna gelmi$, Suna Kan �alacak . . .  0 daraclk St. Martin 
Sokagma saptigJ.mda nasli bir mutluluga erecegimi bilmiyor 
degildim. Ama Vivaldi'de olsun, Adnan Saygun'da, Jean Sebastian 
Bach'ta olsun dinledigirn Suna Kan, benirn i�in mutluluktan lSte bir 
�eydi. .Oyle olmasi gerekirdi, �iinkii yazmm ba�mda soyledikiro 
�bi, miizigin verdigini ba�ka duygularla e�lendirmemek gerekir. 
Oyle ise, size Suna Kan'm miizigini ben de miizik gibi katiksiZ bir 
dille anlatmay1 deneyeyim. Olmaz a, deneyeyim. Ama once dil 
engeldir buna. Ben de �evresinde dola�rrrm anlatmak istediklerimin. 

Beni yillardir ugra�tlran bir sorun: Miizikte yorumdan bagrmsiZ 
bir yap1t var m1d1r? J. P. Sartre, senfonide en onde gelen 
Beethoven'in bile ger�ek senfoniye varamad1gm1 soylerken ne demek 
istiyordu? Yoksa bir senfoni "ideas1" m1 vard1? Bakm buradan 
nereye gelmek istiyorum: Bugiln Beethoven dirilse de, yap1tlarmm 
�e�itli yorumlanm dinlese, onlarm i�inden birinin, yalniZca birinin 
as1l kendi yap1t1 oldugunu soyleyebilir mi? Dnlii orkestra �efi 
Karayan, "Soyleyemez" demi� Doktor Gazi Ya�argil'e. Demek 
yorumcu, yaraticidrr. Hele bu, Suna Kan ise, artik "icra"dan slSz 
edilemez. 

Ben o gece Suna Kan'1 dinlerken, Suna Kan'1 dinledim. 
Vivaldi'nin de, Adnan Saygun'un da Jean Sebastian Bach'm da 
yerinde o vard1. Bir arac1 gibi degil demek istiyorum. St. Merri 
kilisesinde o ak�am bir tans1k oldu sanki. Kimse �Ikmak istemedi 
d1�an konserden sonra, tutsak gibi idik, esrik gibi idik. Ozellikle 
Bach'm la mineur keman kon�ertosunda Suna Kan �a�Ilacak bir 
yaratma giiciinde idi. 0 olaganiistii giizellikteki kon�ertoyu ondan 
bir daha dinlemek isterdim. Orada Bach'm miizigi onun tek 
somutla�ma olanag1 sayacagimiZ �algliardan sanki kurtuluyor, 
bo�lukta, tiimden soyutlanm1� seslerle, yepyeni bir diinya degil, 
yepyeni bir gokyiizii kuruyordu: ve Suna Kan bu gokyiiziinde rahat, 
mutlu , ermi� . u�uyordu. Sonra biiyiik bir uyumla sanki kayar gibi, 
bizi yere indirdi. Ama yiikseklerde ba�1m1z donmii�tii. 

Bir kiiltiiriimiiz olmas1 i�in, onda biitiin insanlan toplayiCI bir 
niteligin bulunmas1 gereklidir. Sadece bizim olan, bizirn de degildir. 
Ziya Gokalp'm yanh�· "Kiiltiir" tammmdan, dii�iinmesini pek 
sevmeyen, haz1rlan ile ge�inip giden insanlar oldugumuz i�in, · �ok 
zarar gordiik.  Kiiltiirii sadece "ulusal" sayd1k�a i�imize kapamyor, 
yabanc1 olarak belledigimiz uygarhktan ise boyuna uzakla�Iyoruz. 
Ankara Oda Orkestras1 ,  hem kiiltiiriimiiziin, hem uygarhgimizm 
temsilcisi idi. Ger�ekte kiiltiir · uygarhk aymm1 yapay bir ay1rrmdrr. 
Bundan otiirii de , Bati'da "kiiltiir"e, "uygarlik"a verilen anlamlar 
�ok degi�iktir ve hi�biri bizimkini tutmaz. Diyelirn Almanlar 
kiiltiiriin ulusal degil , evrensel olduguna inamrlar. Onlarca, 
toplumlarm insancilla�masJ demek olan uygarhga, kiiltiir sanat 
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bili.mi katar. FransiZ killtiirii ise yabanc1 bir killttirden, LAtin 
kiiltiiriinden do��. sonra �i.JiAini bulmu(ltur. Bizim killtllrden ne 
anladikumz konusuna, Avrupa'daki i(lci cocuklari sorunu dolayisiyla 
6niimiizdeki hafta de�ecetiJn. 

17 Atustos 1979 
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l�<;lLERlN COCUKLARI 

Avrupa'da �ah�an i��ilerimizin �ocuklar1 ulusal kiiltiirlerini 
yitirecekler korkusu, yurt d1�ma ��i gidi�inin tuzlanmasmdan �ok 
sonra duyulmu� nedense. Fransa'ya gelmeden 6nce de biliyordum 
konuyu, ama burada yakmdan 6�enmek firsatun buldum. 
Ger�ekten bir sorunsalla kar�1 kar�1ya olduA-umu anladlDl. Ama 
sorunsallar kendiliAinden uri �1kar ortaya, yoksa onlar1 biz mi 
yaratiilZ. Oniimiizdeki olaya bakarsak, g6riiyoruz ki, yurt d�ma ��i 
gidi�inin tuzland1� 1960 sonlarmda (hani ta.m kii�k Amerika 
olurken nedense ! )  i��i �ocuklarmm 6�etimi · eA"itimi konusu ortaya 
atJ.lm1� de@ daha. Oysa geli�� kapitalist iilkelere, bizim gibi ��i 
yollayan s6zgeli�i Yugoslavlar, bu i�i bizden �ok daha 6nce ele 
al1yorlar. Srras1 geldiA"inde detinecetim buna. Biz kendi durumumu
zu �6yle bir g6zden g�irelim 6nce, olaym tarih�ine bakallDl. 

12 Mart sonrasmda Milli EA-itim Bakanlltmda kurulan bir 
komisyon, OECD uzmanlar1 ile birlikte, yurt �mdaki ��ilerimizin 
�ocukl&r�run 6�etim - eA"itim sorununu ele al1yor. Konunun ilgin� 
olan yan1 �udur ki, b6yle bir sorunun varhtmdan bizi ilk haberli 
kJ.lan Almanya'chr; b�ka bir dey�le, uyar1 d�ardan geliyor. 
Almanlar nerdeyse zorluyorlar bizi Almanya'daki cocuklarmuzm 
eA"itimi ile ilgilenmeye. Onlarm arkasmdan 6teki �veren iilkeler de 
benzeri 6nerilerde bulunmata b�hyorlar. Oysa o zaman bizim Milli 
EA-itim Bakanll�'run bu konuda hi� bir hazrr� yoktur. NasJ.l olsun 
ki, Batl Avrupa'ya yolladi� ��ilerin say1sm1 bile do� olarak 
bilmiyoruz. Bu ��ilerin �ocuklar1 iizerine hi�bir sayJ.lama (istatisti.k) 
s6z konusu de@dir. Bunu bugiin de kesin olarak bilmiyoruz. 
OECD'de de, Avrupa Konseyi'nde de gerekJ.iliki yok. Ben, bir 6nceki 
yazunda verdiAiro sayJ.llll"l FranslZ Ekitim Bak�'ndan �tlDl. 
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tlk i� olarak, i��;i �;ocuklarumzm yabanc1 iilkeler okullanndaki 
durumlarm1 incelemek iizere bir kurul gonderiliyor Avrupa'ya. Bu 
kurul uzun bir siire gezip incelemelerde bulunuyor. Bunun sonunda, 
planlama - ara�tirma e�giidiim dairesinin toplantilarmda konu uzun 
uzun tart1�1hyor ve Tiirk H�etmen gondermek gorii�ii ortaya 
pk1yor. 0 zaman gazetelere yansrmad1kJ, i�in, bu gHrii�, 
kamuoyunda tarti�Ilmarru�trr. B�ka bir yolu bulunamaz rmyd1? Biz 
iilkede H�etmen sikmtis1 �;ekerken, Avrupa'da sayilar1 milyonlan 
bulan �;ocuklarimiZa nasil o�etmen yeti�tirecekti.k? Gonderdi.k, ne 
elde edecektik? $imdili.k bir yana brrakahm bu sorular1. 

MC donemi, konuyu geni�letip bir genel miidi.irliik kuruyor ve 
�;ok say1da o�etmen yollamaya ba�hyor Avrupa'ya. Bu davran1�m 
altmdaki politik amac1 , bilmem, soylemeye gerek var m1? Tiirk 
�;ocuklarmm ulusal kiilti.irlerini yitirmemeleri gorii�ii bir ama�; gibi 
ortaya konarak, ger�;ekte belli sagc1 partilerin antidemokrati.k 
propagandalarma bir alan hazirlanmi� oluyor. Ger�ekte ulusal 
ki.ilti.iriin ne oldugu bilinmiyordu ve elbet bu ne oldukJ.I bilinmeyenin 
yitirilip yitirilemeyecegi i.isti.ine de hi�;bir inandmc1 kamt yoktu. 
Bunu boylece belirttikten sonra �;ocuklarimiZm durumuna gelelim. 

t��;ilerimizin �;ali�tigi yabanc1 iilkeler hi.ikiimetleri ile hiikiimeti
miz .arasmda baglanan anla�malar, Tiirk �;ocuklarmm, bulunduklar1 
yerlerdeki ilkokullara girmelerine olana.k saglamaktadrr. tlk bak1�ta 
sevindirici bir olaydu bu; �;ocuklarrmiZ bu geli�mi� iilkeler 
okullarmda yabanci dille o�etim gorecekler' demek ki 0 iilkelerin 
egitim olanaklarmdan yararlanacaklardrr. Ama ortaya kimi 
gi.i�;li.ikler pk1yor ve kimi sorunlar pkari11yor. Ortaya pkan gii�;li.ik, 
Ti.irk �;ocugunun, diyelim Fransa'da, FransiZ �;ocuklan ile bir smlfta 
okurken, dil ba.k1mmdan kar�Ila�tigi gii�;liiktiir. Ci.inki.i FransiZca 
onun anadili degildir. O�etmenin verdigi ev odevlerinde Tiirk 
�;ocugu annesinden, babasmdan yardrm gormemektedir. (Sanki 
bizim memlekette goriiyor da . . .  ) Soylendigine gore, bundan Hti.irii 
Ti.irk �;ocuklan �;ogun s1mfta kalmaktadrrlar. Ya�1 s1mfma gore 
bi.iyi.imi.i� yabanc1 cocuklar icin ise Fransa Egitim Bakanhg1, ba�ka 
smlflar acma yolunu tutmu�tur. Bu smlflara geri zekah �;ocuklar 
smlf1 gozi.i ile bakilmaktadir. Oysa bu cocuklar geri zekah degildirler. 
Ben, s1mflarmda sivrilmi� Ti.irk �;ocuklarmm bulundukJ.Inu da 
duydum. 

Ortaya 1;1kardan sorun ise, Tiirk �;ocuklarmm yabanc1 iilkelerde 
ulusal ki.ilti.irlerini yitirecekleri gorii�i.inde beliriyor. Ger�;ekte boyle 
bir "yitirme" soz konusu mudur? Hi�; sanm1yorum. Yabanc1 dil 
o�enen �;ocugun, anadilini unutmas1 hi�; de ka�;milmaz degildir. 
Yoksa bu �;ocuklarm yabanc1 dil o�enmelerini istemiyor muyduk? 
Ana babalarla konu�:nadan kendi kendimize yargilar vermeye 
kalkmayahm. Yabanc1 i.ilkelerdeki i��;ilerimizin yi.izde yirmi be�inin 
geri donmek istemedigini duydum. Kac cocukJ.In anas1 babas1 ile 
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anla�amaz duruma geldigi i.isti.ine ise hi�bir ciddi bilgi yoktur. 
Gelelim ulusal ki.ilti.iri.in yitirilmesine . . .  Ulusal ki.ilti.iri.imi.izi.in ne 

oldugunu bilmiyoruz ki, neyin yittigi i.izerinde anla�ahm! Sunu da 
soral1m kendimize: Ulusal ki.ilti.iri.imi.iz var m1, yoksa olu�ma 
si.irecinde mi? Aydtnlarmuz arasmda �ozi.ilmemi� bir sorunda hangi 
cesaretle uygulamalara kalktyoruz! 

Uygulamaya bakaltm bir de . . .  t��ilerimizin yogunca bulundugu 
yerlerdeki Franstz okullarma giden Ti.irk �ocuklarma Ti.irk�e ve 
ki.ilti.ir dersleri vermek i.izere Ti.irkiye'den ogretmenler yolluyoruz. 
Bu ogretmenlere, Frans1z okullar1, ancak okulun tatil bulundugu 
�ar�amba cumartesi gi.inleri ders saati ayrrabilmektedir. Demek 
Franstz �ocuklarmm oynad1g1, eglendigi bU gi.inlerde Ti.irk �ocuklar1 
okuldadtrlar. Ulusal ki.ilti.irlerini yitirecekleri korkusu ile onlara Ti.irk 
tarihi, cografyas1 okutulmaktadtr. Unutmayalrm ki bunlar ilk okul 
�ocuklartdtr ve ya�d�lan olan Frans1z �ocuklarma gore daha bi.iyiik 
bir yi.iki.in altma girmektedirler boylece. lki �e�it ders gormenin, 
Ti.irk �ocuklarm1 yordugu, bu yi.izden de onlarm geri kaldlklart 
soyleniyor. Dogru mudur, �imdilik bir �ey soyliyemem. Benim 
sezgime bakarsantz, duyulan korku, Ti.irk ki.ilti.iri.ini.in yitirilecegi 
korkusundan �ok, uygarhga kar�1 duyulan korkudur. Daha a�1gJ., 
Ti.irk �ocuklannm gavur adetlerini ogreneceklerinden korkuyorlar 
samyorum. Dii�i.iniin, o �ocuklarm analarma, babalarma yurdumuz
da i� bulamamt�tz, brrakm1�1Z onlar1 yad illere gitsinler, ama 
�ocuklarmm ard1 stra gozci.ili.ik hevesine kaptlrm�tz. (:ocuklarrmtzm 
ulusal ki.ilti.iri.i bunca onemli idi ise, neden analarma babalarma i� 
bulamadlk yurdumuzda? . .  

G�n yazrmda Ziya Gokalp'in kafalarrmlZl nastl ��rrttlgJ.ndan 
soz etmi�tim. Ger�ekten de, ki.iltiiri.in ulusal, uygarhgJ.n evrensel 
oldJJgu gori.i�ii. bizimkinden ba�ka hi� bir toplumda yoktur. Biz bu 
sorunu �ozmeden, Avrupa'daki �ocuklarlnllZa nastl yararh olabili-

. ? nz . . .  

Ne oldugunu bilmedigimiz "ki.ilti.ir"i.i �imdilik bir yana 
brraktrsak, korkmayaltm, ytllar once Ti.irkiye'den dt�artlara g� 
etmi� Anadolulu Rumlarm, Ermenilerin bile unutmadlklan 
Ti.irk�e'yi Ti.irk �ocugu hi� unutmaz. Ba�ka omek gerekli ise, anadili 
okullar1 olmad1� halde, Romanyal1 Tatarlarm Tatarcay1, Gagavuz
larm Gagavuzcay1 unutmadtklarmt soyliyeyim . . .  

Ne demek istiyorum? Avrupa'daki Ti.irk ��ilerinin �ocuklar1 ile 
hi� ilgilenmeyelim mi? Oyle bir �ey dedigim yok. Ama hangi 
tutumun yararh olacagJ.m bulmadan once �unu soyliyeyim ki, 
ge�mi�ten yiiklenilen durumlarm, sorunlarm di.i�i.inme Hzgi.irli.iguni.i 
ktsttladlklan bilinen bir �eydir. Once bunun basktsmdan kurtulmak 
gerekir. Bana Hyle geliyor ki, Avrupa'daki i��ilerimizin bu konuda ne 
di.i�i.indiiklerini bilmek ilk eregimiz olmaltdrr. Dahas1, bu soruna en 
iyi �areyi belki de onlar Hnereceklerdir. Yeni, devrimci Ti.irk 
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egitimcileri, onlarla i�birligi yaparak, g��teki yanl� uygula.mala
n diizeltebilir ve A vrupa' daki i��ilerimizin �ocuklannm yardrmma en 
iyi bi�imde yeti�ebilirler. Gene gelecegiz bu konuya . . .  

24 Agustos 1979 
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BASINDAN 

Vnii bizde de yaygm olan Meksikah ozan ve denemeci Octavio 
Paz g�ende Paris'e gelmi�; duysayd1m aray1p bulmak, tan�mak 
isterdim onunla. "Nice" kitap festivalinin altm kartal lkl.iilunii 
kazanm1� da onu almak it;in gelmi� Fransa'ya, cok sevdigi 
Fransa'ya. C::iinkii Octavio Paz, gem;liginin cogu yillarrm burada 
ge�,:irmi� . gercekiistiiciilerle yakmhk kurmu�. A. Breton'un dostu. 
Paris sanat cevrelerinin tamd1g1 bir ozan, bir yazar. Andre Laude'un 
onunla yaptigt bir konu�may1 okudum g�ende: Altm1� be� yqmda 
imi� Octavio Paz, Montparnasse kahvelerinden birinde oturmu�. 
eski giinlerini anarken, Andre Laude ona sorular y6neltiyor, diyor ki 
s6zgeli�i: 

"Yillar oldu siz Meksika'ya d6neli, bu d6nii� dii�iincelerinizde bir 
degi�iklige neden oldu mu?" 

Octavio Paz, iilkesini hem degi�mi�. hem degi�me� buldugunu, 
orada eski ile yeninin birbirine kar1�m1� durumda oldugunu, on 
dokuzuncu yiizyildan, bagimsiZhktan ba�layarak bircok Latin 
Amerika iilkesinin modernle�me akunma kapild1gtm anlatiyor. "Biz 
devrimci idik, pozitivist idik, sonra Marksist - leninist olduk. DHnu�. 
anakaramiZda bir yabancila�ma ya�andigtna ili�kin du�iincemi 
dogrulad1. Ben salt erkinlik yanlisiyun. Sanunca petrol bize bir 
t;Hziim getirmiyor, bir siire it;in ileriye atiyor sorunlanmiZI. Meksika 
devletinde bir t;iirtime var. Ben demokratik ele�tiriden bqka t;Ikar 
yol g6remiyorum."  Tarih ile politika ili�kisi konusunda ise, unlu 
ozan, hem yurtta�. hem de ozan oldugunu belirttikten sonra. 
Benjamin Peret'nin bir s6ziinii anunsatarak, ozanm 6zgiir kalmas1 
gerektigini s6yliiyor. "Gercekiistuctiler bu konuda herkesten daha 
bilincli idiler' '  diyor . .  
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Andre Laudc'un, "�iir sizin yarattcthk ya�ammiZda hep en 6nde 
mi gelir?" sorusuna ise Octavio Paz �u ilginc;: yamti veriyor: "Siir 
elbette odaktadrr, ama hergiin �iir yazumaz, iyi �iir yazumaz. Victor 
Hugo'yu saymazsak. Ozanlar, diizyaz1 ile beslerunelidirler. Ben 
denemeler, ele�tiriler yazarrm, c;:eviri yaparrm. Ama �iir hep 
odaktadrr. Burada Andre Breton ile yapttgimiZ son gezintiyi 
ammstyorum �imdi, bana Apollinaire'in Gitane'm1 okudu idi. Hari.ka 
idi. $iir hep en ba�ta gelir. Bir toplumun durumunu anlamak 
istiyorsaniZ, ekonomistleri brrakm ozanlarla yazarlarla konu�un 
derim . .  " 

Andre Breton'dan ac;:Ilmt�ken, s6z elbette gerc;:ekiistiiciiliige 
geliyor. Bu konuda Octavio Paz'm soyledigi 6nemli s6z �u: 
"Gerc;:ekiistiiciiliik bir k1�krrtma idi. Bu akrmm eti.kasma hep bagh 
kalrm�rmd1r. Ama ecriture automatique'in olanaklarmdan c;:ok 
kii�iimliiyiim. Bilirsiniz Breton'un da ku�kular1 vard1 bu konuda" 
diyor. Bana SQrarsaniZ, ecriture automatique hit;bir zaman sahici 
g6riinmedi bana, onda hep bir ic;:tensizlik buldum; ama Andre 
Breton'un da ku�kulu oldu�nu bilmiyordum bu konuda. 

$iirleri dt�mda, denemelerini, ele�tirilerini de okumu�umdur 
Octavio Paz'm; Andre Laude ile konu�masmda ozanm ne ge� bir 
ilgi alam oldu�nu bir kez daha g6rdiim. Oliim mii? Oliim 
insanoglunun ha� sorunudur. Neanderthal'den bu yana onun tit; 
sorunu olagelrni�tir. Seks, t;alt�ma, 6liim. Oysa hayvanlarm 6liim 
kar�1smdaki tutumu �a�Irttctdrr; sezerler 6liimiin geldigini, eyvallah 
derler. tnsan delidir, 6liime ba�kaldmyor. Biiyiik uygarhklar, 
ya�amla oliimiin anla�maya vardlgi uygarhklardrr. 

"Y azma u�a�1 sizce nasi.! diizeruenir?" Ama Octavio Paz 
profesyonel bir yazar degildir ki, bunu geregince anlatabilsin. 
Gerc;:ekte bir profesyonel okur oldugunu s6yliiyor. YalniZca gerektigi 
zaman, istegin at�i yand1� zaman yazar. c;e�itlidir t;alt�mam, diyor, 
bakarsmiZ bir deneme, derken bir ele�tiri. Ama yiiriimeye, gezmeye 
bayiltyor. Peki, bir umut adam1 m1 o? Diinyanm bir tiir sonu 
ya�adtgi kamsmday1m. Ama bir yok olma degildir bu. Alttan alan 
yeni bir �eyler hazrrlamyor. Buna gerc;:ekten inantyorum. "  

Gene bir Latin Amerikal1 ozanla,Pablo Neruda ile siirdiirecegim 
yazrm1. Pablo Neruda'nm "Kopuk Giil ve B�ka $iirler" ad1 altmda 
yeni bir kitab1m yaylmlad1 Gallimard. Ozanm e�i Mathilde top!� 
�iirleri. tspanyolcadan Claude Couffon FransiZcaya c;:ev�. 
Hubert Juin Le Monde Des Livres'de yazd1� " Pablo Neruda'nm 
Tutsusu (vasiyeti) " adh yaztsmda Nobel 6diiliinii kazanm1� olan 
$ilili ozan iistiine 6vgiiler dile getirmi�. Yalmzca ozam degil, 
c;:evirmeni de 6viiyor; bu kitap, diyor. Neruda'nm biitiin lirizmini 
ortaya koyuyor. Ona gore, Neruda'nm lirizmi, gec;:mi� sevdas1 ile 
gelecek umudunun uyu�umundan dogmaktadrr. Neruda, �iirlerinde 
s1k s1k "doniip gelmek"den, "yeniden ortaya t;tkmaktan" soz eder. 
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Toplumun degi�imine, donii�iimiine kar�I degildir bu. Ozanhk 
yalvat;hktrr, ama olacafp bilme anlammda degil, olmas1 istenilenin 
dile getirilmesi anlammda. Neruda'daki boyut geni�ligi buradan 
gelmektedir. "Onun �iiri icten olanla epik olamn kar1�1mmdan 
dogar . .  " 

Sagc1 Contrepoint dergisinin son say1smda ise, " Neruda Mitosu" 
adh yaz1, ozam agrr bit;imde ele�tinnektedir. Uruguayh ozan ve 
denemeci, Fransa'da siirgiin ya�aJD..l siirdiiren Ricardo Passyro, 
Pablo Neruda'nm "engage" bir ozan olmasm1 ele alarak, biitiin 
ya�am1 boyunca Kremlin'in kulu kl:ilesi oldugunu yaz1yor onun; Juan 
Ramon Jimenez'in Pablo Neruda'ya kar�I olan yaz1s1m da 
kullamyor. 

Sanat, yazm alanmda gl:iriilen bu sag sol �;ati�masimn sag 
kanatta yeni yeni olu�an dii�iinsel bir akrmdan gilt; aldigi rahathkla 
sl:i:vlenebilir. H1fz1 Topuz , bir ay l:ince, Milliyet Gazetesinin 23 
Temmuz tarihli say1smda t;Ikan"Yeni FransiZ sa�nm eski mitoslar1" 
adh ilgint; yaz1smda bu yeni sagc1 akrma deginmi� ve t;ok yerinde 
tammlamalarla durumu ortaya koymu�tu. Okurlarrma bulup 
okumalanm sal1k veririm o yaz1y1. " FransiZ solunun kendi it;indeki 
bl:iliinmeler, t;eki�meler ve t;eli�kiler bunalunlara saplanan baz1 
gent;lik �;evrelerinde sagcliarm daha etkili olmalarma yol at;Iyor" 
diyordu Topuz yaz1smda. �imdi Fransa'da sola �;atan sagcliar, 
�a�IIacak �eydir, t;ok eski bir karalamay1 , Sovyet �ak�akcli1� 
su�;lamasm1 kullamyorlar. Bunun yeni bir l:imegi daha var, 
karikatiircii Wolinski'nin ugradigi saldm. 

Wolinski, Humanite'nin karikatiirciisii, Charlie Ebdo ve 
Harakiri dergilerinin kurucusu krrk ya�larmda �;ok yetenekli bir 
sanatt;I. Yanlimiyorsam, bizim kari.katiirciilerimiz �;ok severler onu. 
Wolinski ge�;ende Sovyetler Birligi'ne gitmi�. dl:inii�iinde Charlie -
Ebdo'da bir rl:iportaj yayunhyor Sovyetler Birligi iistiine. hte 
kavgamn pkmasma neden olan bu rl:iportaj . Kar�1 yandakiler 
Sovyetler Birligini cennet gibi gl:isterdi diyerek yerdiler Wolinski'yi. 
0 da bunlara verdigi yamtta "Ben Sovyetler Birligi'nin cennet 
oldugunu hif de sl:iylemedim" dedi. "Oradan iyi soz ettigim it;in ise 
kmanamam. Kotii sl:iz etseydim kmanmal1 idim. Sovyetler Birligini 
yermeye hie bir heves duymadrm it;imde. Humanite'de cah�t1grm, 
demek komiinist oldugum icin kiZdliar bana.Sovyetler Birligi'ni 
cehennem olarak tanitmaditun it;in kiZdliar. ' '  

Humanite - Dimanche'da ise Frant;oise Colpin, bu konuyu acarak 
"Wolinski, Sovyetler Birligi'ne gitti , dl:indii, anlatt1. Cennetten sl:iz 
etmedi, ama cehennem de demedi" diye yaz1yor. 

Anlad1g1ma gl:ire, nerdeyse diinyanm her yamnda, ki�inin 
kimligi, Sovyetler Birligi'ne k�1 oldugu davran1�la l:ilt;iiliiyor hiila. 
Sagc1larm, bu yontemi uygulayarak neyi amat;ladiklarmi anlamak 
kolay degildir. Sovyetler Birligi'ni yermeyeni korkutmak m1 yoksa 
sosyalizmi, komiinizmi boy le yaparak l:inlemek mi istiyorlar? lkisi de 
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olanaksiZ g6riiniiyor bana. FransiZ sa�m giidilkliiA"finden b�ka bir 
�ey degildir bu . Yok yabanc1 bir iilkeyi 6vmek . . .  6ziinde su� olarak 
g6sterilmek isteniyorsa Fransa sat� unutmamah ki, 1789 
devrirninden sonra her yerde ve·co�ku ile 6viilmii�tiir Fransa . . .  

3 1  Atustos 1979 
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GALYA'DAN FRANSA'YA 

1stanbul'dan bana haber yollayan bir okurum, elime bir fU"Sat 
g��ken yalruzca Fransa'dan sijz etmemi istiyormu�; oysa Fransa 
Paris . . bunlan bilmeyen mi var! Ben ancak bizim iilkemizle kimi 
k�u�tll'IIlalar yaparak bir �eyler bulmaya �ah�nyorum. S<lzgeli�i .  
ekin (kiiltiir) konusu bunlardan biri idi. Bu yazunda da o konuyu dil 
ve tarih a�1smdan ele alaca�. 

Bir ekini olu�turan Hgelerin b�mda "dil"in geldi� bilinir; 
bundan ekinin ulusallikuu clkarmak isteyenler, elbette ulusal dil 
iizerinde durmaktadrrlar. Bugiinlerde Fransa tarihi ile, Ferdinand de 
Saussure'iin o cok sevditun kitabun, "Genel Dil Bilgisi Dersleri"ni 
birarada okurken, ilgin� bir olay ve ilginc bir yorumla kar�u�tun. 

Once "ilginc" diye nitelendirdi� olay iizerinde durayun. 
1sa'dan Hnce 51 - 58 yillarmda, bilindi� gibi, Caesar biitiin Galya'y1 
egemenli� altma alrr. Caesar'm bu yengisi hie bir kar�lkoma ile 
kar�u�mam� de�dil . Vercingetorix, Romaluarla dlSvii�mii�. fakat 
Alesia'da ku�atuarak tutsak al� ve Roma'da Hldiiriilmii�tii. t�te 
yerli Galya halkmm tarihten silinmesinin b�lang�c1 bu olaydrr. 
Gerci Fransa Vercingetorix'i unutmad1, hatti Ill .  Napolyon, 
Ales1a'da onun adma biiyiik bir &nlt diktirdi. Fakat tarihcilerin 
dediklerine, Fransa'y1 tan1yanlarm inancma glSre, "K�ke Vercinge
torix kazansayd.I da, Romaluar Galya'dan cekip gitselerdi" diye 
dii�iinen bir FranslZ'l bulmak olanaksiZdrr bugiin . . .  

Nerden nereye g�ece�. bizim $eyh Bed.reddin ger�i 
Vercingetorix'e benzetilemez; Seyh Bedreddin, yabanc1 bir devlete 
de@, insan �itli� u�na (ciinkii Miisliiman olmayanlar1 da 
cevresinde toplam��tl) Osmanl1'ya b�kaldll'ml�t1, ama Nizun 
Hikmet'ten b�ka kimse, onun yenilgisi konusunda icten bir 
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yazildanma duymanu�;>trr. Osmanh hep yeglenmi�tir. Oylesine ki, 
bizim solun bir ucu, son yillarda $eyh Bedreddin'in adm1 nerdeyse 
"hain"e bile t;Ikarmak istedi. Demek Osmanh ekini ve uygarhkJ. hep 
iistiin bulundu. Bari $eyh Bedreddin'in bir yonutunu diksek! 

Gene Fransa tarihine d<>nelim. Galya, Caesar'm yengisinden 
sonra tiimden Romalila�;>ti; bilmiyorum ama, Anadolu bir yana 
brrakilrrsa (o da kimi ayrmtilar g<>z<>niinde tutularak) b<>ylesi bir 
olaym bir benzerini daha bulmak pek kolay olmasa gerektir. Galya, 
uygarhga Roma ile kavu�;>tu, barbarlar da b<>ylece kurtulmu�;> oldu 
yoksa Germenle�;>ecekti. Bainville , "Fransa, tarihinin be�;>yiiz yilm1, 
Roma ile payla�;>tl" diyor. Onemli olan �;>u ki, bu olaydan sonra Galya, 
kelt dilini toptan brrak1yor. Bugiin Frans!Zcada o diyelekten ancak 
birkat; s<>zciik kaldil:'l bilinmektedir. Kelt�,:e'nin brrakil1p Latinceye 
g�ilmesi,  b<>ylece FransiZcanm yaratilmas1 , beni burada Latince ile 
ilgilenmeye iteledi. Frans!Zcanm Latince . 'den t;Ikma oldu�nu 
bilmiyor degildim, ama kiit;iik <>lt;iideki kar�;>i.la�;>trrmalarun beni 
�;>a�;>Irtmaga yetti. 

Sabahattin Eyiiboglu, hit; unutmam, kiiltiirlerin uygarllklarm 
siiriip gitmesinde dil <>gesinin roliinii biiyiitmemek yanhs1 idi. Onun 
bu g<>rii�;>iinii her zaman anlayi�;>la kar�;>dami�;>undrr; Anadolu'yu, onun 
get;mi�;>ini, geli�;>imini, tiirlii soylarm oraya geli�;>ini toptan ele 
ald1gmda, degi�;>en dilin yamnda siiren bir birligin, bir uyumun 
varhl:'lru vurgulamak istiyordu. Peki, Fransa'da durum ne g()sterdi? 

Galya, dilinden ba�;>ka dinini de "aruitisme"i de brrakmi�;>tl, ama 
"Gallo Romain" deyiminin hit; bir zaman degerinden bir �;>ey 
yitirmedigi anla�;>d1yor. "Galya kafas1" , bugiinkii Frans!Z'm da 
karakterini g()sterir biraz: Otoriteye saygts!Zllk, yenilik istegi vb . 
gibi. Hatta ll,omaldarm gelmesinden <>nceki Galya uygarhl:'lnm, 
Atina'dan da, Roma'dan da daha ileri oldugunu s<>yleyenler clkti. 

Konu, buncas1 ile bile, uzun uzun dii�;>ilndiirecek birtakun 
sorunlan it;eriyor, ama biz onu �;>imdilik bu kadarla brrak1p "dil 
sorunu"na ge�,:elim, yaz1mm ba�;>mda degindigim "dil-ekin" ili�;>kisine 
gelelim. Belki Sabahattin Eyiiboglu'nun g<>rii�;>iine deggin kimi 
degerlendirmelere de b<>ylece olanak bulabilecegiz. Gert;ekte 
konumuz iki degil, birdir. 

Ferdinand de Saussure'iin "Genel Dil Bilim Dersleri"nden "Ekin 
Birligi" b<>liimiiniin biiyiik bir par�,:asm1 yazrma aktaracakJ.m, Prof. 
Berke V ardar'm t;evirisinden. 

"Oyle ise dilin tek ba�;>1na tamkhl:'l bize ne <>gretir? Irk birligi tek 
ba�;>ma dil ortakhgmm ancak ikincil ve hie de zorunluluk ta�;>unayan 
bir etkeni olabilir. Ama t;ok daha <>nemli bir birlik vard1r ve temel 
nitelikli tek birlik de budur: Toplumsal bagm olu�;>turdu� birlik. 
Ekin birligi diyecegiz buna. Degi�ik rrklar arasmda bile ve hicbir 
siyasal bag bulunmadan da kurulabilen cok say1da din, uygarllk, 
ortak savunma . . .  ili�;>kisine dayanan birlik anlamm1 verelim bu s<>ze . 
Toplumsal bag, dil ortakhl:'l yaratmaya y<>nelir ve belki ortak dile 
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birtakrm Bzellikler de kazandrnro Tersine, ekin birligini yaratan da 
belli bir Blt;:iide d.il ortakhgJ.drro Genellikle ekin birliki dil ortakhguu 
at;:lklamaga yetero Omegin Ortat;:ag b�lannda, t;:ok de�ik k<ikenli 
topluluklan siyasal bag olmadan da birbirine baglayan bir Romaekin 
birligi kurulmu�turo Ekin birligi konusunda da her �eyden Bnce d.ile 
ba�vurmak gerekir 0 ' '  

Bu s<izlerde gozden kat;:mlmamasi gereken �udur ki, biiyiik 
bilgin, "Dil toplumsal bag1 yaratrr" demiyor, "Toplumsal bag, dil 
ortal1�m yaratmaga yonelir" diyoro Bu g<irii� apsmdan hem 
Fransa'y1, hem de bizim Anadolu'yu dii�iinebilirizo Dil ortakhgmda 
rrk birligi ancak ikincil ve hit; de zorunlu olmayan bir etkendir, diyor 
Ferdinand de Saussureo Ya alan, ya almano o o  

Fransa'ya Romalilardan sonra Franklar da geldilero Demek 
Fransa'y1 iki yabanc1 rrk ele get;:irdi. Ama biiyiik bir ayrrrm vardrr bu 
iki ele get;:irme arasmdao Rom:llilar biiyiik bir ekin uygarhk 
ta�Iyorlardi; Franklar ise Gallo - Romam kiiltiiriiniin yerine konacak 
hit;:bir �ey getirmiyorlard1 . Onlar, Galya'da bulduklar1 kiiltiirii 
benimsemek zorunda idilero lki durumda da, iistiin uygarlJtm 
egemen oldugu sonucuna var1yoruzo Gene ya alan, ya almano Hangi 
istilac1, ald1� iilkeden etkilenmemi�tir! Tarihi bu apdan belki bir 
daha yazmak gerekiro 

Galya, Roma, Fransa, Franklar, �eyh Bedreddin, Osmanh, 
Sabahattin Eyiibogluo 0 0  Dii�iincem i�te bunlar arasmda dola�1p 
duruyordu bugiinlerdeo Derim ki, toplumumuzun sorunlarmm 
(ekininin) k<ikenlerine gitmeden,gelecekiroize t;:Bziimyollari bulmakta 
giit;:liik t;:ekeriz o Giinii giiniine ya�ayan insanlar oldugumuzun 
sikmtiSim duydugum it;:in bugiin bu kvnuyu at;:trmo 

Yukar1da yeri gelmi�ti, unuttum yazmay1; Macarcanm, Fincenin, 
Tiirk Dilleri ailesinin " Fino Ugriyen" yolundan oldugunu 
ogrenenlerimiz, duyuyorum ki, Macarlara olsun, Finlandiyalilara 
olsun "Siz Tiirksiiniiz! "  diyorlarmi� o En azmdan ay1p oluyor bi:lyle 
konu�mako Burada i�lenen yanh�m anlam1, bu yazundan t;:Ikarilabilir
se ne mutlu banal Unutmayalun ki, Farst;:a, Hint Avrupa dil 
ailelerindendir ve bugiin konu�ulan A vrupa dilleri ile biiyiik 
yakinliklar gosteriro �imdi bir lranl1 kalk1p da bir FransiZa, "Siz 
lranhsmiZ! "  dese ne giiliint;: olur, bir dii�iinelim! 

Biz "dil"i, hep "1rk" sanmi�Izdir; bir tiirlii de diizeltemiyoruz bu 
sammiZdaki yanh�1. 

7 Eyliil 1979 
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$EMSiYEL1 CLOCHARD 

Yazunm b�hgmdaki i.ki s6zciikten i�e b�layahm: "$emsiye" 
bilindiA'i gibi "!;!ems" den (giine�) gelir, "giin�li.k" demektir, sonun
daki "iyye" Ara� di�il ekidir.Oysa biz tere kar�n ayaka g�irilen 
�eye "terli.k" diye Tiirk�e bir ad bulmu�uzdur. Ara�as1 "araluyye" 
dir ki, Arap onu ayagma de@, b�ma giyer. Rak1 da "arak"dan 
gelir, terle�. damlam��. dam1tlk demektir. "$ems"in eski semiti.k 
dillerdeki kar�1h� "$am�"t1, tann idi �am�. biiyiik tann. 

Yakmuru az bir iilkede ya�adt�dan rmdrr nedir, �emsiye 
dediAimiz �eye yakmurla da ilgili oldugunu g6steren bir ad koymaya 
gerek duymam��l.Z. Oysa Fransl.Zcada "parapluie" , yagmur i�in 
kullarulan �eyin ad1drr, bunun giine�e kar�1 a�llanma (plajlarda, 
a�lkhava kahvelerinde) "parasol" dendiA'i bilinir. Bizde eskiden, 
6zelli.kle Kad1k6y'de �ok kullanllan bir uzun araba vard1, "parasol" 
den bozma olarak "par�ol" derlerdi ona. $imdi o arabalardan ancak 
ii� b� tane kald1; ilkokul �ocuklanru topluca okula g6tiiriip getirmek 
i�in kullarultyor. Kadlk6y'iin �imdi.ki gibi kalaballk olmad1k1 eski 
yillarda yolcu ta�1tl sadece onlardl. Qocuklugumda .ne severdim o 
arabalan! 

Yazurun b�hgmdaki ikinci s6zciik olan ' 'clochard''m Tiirk�edeki 
kar�l11� ise "berdu�"tur; "omuzda" anlamma gelir berdu�. tek 
ba�ma bir �ey anlatmaz.Ancak eskiden kullanllan deyim "bane 
berdu�" idi, "evi omuzunda" demekti. Ba�ka bir deyimle "nerede 
ak�am, orada sabah" anlamma gelirdi. Yeri yurdu olmayan, �siz 
gii�siizler i�in kullanllrrd1. Bu �ilerden bizde genelli.kle uzak 
durulur, korkulur, "ne idiigii belirsiz" deyimi de kullanllrrd1, onlar 
i�in. Polis bOyle birini g6rse, hi�bir olay, �i.kiiyet olmadan da 
sorguya �eker onu; adam parkta otursa, park bek�isi gelir yerinden 
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kaldrrrr; bir yerde uyuyacak olsa diirterler "Hadi 4!ine! "  derler, 4li 
varnu!il gibi. Hatta bu gibilerin toptan I:Hdiirillmesini isteyenler bile 
t;lkar slk slk, "Yok edeceksin efendim! "  diye konu!ilurlaro K1sacas1, 
bizdeki "berdu!il" bir tiirlii rahat yiizii g6rmez; dinlenmek, uyumak, 
dalga get;mek, tiirkii s6ylemek onun hakk1 degi.ldir 0 Toplumun hor 
g6rdiigu ki!ililerdir bunlaro Para dilense, para yerine 6gut verilir 
onlara, "Utanrruyor musun aylak aylak doll!.lllmaya, t;ahlllsana! " 
deniro Oysa bizde gert;ek aylaklar, yoksullann arasmdan degi.l, 
varhkhlann arasmdan clkaro 

Yular 6nce bir aklllamiistii, K6prii'de bir berdulll t;i.kmlllltl karllluna, 
para istemilllti benden get;milll giin, eline birkat; kurulll siklllltirdun a.ma 
bununla yetinmeyerek "Sen lllimdi gider, bu para ile it;ersin" dt!dim, 
yukardano Oysa o aklllam ben de it;meye gidiyordumo Demek ona 
yaklllltlramamlllllm it;ki it;meyi . Adam nerdeyse klZarak "Elbette 
it;ecegim" demesin mi? 0 0 lt;tenligine sayg:� g6sterip, verdigim paray1 
biraz daha artrrarak "Yetmez o kadar1 it;mene, bunu da al" dedimo 
lyi etmi!ilim! 

Gelelim Paris'in iinlii "clochard"lannao o o  Ama 6nce gene de 
s6zliikbilim iizerinde dural1m birazo "Cloche" Frans!Zcada "t;an" 
demektir ya, "etre de la cloche" deyimi yersiz yurtsuz olma.k, 
sokaklarda yatmak, "faire la cloche" ise "serserilik etmek" anlamun 
almlllltll"o Paris'te t;ok s1k g6riilen tiplerdendir clochard: Diyebilirim 
ki Paris'in bir part;asl, rengi hatta tad1drro Bunlan kaldll"IIDlarda 
SIZmllll olarak , giiniin gecenin her saatinde g6rmemiz olas1drr 0 

Yanlarmda it;ki lllillleleri hit; eksik olmazo 0 0  Seine nehrinin sa.kin 
tenha, g6lgeli k1yuarmda topluca bulunduklan da s6yleniyoro Ben 
geceleri, agat;larm diplerindeki yuvarlak IZgaralara (bu IZgaralar 
agat; yagmur suyunu alsm, dip kapanmasm diye yaplimlllltir) 
ballllarm1 koyup uyuyakalanlar1 slk slk g6riiyorum ve ball' yastJ.� 
olarak neden bu demir 1Zgaralar1 yeglediklerini bir tiirlii 
anlayarruyorumo 

Clochar'lann en slk g6riildiikleri yerler metro istasyonlar1drr 0 

Buralan yaz yagmurlanndan kill' soguklanndan koruna.kh yerler 
oldugu it;in clochard'lann hollluna gidiyor anlallllian o o  Konumuzun 
hence en 6nemli yan1, burada clochard'lardan tiksinilmemesi, 
t;ekinilmemesi, korkulmamas!diro o Onlar1 polise lllikayet etmek ise 
kimsenin akhndan get;mez, t;iinkii bu kentte yallla.ma.k onun da 
hakk1drro Gert;ekte clochard kimseyi rahatslZ etmez, metro 
istasyonunda bir srraya otunnulll s6ylev t;ekmektedir, yahut tiirkii 
s6ylemektediro 0 S6ylevlerinde de, tiirkiilerinde de t;ok b81llarili 
olanlar1 g6rdiimo o  Kadmlara karllll davrarullllan naziktir o o  Gert;ekte 
burada kadm, rahatslZ edileceginden hit; korku duymazo 

Clochard size bakarak bir s6ylev veriyorsa ister dinler, ister 
dinlemezsiniz, danlmazo o  Gert;i Fransa gibi zengin bir iilkede, Paris 
gibi biiyiik bir kentte, bu yersiz yurtsuzlara nasu olup da bir Slgma.k 
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bulunmadlgJ sorusu insarun akluu zaman zaman yorar. Ama bunun 
yamtm1 bulmak kolay de@dir sarunm. . .  Clochard, burjuva 
toplumunun zorunlu bir bHliimii, bir parcasl(hr. tngiltere'de sanayi 
devriminin b�lamasma yalun yillarw, tan.mm yerini hayvancilik 
almca, i�siz kalan kHyliiler, kentlere dolu�maya ba�lam�tl da, o 
zaman bu "serserilerin" idamma ferman �;lkanl�tL Diyece� 
epey ilerleme olmu�tur bu bakundan clochard'lara y�ama haklo 
tamnarak . . .  

Bir gece, g� vakit, bir metro istasyonunda aktarma trenini 
bekliyorduk . .  Bir kH�ede ii�; be� zenci, kii�;iik bir orkestra kurmu�. 
daha �;ok temponun egemen olduku, giiriiltiilii , biteviye, aman 
vermez, �;lldlrtlCl bir miizik tutturmu�larw. «;evrelerinde kalaballk 
da toplanrm�t1. Onlardan ii�; be� s�ra �ag.da, tam bizim kar�l.DllZa 
dii�en yerde bir clochard , elini oturduku s�raya diizenli diizensiz 
vurarak bu zenci miizigine tempo tutmakta idi. Tam ta ta tam . .  Tam 
ta ta tarn . . .  Tempoyu iyi tutturamad1guu anlad•k!ndan ou, yoksa 
yalmz ba�nna can1 slklld•k!ndan rm, birden derlenip toparlanmaya 
ba�lad1. Ayaga kalkt1, i�; fanilasm1,yiin yelegini pantalonunun i�;ine 
iyice soktu, ba�mdaki fHtr �apkaya iyi bir bi�;im verdi, i�;ki �i�esini 
yan cebine yerle�tirdi, sonra �emsiyesini, evet �emsiyesini a�;tl 
(�emsiyesi vard1 bu clochard'm) , yerin altmda a�;tl �amsiyesini, 
saglam, kararh , sert ad1mlarla zenci orkestrasma dogru yiiriimeye 
ba�lad1. 

t�te o zaman, Paris'in altmdaki yiizlerce metro istasyonunun 
birinde, gece yarlSl, kendiliginden Hyle bir ne�e. Hyle bir y�ama 
sevinci gi.ir diye t�1verdi ki, hepimiz etkisi altmda kaldlk onun. 
Zenciler bir an miizigi durdurdular, �;evrelerinde toplanm1� olanlarla 
birlikte bu �emsiyeli clochard'1 allu�lamaya b�ladllar . . .  
1stasyonun iki yakasmdakiler de bu alk1�a katllmakta geci.kmedi . .  
Yagmurun ve giine�in bulunmad1gl bu yerde, �emsiye ve �emsiyenin 
altmda clochard , anlams1z ya�amm Hliimsiiz bir yonutu gibi,  
alk1�lar arasmda dimdik duruyordu . .  Bana, "Giiniimiizden binlerce 
yli Htesine ne b1raksak?" diye sorulsa, ver altmda �emsiye a�;rm� . bu 
yersiz yurtsuz adamm vakur yonutunu sallk verirdim. 

Bir o yandan, bir bu yandan iki tren geldi sonra, evlerine gitmek 
iizere bekleyenleri al1p h1zla uzakla�t1 o istasyondan . . .  Acaba 
�emsiyeli clochard'da katlld1gl ve katk1da bulunduku ne�eden, 
sevint;ten ne kalm1�tlr dersiniz! . .  

14 Eyliil 1979 
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HALLER FORUMU 

Haussmann, kim bilir en giizel bir kent olan eski Paris'i nerdeyse 
kHkiinden y1k1p degi�tirirken (arularmda "isyan mahalleleri, 
barikatlar artJk ortadan kalk1yor" diyor; ger(,:ekten de yeni Paris 
balk ayaklanmalarma kar�1 planlannu�ti) . Baudelaire, 

Le vieux Paris n'est plus; la forme d'une ville 
Change plus vite, helas, que le coeur d'un mortel 

�iirini yaz1yordu. Giiniimiizde ise hi�bir Franstz ozan1 kallup da, 
"Ah . .  eski hailer ylkud1" gibisinden bir �iir dH�enmedi. Demek 
Paris'i candan seven bir ozan kalmad1. Fakat hallerin ortadan 
kaldrrumasJ gene de biiyiik tart1�malar koparma.m� degildir. Paris 
Belediyesi 12. Yiizytldan kalma hal yapuarrm, Orly Havaalam 
yakmmda bir yere (Rungis'e) gHtiirmeye kalkmca, b�kentin 
sevdaluar1 elbette ayaklanacaklard1; �iinkii halleri �evreleyen 
lokantalarda sabaha kar�1 sogan �orbas1 ile �arap i�menin taw da 
Mylece tarihe kar1�1yordu belki . Ne yaparsllliZ ki, biiyiik kentin 
gitgide kalaballkl�masi, trafik slki�Ikli�run artmas1, bu mahalle
nin ortadan kalkmas1m gerekli ku1yordu. 

Bunu anlamak 1stanbullular i�in hi� de zor degildir Hali�'e 
yaslamru� meyve-sebze halinin Cekmece'ye glStiiriilmesini bir tiirlii 
ger�ekle�tiremedik biz iistelik bu hal, Paris'teki gibi tarihsel bir 
deger, bir ani da t�liDiyor. Belki yararlanacak bir yam vardrr diye 
dii�iinerek Paris hallerinin yerinde �imdi nasu bir yapiDlD 
kuruldugunu anlatmak istiyorum. Ama buna giri�meden Hnce, bu 
Mlgenin tarihinden a�ayrm k1saca. 

Paris'in hal mahallesi, b�langi�ta, bir ��� olmaktan �ok, bir 
panayrr yeri idi; Paris'te ne yapu1yorsa, d�ardan gel.me olanlar da 
i�inde, burada satJlrrdi. Hatta bu panayrr tutsun diye, kentteki 
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diikk8nlar haftada bir - iki giin zorunlu olarak kap�. Fakat 
Paris'te oturanlann sayJsJ 300.000'i bulunca, bu mahaile sadece 
besin pazarma dHnii�tii; Hyle ki Napolyon'un buyrugu ile dericilerle 
�arap�;Ilar nehrin Hbiir yakasma g61;tiiler. 

Bu yerin Hnemini arttrran b�hca etkenlerden biri de, Paris'in en 
giizel kiliselerinden birinin, St . Eustache Kilisesinin burada 
bulunmas1drr. Gotik biceminde (iislubunda) yapilm1�, RHnesans 
siislemeli bu kilisede konserler diizenleniyor. Bu �e gecen yiizyilda 
Berlioz ve List ile b�larum� .  

Ben Paris hailerini g6rmedim, duyardl.ID iiniinii; biiyiik cadde 
acmaya tutkun olan Haussmann bu mahaileyi ge� bulvarlarla 
cevrelemi�: Rivoli, Louvre, Sebastopol . . .  gibi. Fakat hal yapilar1 da 
bir yandan arta dunnu�. son ikisinin acii� yii1 1936'drr. Zola, 
"Paris'in Karru" adh romanmda �te bu mahaileyi konu edinmi�ti. 
"Naturalist" diye tarunmasmdan Htiirii, hence, cok zarar g6rmii�tiir 
Zola. Oysa ozan ruhlu idi; romanlanru okuma hevesini duyuyorum 
yeniden. Onu bir belgeci degil, bir yaratJc1 sayanm ben. 

Biz gene hallere dHnelim ... GHriiyor musunuz, zaman bir b6lgeyi 
nasii tarihle�tiriyor ! Onu cevrel�yen dar sokaklardaki lokantalar da 
bu iine katk1da bulunuyordu. Omegin "Le Pied de Cochon" da 
sabaha kar�1, sanat�;Ilar zenginler, esnaf ve hamallar, bir arada, 
sogan corbas1 ile �arap icerlerdi. 

Hal yapilar1 yikilmca Paris'in gHbeginde biiyiik bir cukur ortaya 
�;IktJ. Bu cukur nasd, ne amacla doldurulacakt1? Tart1�malar ald.I 
yiiriidii. Durumu dekerlendiren Paris Beledivesi.  iki mimara bir plan 
hazrrlatJyor; bu plana g6re eski hailerin yerindeki ,cukura modem bir 
yap1 yerle�tirilecek; buras1 bir yandan Paris'in en biiyiik 
car�Ilanndan biri olacak, Hbiir yandan ise bir kiiltiir - sanat merkezi 
kimligi ta�1yacak. Oyle ki, zamanla "Hailer Formunu" (yeni 
mahallenin ad.I bu), bir az Htedeki "Beanbourg" ile baklanacak. 
Beanbourg on ikinci yiizyildan kalma bir addrr bir kHyiin ad1 ve 
�imdi "George Pompidou Ulusal Sanat ve Kiiltiir Merkezi" adh 
modem yapmm yiikseldigi yer. (Bu merkezden bir yazimda s6z 
et�tim) . Demek "Hailer Forumu" ile "George Pompidou Ulusal 
Sanat ve Kiiltiir Merkezi" aras1, zamanla t�It trafitine kapatilarak, 
Parislilerin gezip eklenecegi bUyiik bir alan elde � olacaktrr. 
Zola'run romanim okuyanlar; Paris'in karm yerinde b�ka bir organ 
bulacaklar artik. 

Gel de bizi.m Bayezit AlanliD ans1ma! Bir zamanlar lstanbul 
Belediyesi, bu alarun bici.mini d�tirmeke karar ve�ti; bu 
amacla acilan yan�mada da Mimar Turgut Cansever'in projesi 
birinci ge�ti. Bildikime g6re, bu proje, hem de birkac kez 
onaylanmasma k�m. bir Uirlii tam olarak uygulanmamiiJ, deyim 
yerindeyse, ku�Ja �ti. Bugiin lstanbullular eski Bayezit 
alarum Hzlemle aruyorlarsa, onun yerine gercekten bir yenisinin 
yapii..mad.Ig:J i�;indir bu. Ama bakm Paris Belediyesi ne yap1yor: 
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Bundan yedi yd Hnce, Paris'in orta yerinde acilan bu cukurun 
yepyeni bir anlayi�la doldurulmasi icin, bir tasari yari�masi aciliyor; 
yar1�maya iki gene sanatp, Claude Vasconi ile Georges Pencreach 
kazamyor. t�te konunun en Hnemli yam, o giinden bugiine hicbir 
belediye ba�kanmm bu tasar1y1 deki�tirmeke kalkmamasidrr. Bizim 
Turgut Cansever'in b�ma gelenler, "Hailer Forumu" mimarlarmm 
ba�ma gelmedi: �unu da eklemeli ki, bugiinkii Paris Belediye 
B�kan1 Bay Chirac, yedi yd Hnce hazrrlanan tasar�run bir an Hnce 
gercekle�mesi icin var giiciiyle cal1�masmdan Htiirii Parislilerce 
Hviilmektedir. Ben de kar1�ay1m da, yap mm bir yerini de�tireyim 
diye dii�iinmemi� Bay Chirac. 

Paris'in eski karmm, bu yeni cukuru gHrmeye gittim. 4 Eyliil'de 
acdd1 forum. Size �unu sHyliyeyim ki, cukur , yeni yap1 ile ancak yer 
yiizeyine dek doldurulmu�. Ba�ka tiirlii sHylersek, yeni yap1y1 yapan 
mimarlar, yer diizeyinden yukar1 clkmak istememi�ler. St. Eustache 
Kilisesinin egemenlikffie brrakm1�lar koca alan1; yerin altrm 
i�lemi�ler, kat kat �akl inmi�ler, biitiin modem teknikleri 
kullanarak. Paris Match'da clkan konu�masmda Claude Vasconi, 
kendisine sorulan, "Bu Forum, yarmki kentin, gitgide toprak altma 
giren kentin bir Hntasarum m1d1r?" sorusunu, "Umanm ki hayrr" 
diye yamthyor. Dii�iindiiriicii bir sHz. 

"Hailer Forumu", cukura, beton cemberler icine almm�. biiyiik 
cam borulardan kurulu bir dikdHrtgen olarak dH�enmi�. Orta yer 
taracadrr. Bu yeni yap1da, en modem makazalann yam srra, sergi 
salonlar1, kitapevleri, diskotekler, kahveler, lokantalar var. 
Ozetlersek, Paris'in bu en yeni mahallesi, Anadolu'da bulunmu�. 
giiniimiizden dokuz bin yil Hncesinin yeralt1 kentini ans1t1yor. Ancak 
bunun giine�i bol ve havas1 taze. Dokuz bin yil Hnceki insanlar, 
giine� ve hava durumunu nasil cHziimlemi�lerdi, bilmiyorum. Ancak 
�unu da sHylemeden gecemeyeceki.m; Kapadokya'daki yeralti 
makaralarrmn dHrdiincii katma kadar �tim, kimler yaptl 
ise, havalandrrma �i kusursuzdu. 

21 Eyliil 1979 
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DOLA�MA 

Burada bir iki metro istasyonu var ki, sanat yapuan ile 
siislenrni�. Diyelim, Varenne Istasyonunda Rodin'in "Dii�iinen 
Adam", "Balzac" yonutlarm1 g6rmek, adarru �a�ut1yor. Elbette o 
iinlii yap1tlarm kopyalar1drr bunlar. Vakit g�irmeden metrodan 
atladmiZ da, yukar1 t;IktmiZ m1, Rue de Varenne'de Rodin Miizesini 
bulacaksmiZdrr, eski ad1 ile Hotel Biron'u. Bu saray1 1 728'de, eski 
bir perukac1 iken "Peyrene de Moras" diye soyluluk san1 alan biri 
yapt�t1. 1nsan burada biitiin giiniinii g�irebilir. 

Metro Louvre 1stasyonundan g�erken de, orada eski M1srr'm 
kusursuz yonutlarmdan bir iki 6rnek g6rmek biiyiiler ki�iyi. 
Oliimsiizlii� eski M1s1r denli duyan, duyuran ba�ka bir uygarh.k 
olmarru�trr. Srras1 dii�mii�ken yaz1vereyirn, onlarm 6teki diinya 
anlay1�larmda "cehennem" yoktu. Olunce, kral da, k6ylii de 
"cennet"e gidecekti . (Cehennem Yahudilerin bulu�udur) . Misrrhla· 
nn yonutlarmda hicbir tela� izi bulunmamas1 belki de bundandrr. 
tsterseniz atlaym metrodan, t;Ikm yukan, bitmez tiikenmez 
Louvre'a da.lm, orada ya�aym eski uygarhklan, 6liimsiiz sanat 
yap1tlanm g6riin . 

Louvre kac kez bicirn degi�tirdi. Philippe Auguste ba�latt1 onun 
yapmum 1204 yilmda; V. Charles biiyiittii , yeni kuleler ekledi.  Yirmi 
d6rt y�mda deli olan VI . Charles, onun yap1tlanm yi.kt1. 1546 da 
yeni Louvre yiikselme�e ba�lad1. Unlii romanm kahramam " Prenses 
de Cieves" i�te bu yeni Louvre'a gelip giderdi.  Daha sonra.ki 
degi�iklikleri bilmiyorum. Bana, resim.lerinden g6rdiigiim eski 
Louvre, �imdikinden daha giizel ge.ldi. 

Eskiler ne yaptuarsa iyi yaptuar. Bunun gizini ara�t1rma.k gerek. 
Edime'de Selimiye'ye ba.ka.kaldJ�un giinii unutamam, Selcuklular, 
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d6rt duvann sadeligi ile tae kapmm siisiinii nas!.l edip de 
birle�tirebildiler! Gecenlerde Abidin Dino ile Paris'in eski 
sokaklannda dola.�n.rken k�uniZa birden eok eski bir kilise elktl, bir 
Gotik kilise. Baka kaldlk. "c;;abuk s6yle, "  dedim Abidin'e, "bu eski 
yap1y1 niein sevdik bunca?" Abidin Dino, hie duraklamadan 
yamtlad1 beni, "Eski degil de ondan" dedi. Kimi �iirlerimde ve 
yaz!.lanmda zaman1 yadsiyi�un. biraz da bu anlamdadrr benim. 
Konuyu d&gJ.tnnyayun, zamanm gecmeditffii sanat denli anlatan hie 
bir �ey yoktu.r. Belki insanllk bu biiyiik gizi sezdigi iein sanatl 
ya.rat�trr. Sanatm bizde uyandrrd1�1 erine de bundandrr. Ba.rok bu 
erinci sa.rstl, durmu� oturmu�lukt.m yerine oynakhkt gecirdi. Rokoko 
ise zamanmm gectiginin sanki bir tanitlamasidrr, 6yle ki, bu inancm 
ieinde 6nce kendi yok olur. "Modem" alanla.rdan nefreti en iyi 
anlayan Picasso idi. Eskiyi onun kada.r de�erlendiren kim va.r ki! 
Eskinin yinelenmesiden yenilenmesinden bqka bir �ey degildi o. 
Ne demi�. " Evi.me hiebir yeni e�;�ya sokmam" de�. 

Gecende ressam Agop Arad'a yazd1A"un bir mektupta, Paris'teki 
yonutlardan aem1�, Etoile'deki ·"Utku Amtl"m yiiksek kaba.rtmala.r
la siisleyen iinlii yonuteu Rude'den s6z etmi�tim. Bu sanatemm 
yap1tla.ri pek be�enilmez. Gecen yiizy!.lm ilk ya.r1smda ya�am1�tl; 
Napolyon d6neminin biitiin devinimi ve son.radan g6rmeligi va.rdrr 
onda. Ama Paris gibi koca bir kenti ba�tanba�a Rodin ile 
kaplayamazsmiZ ya . . .  (Srras1 gelmi�ken yazayun, Rodin'in birkae 
e1plak kadm yonutu va.r ki, cinsel organ1 ayrmt!.l1 olRrak g6stermek 
iein yap!.lnn�tlr sanki, onla.r1 g6riince, ulusal ahlakimiZa aykrr1 
olduku gerekeesi ile Ka.rak6y Alanmdan kaldmlan kadm yonutunu 
ans1d1m. Zavalhnm ancak g6�sii, o da biraz, g6riiniiyordu. 
Dayanamad1k, neredeyse bir ayaklanma oldu, ama halk canibinden 
de�il. ayd1nlar a.rasmdan. )  Montpa.rnasse Caddesinin sonundaki 
Mare�al Ney Yonutunu da Rude yapm1�; altmda "Moskova Prensi" 
diye yazd1. Anla�dan ilk o gi.rmi�ti Moskova'ya. Napolyon, Rusya 
Seferinden d6nii�te Paris onu utku Wrenleriile ka.r�i.lami�tl. Oysa bir 
yenilgi d6nii�ii idi bu. Ramses'in Kade� savqmdan M1srr'a d6nii�ii 
gibi. Ama b�taki " Kazandun" dedi mi, kaz� say!.l1yor. 

Belki diinyada yonutu en eok olan kent Pa.ris'tir. Eski bir 
kitaptan 6�endi�ime g6re, Paris sokaklannda dokuzyiiz kada.r 
yonut v�. U�qla.rma g6re �6yle srralaniyor: tki baheiVan, be� 
devrimci, be� kral (FransiZ kafasmdaki denge dii�kiinliik\ine bakm 
siz . . .  be� devrimciyi dikti mi, be�;� de krah unutmuyor) , iie 
matematikei, on iki politikac1, on iie kimyac1, otuz yedi yaza.r, elli 
ozan. . .  ( oysa Baudelair.e "Fransa �iirden nefret eder" diye 
yaznn�t1) . 0 kitapta "Hie bir general yok" diye yaz!.l1. Peki Ma.re�al 
Ney'i general saymarm�la.r m1? Son.ra Etoile'deki an1tta, ba�ma tae 
giyerken g6sterilen Napolyon! Ama o bir yonut degil, bir yiiksek 
kaba.rtma olduku iein mi? 
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M&refal Ney'in yonutunun bulunduA"u k6{1ede "La Closerie des 
Lilos" adh bir cafe restaurant var, girip bir bira i�yim dedim. 
Eskiden buras1 kentin d�mda �. Yiizyllm b�mda Paris'teki 
biitiin iinlii yazarlar, sana�uar buraya gelirle�. G�nde Haldun 
Taner de, kahvelerden s6z ettigi yaz1smda, buramn adllll g�i.rm41ti, 
ama Yahya Kemal'in bu kahveye geldigini yazmay1 unutmJ.!�tu. 
Masalara bakt1m, kiminin iizerinde kiiciik kiiciik plakalar . . .  Unlii 
mii�terilerin adlar1. Kimler yok ki! Orhan Veli'nin olaganiistii bir 
ba�ar1 ile dilimize cevirdigi "Le Hareng Saur" (c;::iroznamel �iirinin 
ozan1 Charles Cros , Yahya Kemal'in dostu Moreas, Roland 
Dorgeles, Francis Carco, Andre Salmon, Henri de Regher, Jean 
Richpin . . .  La Closerie des Lilos'm Patronuna birtak1m FranslZca 
ansiklopedilerde adm1 g6stererek, biiyiik bir Tiirk ozanmm da bu 
kahveye gelip gittigini, Moreas'm dostu olduA-unu s6yledik. Belki 
Hniimiizdeki ay, ufak bir tHrenle, masalardan birine "Y ahya Kemal " 
admm yazu1 olduA"u bir plaka koyduracak!Z . .  La Closerie des Lilos'm 
patronu, iyi ki, "lstanbul kahvelerinden birinde ad1 var m1 bu 
ozanmlZm?" diye sormad1.  

Orhan Veli bir zarnanlar Beyoglu'nun bir arka sokagmda, 
Larnbo'nun meyhanesinde icerdi. Orhan Hldii; birkac yu sonra 
Lambo kendini ast1, yeri bir siire kapal1 kaldl. · Bir giin oradan 
g�erken baktrm, eski meyhanenin yerinde bir bakkal diikkam, iceri 
girdim, adarna, "Buras1 eskiden Larnbo'nun meyhanesiydi, biliyor 
musunuz?" diye sordum. Adam "Hayrr" dedi; ben tavan1 g6stererek 
"Astl kendini" diye siirdiirdiim s6ziimii. Bakkal korku ile tavana 
bakt: , "Burada rru?" dedi. "Ya . . .  " dedim. "Orhan Veli de burada 
icerdi" Bakkal "0 da m1 meyhaneci idi, o da m1 astl kendini?" diye 
sorunca hie ses vermeden d1�ar1 clktlm. Deli sanm�trr beni belki de. 
Olmad1kJ.m1 kim savunabilir ki ! lnsamn mayasmda delilik vardrr. 
Y oksa kentleri yonutlarla donatrr m1yd1? 

Shakespeare'in cok sevdigim bir dizesini anayrm, arna 
lngilizcesini yazacakJ.m Hnce, bir �iir icin gereklidir bu: "We are such 
stuff as dreams are made on" Demek ki, "Biz dii�lerin yapudiki 
hamurdanlZ" Bu dizedeki, "dii�" s6zciigu yerine "delilik" 
s6zciigunii g�irirsek daha yak1�1k al1rd1. Deliligi Hvmeliyiz hep. 
Paris'teki dokuz yiiz yonutun icinde delileri g6sterenleri belirtmege 
cal1�mak cok yararh olurdu. Padi�ahlarm yonutlarm1 dikmege 
kalksak Deli lbrahim'i 1ska m1 g�ecegiz yani! 

28 Eyliil 1979 
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BiR AVUNU 

Okurlarurun glSziinden kacmam�trr sarunm. Paris'e il4Jkin hangi 
konuyu acsam, 0 konunun bizim toplumumuzla, ilintisini demesem 
bile, ko�utlu�nu, benzerlikini kurmaktan kendi.mi alwmyorum. 0 
yazilar, hele topluca ele almsa glSriilecektir ki, Franstz uygarhkJ. 
dedigimiz bu ilginc olay, daha onceki birta.kun uygarhklarm 
kalitllDlm benimsemekten dogmu�tur. Buna "hazrra konma.k" da 
denebilir. Biitiin uygarhklar hazrra konmu�lardrr; bundan b�ka yol 
yoktur yaraticili�a. lSzgiirlii�e varmak, insanhka katk1da bulunma.k 
icin. Gerci Siimer'in, M1srr'm oncesini bilmiyorsak da, tarihsel 
belgelerin yo.klu�ndandrr bu. Siimer de, M1srr da, bize yazi11 
belgeler brraktilar, ama zaman anlayi�lari bizimkinden cok ba�kayd1 
onlann. Evet, bir uygarhgi, bir kiiltiirii siirdiirdiiler yiizde yiiz, ama 
siire gitmenin bilincine varmadilar. Yalntzca onlar vard1 sanki. 
Bizim toplumumuzda gecerli olan anlay1� da budur. Gelece�. 

Fransa, elbette ne Galya'd1r art1k, ne Roma; ama o, toprakmm 
tarihinden bu topraktaki karl�undan clkarm��trr kendi uygarhkJ.m; 
kiiltiiriine "dii�iinerek" varm1�trr. Ne demektir "dii�iinme"? Yan1ti 
kolay de�. Hani Orhan Veli'nin "Epeyce yakl�IDI�un. duyuyorum 
· Anlatam1yorum" dediki bir �iiri vardrr, belki o bizim yardunUDlZa 
gelebilir bu soru kar�1smda. Daha dii�iinmeye ba�lamadikJ.mtz 
kamsmdayundrr ben. Nerden mi biliyorum? Bu soziime ktzacaklar 
da ondan biliyorum. Biz "dii�iinme" deyince, birbirimize bcnzemeyi 
anlartz. Gelecekiz. 

tngilizler de, 1ngiltere'nin tarihi diye, Ada'nm tarihini anlatirlar, 
o�tirler. Gecmi�lerindeki kar1�undan, ce�itli kiiltiir etkilerinden bir 
gocunma duymazlar. Belki "dii�iinme"yi ortaya clkaran etkenlerden 
biri olarak glSrebiliriz bu kan�ma ger�egine inanmay1. Ciinkii 
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"dii�iinme" de, tarih gibi, bir bile�imden olu�ur. En az iki 6ge 
gereklidir dii�iinme icin. l;ok seslidir dii�iinme. 

Bizim toplumumuz da, yukar1da adl&rl g�n toplumlar gibi, 
t;e�itli k&r��unlardan, t;�itli kiiltiir kahtunlanndan olu�mu�tur; 
ancak bizim bir ayrrmrmlZ vardrr ki, onu t;aAd� bir toplumda 
bulmak olanaksiZdrr: Biz hit;bir yabanc1 kiiltiir etkisinde 
kalmad1gmuza (kalmayaca�mlZa) , hit;bir kBr1�1mdan get;medigimi
ze inanmakta, nedense direniriz. Yabanc1 etkinin g6zle g6riiliir 
duruma geldiAi Tanzimat sonras1 d6nemine bunca kiZumas1 
bundandrr. (Sanki ondan lince Acem'in, Arap'm etkisi yokmu�. 
olmam1� gibi) Sanrrsm1z ki, biz ba�ka bir diinyada ya�amaktaylZ. 
lnsanh�n ortak de�erleri, (bilimler, sanatlar) bizim d1�rmlZdadrr, 
bizi kapsamaz. "lnsan maymundan gelmedir" slizii, (gert;ekte 
Darvin, liyle bir sliz sliylemi� degil, ama biz dii�iinmeyi 
sevmediAimiz it;in, merak edip de adamm kitabm1 okumadlk, 
duydu�muzla yetindik) ne sert bir tepki uyandll'IIll�tl! "Biitiin 
insanhk maymundan gelmi� olabilir, ama biz Tiirkler maymundan 
gelmedik" dediler. Bu sliz, "dii�iinme"yi bilmedikimizin bir tamtl 
olarak glisterilemez mi? Bu tiir bir duyarh�n y�ad1� bir toplumda, 
bilime yer bulunabilir mi? Aydmlar arasmda ad1 get;en biri de, bir 
zamanlar bana, "Biitiin diinya sosyalist olsa da, Tiirk sosyalist 
olmaz" demi�ti. Bliyle dii�iindiigu it;in, onu sonralar1 kiiltiir �lerinin 
ba�ma get;irdiler. Dii�iinmemek it;in direniyoruz. 

Bilisizlik deAil konum. Bugiinlerde burada bulu�tuA"umuz gent; 
bir sanatt;rmlZa "Bizde daha dii�iinme b�lamad1" diyecek oldum. 
"Hayrr, b�lad1" diye yan1tlad1 beni. Onun dediAi do� ise, 
dii�iinmeye neden yeni b�lad1�1Z iizerinde uzun uzun durma.mJZ 
gerekir. Bizde "Ben bliyle dii�iiniiyorum" diyenlerin slizlerine ba.km, 
ba�kalarmm slizleridir onlar. Aym slizleri yineleyip duruyoruz. tki 
ayr1 slizii biraraya getinnekten bile korkuyoruz. Oysa dii�iinme, bir 
bile�ke kunna demektir. 

Bence "dii�iinme" ,  dii�iindiigunii sliylemekten korkmamakla 
ba�lar. Ama �u sliylediAim, bir "dii�iinme" iiriinii deAiJ, t;iinkii 
ba�kalarmm dii�iincesidir, benim en azmdan bunu bir ba�ka dii�iince 
ile birle�tirmem gerekirdi; "Siiylemekten korktu�r.;uz bir 
dii�iinceyi sliylemek" ya da "Kafamdaki korkuyu silmek it;in 
dii�iinmek" deseydim daha m1 yakla�rrd1m "dii�iinme"ye dersiniz! 
Gert;ekte "dii�iinme", "dii�iinme"den ba�ka bir �eydir, dii�iinceleri 
diizene koymaktlr, dii�iincede bilint;lenmek, ona kendimizi katmak 
demektir. 

Bu da yetmez, "dii�iinme"yi gert;ekten y�amamlZ da gerekir. 
"Yazmak - ya�amak" ili�kisinin Oktay Akbal'1 bunca uATa�trrmasl 
belki de bundandrr: t;iinkii o, yazmay1 dii�iinmekle e�it tutma.ktadrr. 
Oysa bizde, dii�iinmeden yaz1hr gert;ekte, demek ya�amm d1�mda. 
Bir zamanlar A. Gide, "Tanny1 yads1mak it;in otuz yurm1 harcadrm" 
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gibilerden bir soz etrni�ti. Bizde bu soze giilunur; t;unku biz koyu 
inant;tan inant;sizhga, turn "evet"ten turn "hayrr"a, hit;bir ussal 
i�kence t;ekrneden, hizla get;iverrnenin ornekleri it;inde ya�arnaya 
ah�rni�Izd1r. Gide, ba�kalarmdan once kendini inandrrrnak istiyordu. 
Kendini kand1rarak ba�kalarm1 etkilerneye kalkanlarm bulundugu 
yerde "du�unrne"nin ba�ladigi kolay kolay soylenernez . Du�unrneyi 
goze alan, once yalmzhga ali�tirrnalidJr kendisini. 

Buradaki eski bir dosturna -araya "ovrne" nitelendirrnesini 
katrnadan, t;unku bu t;ok onernlidir - Batl'da "du�unrne" eylerninin 
nasii ba�ladJgJ. konusu uzerinde durmak istedigimi, arna daha bu 
h;;in t;ok ba�mda oldugurnu siiyleyince, o dosturn bana, belki de t;ok 
hakh olarak, Dogu'da da "sezginin" buyuk boyutlara ula�rn1� 
oldugunu ans1tt1. 0 kadar dogru ki, Bat1 da art1k Dogu'nun bu giit;lu 
yamm tamrnak tutkusuna kapilrni�tir. l�te uygarhklar birbirlerini 
boy le etkilerler. Ortak dunyaya boyle gidilecektir. 

Ne dernektir du�unrne? Herkes du�unuyor degil rni? lnsan 
beyninin onune get;ilernez bu eylerni, hit; dunyanm belli bir bolgesine 
ozgii bir eylern diye gosterilebilir rni? Bu bile tepki uyandll1IIaz nu 
bizirn toplurnurnuzda? 

l�te benirn, "Bizde daha du�unrne ba�larnad1" deyi�im bOyle bir 
tepki olas1hgmdan. <;unku "du�unrne" sozcugu ile anlatrnak 
istedigirn eylern, du�unrne bit;irnlerinden biridir, bundan oturii de 
k1zgmhkla kar�IlanrnarnalJdJr. Du�unrne, beynin gizil giicunu ortaya 
t;Ikaran suret;lerden biridir ki, buna "yaratJCihk" da diyebiliriz. 
Frans1zlarm onca slk kullandiklari "genie" sozcugunu bir turlu 
anlayarn1yoruz, t;unku onu, ne dernege geldigini bilrnedigimiz 
"deha" sozcugu ile kar�Ilarni�IZ. "Deha" ile du�unerneyiz. 

Curna ak�arn1 FransiZ Radyosunda, solcularla sagcuann, 
Fransa'da biyoloji bilirninin yeni verilerine dayanuarak kurulmak 
istenen yeni bir tur sagc1hk konusundaki tart1�rnalarmi dinlerken 
bunlan du�unrnekten kendirni alarnad1rn. YalniZca konu�ahrn, kavga 
etrneyelirn rni dernek istiyorurn? Hay1r, "du�unrne"siz kavganm, 
"kavga" olrnadigm1 soylernek istiyorurn. Bizim toplurnurnuzun 
kavgaya "d1�ar1dan" ki�krrtudigmi soyleyenlerin yanudigmi sanrni
yorurn; arna bunda oylesine rahathk, hatta ternbellik verici bir 
yorurn niteligi var ki , olam "olacak olan" sayrnak gibi bir tur 
yazgtcu1ga goturiiyor kafay1. "Ya . . .  dernek d1�andanrn1�! Belliydi. "  
Yazgtc1hk ise "du�unrne"nin kar�ItJdir. YazgtcJ birtoplurnda kavga 
da gereksizdir. Hangi tur bir toplurn oldugurnuzda anla�rnaya 
varahrn. 

Elirnde bir rnuzik plag1 var, dinlettigirn butun dostlarJID ��kmhk 
it;inde kahyorlar; eski Bizans rnuziginin koro e�ligindeki bir dizi 
uriinunu it;ermekte bu phuc Ba�tan soylernesern, herkes ltri'yi, 
Dede'yi, Maragi'yi dinledigini samyor. Gert;i Maragi'nin, Fatih 
Mehrnet'ten once ya�ad1gma, Timur'la Anadolu'ya geldigine ili�kin 
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bir slSylenti var, ama bu s6ylentinin, hangi inamhr belgelere 
dayandigJm bilmiyorum. Ostelik Maragi'yi bir zamanlar Ti.irkiye 
Radyolarmda okumu!il olan sanat�mm. okuyu!ii bicimi, Bizans 
�eleneginin siirgiiniinden ba!iika tiirlii yorumlanamazd1. 

Bu Hrnegi ni�in verdim? Alaturka miizigi, "milli miizi�" diye 
c1dlandrranlara, ka�rmlmaz eski uygarhk etkilerinin varhgun 
anlatmak i�in. sadece bunun i�in. Ama biliyorum ki onlar buna 
kiZacaklar. Bense Osmanli'run, 1stanbul'u ald.Iktan sonra, Bizans 
uygarhgma, killtiiriine el koymasrm �ok dokal g6riiyorum. Tarih bu 
demektir, kimse bunun 6niine g�emez, kimse yeryiiziine g6kten 
inmemi.!:ltir. Tersini dii!:!iinmek yaratlcihkJ. ortadan kaldrrrr. 
Y araticJ..hk "dii!:!iinme"nin iiriinii de@dir de nedir? 

Ben de 6�enemedim dii!:!iinmesini bakm yazJ..mi bir tiirlii bir 
sonuca baglayarmyorum. Neden mi? SmrrlayaDllyorum dii!:!iindiikfi· 
mii, nereye vanp nerede duracagum bilemiyorum da ondan. Srmr 
Tannst"Terminus"un Hgudiine bo!ii veriyorum. Dii!:!iinmenin, akla 
geleni s6ylemek olmadigmi elbet bir giin Hkreneceg:.m; elbet bir giin 
ezbercilikten, "nakilcilikten", yinelemekten, yerle!:!ik olana uymak
tan kurtulup "s6z"ii bulacakrm . . .  

Bir avunu bu! 
12 Ekim 1979 
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DU�UNCESiZLiK KALITIMI 

Abdiilhamit 1 1  'nin giiniinde, Tiirkiye'den Avrupa'ya gidilmez, 
"kat;:Ihr"di. 1908 devriminden sonra ise, Batl iilkelerine 6ylesi bir 
akrm ba�lad1 ki gidenlerden pasaport bile sorulmaz oldu, sanki 
6zgiirliigiin bir tamtl idi bu tiir gidi�. it;:erden d1�anya da k1sa 
kar�Illk d1�ardan da J6ntiirkler tstanbul'a ko�uyorlard1. 0 srrada 
Paris'ten d6nen RIZa Tevfik'in bir s6zii vardrr ki, biitiin genclerimizi 
Avrupa'ya gitme ate�i ile yak1p kavunnu�tur: " Herkes bir kez 
Avrupa yolculukuna t;:Ikmi�lardrr. Bir yurtt� orada sadece 
kaldmmlan g6rse de�er" demi�ti RIZa Tevfik. 

Ben bu yaz1 gecirdim burada, ne diyeyim, RIZa Tevfik'i 
do�layamayaca�; pek sevmedim Paris'i , Louis XIV. de 
sevmez�. hep St. Gennain -en- Laye'de, Varsailles'da otunnu�. 
d6rt kez gelmi� Paris'e biitiin krralh� boyunca. Ama o giinkii Paris 
�imdiki Paris'e benzer miydi? Yaz mevsiminde Paris yalniZ 
tenhala�sa iyi, ama diikkB.nlarm cogu kapaniyor. y az getyip de kentin 
ya�am1 canlanmca, �a�k1nl1k it;:inde kaldrm: Birden konserler ba�lad1 
(bir Amerikal1 y6netmen Fransa it;:in 6zellikle Wagner'i caldrrd1; 
nedeni; Wagner'i FransiZlar cok severle�) .  tiyatrolar,resim 
sergileri at;:Ildi. Konserlerin, oyunlarm, sergilerin, basuan kitaplarm 
say1smi venneye kalksam, belki de inanumaz. 

Y azm sicak giinlerinde, vakit buldukca, parklara gittim ben de; 
bunlardan 6zellikle Luxemburg Bahceleri beni t;:ok oyalad1. 

Henry IV'iin 6liimiinden sonra, Louvre'da otunnakta slkuan 
Kralice Marie De Medicis, Toskana'da gecen gencli�i ans1tacak bir 
saray yapt1nnaya kalktJ.; Mimar Salomon de Bross da ona, 
Floransa'daki Pitti Saraymdan esinlenerek Luxembourg Saraym1 
yaptJ.. Rubens, bu saraym duvarlarma kralit;:enin y�a.mmm ce�itli 
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donemlerini gosteren 24 biiyiik resim verdio Bu resimler �imdi, 
Louvre'un Medicis Galerisindediro 

Fakat beni.m iizerinde durrnak istedigim, Luxembourg Bah�eleri 
i�indeki " Medicis (:e�mesi" diye am.lan �avlanh havuzduro Yiiksek 
aga�.larm altmda hep golge i�inde bulunan bu havuzun dibindeki set 
ustunde bir yonut varo K1skan� Kik.lop Poiyphemus, altta sev�en 
Acis i.le Galatea'y1 gozetlemekteo (:avlarunda bir y1gm giivercinin 
ylkamp durdugu bu havuzlu bah�ede kimler oturmam� ki! A.lalrm 
Yahya Kema.l'i. 1903 Eyliiliinde, Paris'e ilk geldigi giinlerden birinde 
Yahya Kemal, yanmda Abdullah Cevdet, o zamanki ad1 "Sadreddin 
Maksudof' olan Kazan'h Sadri Maksudi i.le, Medicis �e�mesinin 
ba�mda otururlaro (Tarn Salah Birsel'e gore bir konu) Abdullah 
Cevdet, Yahya Kema.l'den, 1stanbul'daki Cenap $ehabettin'in, Halit 
Ziya'nm ba�arilarm1 sorar, sonra da Yahya Kema.l'in hi� FransiZca 
bi.lmemesine acmdigmi soylero 

Yahya Kemal , o gene ya�mda, iki yol agzmda bulundugunu 
anlamaktadir; ya babasmdan gelen para i.le ogreni.mini siirdurecek 
ya da politikaya atilacak o 0 zaman politikaya atilmak demek, 
Paris'teki Jonturklere katilmak demektiro $oyle diyor: " 1903'de bir 
Turk gencine gore siyasal ya�am neydi? Namlk Kemal'in brrakm1� 
oldugu bir gelenekti: tcerde surgiin, d1�arda kacak ya�am1. Bu 
gelenek gitgide Jonturkluk adm1 almi�trro "  istanbul'da , ise 
Jonturklere verilen ad1 k1saca "Con" idi, ba�1 belada adam demekti, 
halk anlard1 "Con" denince kimlerden soz edildigini: D�ar�daki 
tehlikeli ki�i.ler 0 

Yahya Kemal'in Paris 'teki �iir ya�antiSim ba�ka bir yazmm 
konusu olarak aymp, bugiin onu, yuzyilm ba�mdaki siyasa.l 
goriinumumuzun bir tamg1 nitemi ile ele almak istiyorumo (Ama 
giri� biraz uzun oldugu ��in yeri.m azald1) 0 Boy Ieee onun birkac 
amsm1 ozetleyecegimo Once beni cok dii�unduren �u i.lginc 
goriinumun uzerinde duray1m: Yahya Kemal, o zaman Paris'teki 
siyasa heveslisi Turk genclerinin, sag ya da sol ayrrmadan, her turlu 
siyasal akima hayran kaldiklarmi soyluyor, sozgeli�i. bunlar, 
sosyalist Jaures'i dinlerken ne denli duygulamyorlarsa, tutucu 
Comte Demone'a da oyle kapihyorlaro "Acaba biz Tiirklerin 
Avrupa'daki siyasal du�unceleri kavramaga yetenegimiz mi yoktu? ' '  
diye soruyor Yahya Kemal o Bir giin Flere tllani (ki.m oldugunu 
bi.lmiyorum)o Jonturklerin ba�I Ahmet R1za Beye "Sizin siyasal 
du�iincelerinizle Abdiilhamid'in siyasal du�unceleri arasmda hi� bir 
ay mm yok" demi� 0 

Peki, aralanndaki sava�Im neden? Hicbir du�unce aymmma 
dayanmayan bu sava�1m? Ama bizim siyasal ya�amimiZda bu tur 
kavga ornekleri bulmak pek zor olmasa gerektiro Du�unceye, aclk 
secik, tutarh bir du�unceye pek de gerekseme duyulmaz bir kavgaya 
giri�mek icin, cunku amac olan kavgadlro 
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Ama kuramsal temelleri uzun uzun hazrrlanmadan ba�ar1ya ermi� 
biiyiik bir eylem glSsterilebilir mi? Ostelik bu kuramsal temellerin 
hazrrlam�1 ile eylem arasmda epey bir zaman aral1�1 da bulunabilir. 
Robespierre'in dilinden J .J .  Rousseau dii�mezdi; yirminci yiizyil 
ba�mdaki Rus sosyalist akimlarmm kuramlar1 sadece A vrupal1 
sosyalistlerden gelmi� degildir, 1917'yi hazrrlayan dii�iince, biitiin 
19. yiizyil boyunca Rus yazmmda hazirlanmi�tl. 

Bir dii�iinceyi yaratan nedenler iizerinde durma� ise bu yazmm 
konusu d�mda say1yorum. Burada k1saca slSyliyeyim, "dii�iince", el 
ile beyin arasmda gidip gelen bir �eydir. Bir lSmek vermem 
gerekirse, Sultan Ahmet Camisinin Mimar1 Sedefkar Mehmet 
Aga'mn ba�mdan g�mi� bir olay1 anlatayrm. Eskiden bizde mi.mar, 
" Sedefkarhk" denilen ince marangozluktan yeti�irdi; Bati'da ise 
ta�t;Illktan. Topkap1 Saray1'nda miizik okulunda lS�enim glSren 
Mehmet, Sedefkarlarm Mliimiine gider, onlarm �lerini glSzle�. 
hevesli imi� mimarhga, bir ' giin kendisini de aralarma almalanru 
isteyince, mimarhk lSgretmenleri onu �lSyle smarlar: Ortaya bir odun 
koyup iizerine bir t;entik at;arlar, lSgrencinin eline baltay1 verirler ve 
ondan arka arkaya lit; kez aym t;entige vurmasm1 isterler. Kafa ile 
kolun birlikte t;ali�Ip t;ali�amadigmi anlamakti niyetleri . . .  

Ama zaman zaman bu birlik bir i�Mliimii bit;i.rninde de glSriiniir, 
ayriCa t;a�lara glSre de bir blS!iinme glSsterir. Kimi t;ag dii�iinmii� 
kimi t;a� uygularm�t1r. Bu Mliinme zorunlu degildir. 

Biz yine "dii�iinme"nin ardma dii�erek, dlSnelim JlSntiirklere . . .  
Yahya Kemal'in anilarmdan lSgrendi�e glSre," JlSntiirkliik" deyimini 
ilk kez Halil Gaanem admda biri atnu� ortaya. Suriyeli bir katolik bu 
Halil Gaanem, "Milliyett;e Tiirk olmadlktan ba�ka, Maruni ve Arap 
bile degil, daha ziyade FransiZdi, ama Tanzimat'm yaratma.k istedigi 
yapay Osmanb milliyetinin temiz ve miikemmel bir lSmegi idi. "  

JlSntiirkliik a.k1nu, hit;bir zaman yeni b ir  devlet, yeni bir diizen 
iilkiisii giitme�tir. Onun tek amac1 Abdiilhamit Il 'yi dii�iirmekti. 
Anayasa konusu ile kimse ilgilenmiyordu. Onlarm politika, hukuk, 
ulus, yurt iistiine olan dii�iincelerini Yahya Kemal lSzetlerken �Hyle 
diyor: " Hepimiz OsmanliyiZ, Abdiilhamit zulmetmese, Hiristiyan 
uyruklarllillZ t;ok iyi yurtt� olurlar; Ermeni k1yurum yapan yalniZca 
YildiZ Saray1drr, Ermeni sorunu Abdiilhamit ile Ermeniler arasmda 
bir t;ati�madrr. ' '  

"Osmanb milliyeti" slSziinden de anl�J..!aca� iizere, JlSntiirklerin 
birle�tikleri tek temel dii�iince, 0 zaman "itilaf-1 anasrr" deyimi ile 
anlatilan, etnik topluluklarm birligi idi. Bu ba.krmdan "1ttihat ve 
Tera.kki" ile "Adem-i Merkeziyett;iler" arasmda bir ayrrm yoktu. 
Bunlarm sonradan neden t;ati�maya girdiklerine ili�kin at;Iklamalari 
kuramsal diizeyde anlamak olanaksiZdrr. Y ahya Kemal �lSyle diyor: 
"Tarn anlarm ile milliyetperver olanlar bu a.lnmda Tiirkt;ii iseler 
miifsit, miisliiman iseler miirteci sosyalist iseler hain sayJ..!Iyorlardi. "  
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1908 g6steri yiiriiyii�leri srrasmda, Hiiseyin Cahit'in yazd� 
"miJlet-i hakime" (egemen ulus)adh makale, "adem-i merkeziyetci"li
kin "la milli" sayilmasrmn ilk habercisidir, onca yurt Miisliimanl�
� Tiirklerin yap1ti idi. 

Zamarun toplumsal kuramlan cercevesinde, icine girildikce 
k�an. aclk-seciklikten yoksun gtsrii�Ierdir bunlar. Cunkll 
Abdiilhamit, "Tiirkcillii�e" kar�1 olma.kla tutarh idi; ama pa�aha 
k�1 olmayan Osmanh aydmmm "egemen ulus" anlay�1 
tutars!Zdrr. 

t�te yakm gec�imizden dii�iince kal1tllDlZm bir kesiti bu. Ne 
denli benzeyen �eyler var bugiinkii s�cilann "ille hiikiimeti 
dii�iirmek" parolasmda. 

19 Ekim 1979 
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Pi LA V VE MESNEVf 

Paris'e ilk geldigi giinlerde s1k s1k gittigi Luxembourg 
Bahcelerine Yahya Kemal sonralan, Baudelaire'in, cocuklugunda 
oynam1� oldugu bir yer diye de dadamr. Bu iinlii Frans1z ozamna 
oylesine tutulmu�tur ki, dogdugu evin arsasm1, gencken oturdugu 
Pimodan Otelini, oldiigu hastaneye gomiildiigu Montparnasse 
Mezarhgm1, oradaki yonutunu s1k stk gormeye gider; biiyiilemi�tir 
Baudelaire onu. Yalmz Baudelaire mi? S1rasJ ile gidelim. 

Yahya Kemal, Oskiip'ten lstanbul'a geldiginde �iir merakhs1 bir 
genctir; Tevfik Fikret'i, Cenap $ahabettin'i, Abdiilha.k HBm.it'i bil.ir, 
Halit Ziya'y1 okur, ama FransiZca bilmez , Bati yazmi ile ancak 
ceviriler yoluyla, bir de Mma.ky11n Tiyatrosunda g6rdiiAU oyunlar 
aracihg• ile ili�ki kurabilmektedir. Bir giin eline Ilias adh bir kitap 
gecer, ceviri bir �iir, bir Rum'un �iiri sand.g. bu yap1t Y ahya Kemal'i 
adamakilh sarar. Bana sorarsaniZ, ruh cagmlrrken masaya tarihin 
gelmesi olayJdir bu. Demek o giinlerde Homeros adm1 bilen yoktu 
lstanbul'da. Sonra "Morg Sokag. Cinayeti" iizerinde bilyiik bir etki 
yapar Yahya Kemal'in. Ama Paris'e kacmasrm cabukl�trran yap1t 
Minakyan Tiyatrosundag6rdiigu "La Dame aux Camelia"drr. Aglar 
bu yap1ti okurken. l�te kimi biiyiik olaylarm, b6yle entipiiften 
nedenleri vardrr. "N edenler" icinde 6nem srrasini insanhk 
6A"t"enmemi�tir daha, ciinkii blJyJe bir SU'8 yoktur. 

Gecen yazrmda "0 zaman Paris'e gidilmez, kacmldJ" de�tim 
Yahya Kemal, Paris'e kacmasmm nedeni olara.k "Olkeyi zindan, 
Avrupa'y1 nurlu bir ruem" gibi g6rdiigunii ileri siirer, "hafiyelikten, 
Asya ahlakmdan miiteneffir"dir. 

Paris'te, her kaca.k Tiirkiyeli gibi, J6ntiirklerle i.J41ki kurar. Bir 
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yandan da Meaux Koleji'nde FransJZca 6�nmeye cal�rr (Neye 
anlat1yorum bunlan? Yarut: Bu yolda dii�iinmek i�in) 

Yahya Kemal'in siyasetle (JHntiirkliikle) ilgisi 1905'e dokru 
s6nmeye b�lar. JHntiirkler'in bilin�sizlikleri midir dersiniz bunun 
nedeni? Dokru yolun ne olduAunu kendi dii�iinemez miydi? Sorun 
sorunu apyor, vazg�ecegiz yarutlamaktan. YalniZca bir �iirini 
anal1m ozanuruzm, tarn yeridir: 

Jaures'in giir sad!Uu devrinde 
Tuncu canlandrran ilahti Rodin; 
Verlaine Absent'i Baudelaire afyonuna 
Kar1�an bir sihirli hazd1 �iir. 
Eski Paris'te bir Hmiir g�ti 
ldeal riizgan ile hiir g�ti. 

Yahya Kemal , 1stanbul'daki �iir heveskarh� dHneminde Tevfi.k 
Fikret'ten, Cenap l;)ahabettin'den pek ho�lanm�t1; onu daha �ok 
Naci, kendine �ekmi�tir. Bunu belirtmemin nedeni, arayan 
ozammiZm er ken �a�ndaki egili.mlerine di.kkati �ekmektir. Y anl1� 
anl�ilmasm, gelecek yarat1yor burada g�mi�i. Tevfi.k Fi.kret ile 
Cenap l;)ahabettin'in 6nciisii olduklar1 BatiCI yenilik akliDJ i�in ileride 
Yahya Kemal, �Hyle yazacaktrr: "Bu �iir. FransiZcanm gt>lgesi, 
zevksiz, kt>ksiiz, acemice bir �iir olarak gt>riiniirdii bana. "  Peki, 
onun yapb�1 neydi? Tarihimizin Hnemli bir sorunu. 

Yabanc1 toplumun kiiltiirunden etkilerune tart�mas1, toplumu· 
muzun biitiin bir yiizyum1 doldurmu�tur (Gene de siiriiyor) .  DoAu 
etkilerini dogal bulup Batlya Hzenmeyi yozl�ma sayan anlay1� 
kar�1smda Y ahya Kemal elbette Batu1 dii�iincenin adam1drr; ama 
bat1 Hykiiciiliigiinii bir tiirlii begerunemi�. Babda kendi �iirini, ulusal 
�iiri aram1�br. "Ben daima bize lazrm olan1 dii�iindiim" diyor. 
Ancak bu aray1�m sonucu ve etkileri bugiin bile yeni b�tan 
tarti�uacak niteliktedir. Gelene� zinci!i kuri.Ilabilm� midir? 
Siirdiirelim konuyu. 

0 da FransiZ �iirinin etkisi i�inde idi; Hnce Hugo'ya baglanm1�, 
sonra Baudelaire'e tutulmu�. Paul Verlaine'in ya�amma ve �iirine o 
denli derinli�e girmi�tir ki, bu ozanlarla birarada ya�ar gibi duyar 
kendini. Fakat onu �a�1rtan olay, dostu olduAu Moreas'm 
Simgecilere yiiz �;evirmesidir. Bir giin kahvede, Moreas'm yanmda, 
onun Hnciisii olduAu Simgecilik ak11Dlmn biiyiik adlarmdan st>zetmek 
isterler bir iki arkada�. Paul Varlaine'i, Stephane Mallarme'yi 
anarlar, fakat Moreas kiZar, ger�ek ozanlarm Racine ile Sofokles 
olduAunu st>yler. 

St>yle bir a�;Iklamada bulunuyor Yahya Kemal, "Ger�;i Hugo'yu 
iyi anhyordum, ger�;i Gautier'yi ve De Banville'i iyi anhyordum ger�;i 
Baudelaire ve Verlaine' i  s1tmah bir tutku ile seviyordum, ger�;i 
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Maeterlinck, Verha-eren gibi ozanlar1 yakmdan biliyordum, ama 
begenim biltiln bu ozanlara oranla �ok geri sayilan Jose Maria de 
Heredia'mn �iiri uzerinde durmu�tu. "  

Hadi, Yahya Kemal gene Luxembourg Bah�elerini boylar, bu kez 
orada Jose Maria de Heredia'nm yonutunu g6rmeye gitmektedir. 
Bu ozanda, onun yillardan beri arad1g1 �ey vard1, "Yeni Tilrk�e ile 
kendi duygularmuzm anlatum, saf ve i�tenlikli �iir nasil olabilirdi? 
Bunu bir turlu ke�fedemiyordum" diye yaznu�t1 ya, Jose Maria de 
Heredia'mn l:lnayak oldugu akun. FransiZ �iirinde klasi.k okula 
d6nil� . Yunan - Latin dunyasm1 yeniden degerlendiri� anlammda, 
Yahya Kemal'e umulmad1k olanaklarm kapiSim a�1yordu. Belki de 
her ozamn dHnilp dola�1p gelecegi yer klasik okuldur. Gen�liginde 
tstanbul'da �evirisinden okudugu Homeros'un, sonra Fransa'da 
FransiZca �evirilerinden tanidigl Sofokles'in dili ile yeni Tiirk�enin 
anlatim giicil arasmda bir benzerlik buluyordu. Bunu Ahmet Cevat 
Emre de anlanu� ve denemi�ti, ama o bir ozan degi.ldi. "Yeni 
Turk�eyi Heredia'nm araciligl ile, eski Yunan ve Latin �iirinin ta 
yamba�mda g6rmeye ba�lami�tun; asil Turk�e bana Sofokles'in 
Yunancas1, Tacite'in Latincesi gibi saf gl:lrilnilyordu. " diye yaz1yor. 
Ondaki eskiye baglilik, bi�ime l:lzen verme, d1� gilzellige tutkunluk 
gibi Hzellikler, hep bu etkinin sonu�laridU". 

1stanbul'daki yenilik�i ozanlar, FransiZ ozanlarma 6ykilnilrler
ken, Yahya Kemal , FransiZ �iirinin g6beginden bir Tiirk ozan1 olarak 
�ikmay1 ama�larru�tll". Oyle ki, Divan �iirini bati11 g6zil ve begenisi 
ile canlandll"ffiasi, sevdirmesi, Turk �iirinin gelenegini kurmak 
ugrundaki �abas1, g�mi�i (Osmanl1 Tarihini) �iire �evirmesi 
(estetikle�tirmesi) ,  bir de bakarsmiZ ki, sonunda onun yeni degi.l, 
eski bir ozan oldugu kamsm1 uyand1rm1� . <;:unku Yahya Kemal'in en 
tutarsiZ yaru, zaman zaman kendini Yahya Kemal sanmas1d1I. 

"Uygarhk!miZ pilav ve mesnevi uygarhk! idi" diyen Yahya 
Kemal'in bu s6zil uzerinde hakh olarak duran Ahmet Hamdi 
Tanpmar, Evliya <;:elebi'nin anlattlk! bir l:lykiiyil anarak, 
"Uygarhk!nuzi belirleyen o korkun� entellektiialite eksi.kligi" 
olgusunu dile getirir. Bu eksiklik, Yahya Kemal'in serilvenini 
toplumun mal1 olmak talihinden yoksun biraknu�tll". Bir uygarl.tk, 
butiin kurumlar1 ile siirdiirulebilirse vardU", bu gilcii bir topluma 
saglayan ise "entellektiialite"dir. Onun bulunmadiki bir yerde hangi 
"klasik" anlay1� s1raya girebilir! Yahya Kemal , biitiln eski 
sanatlaruniZI (oysa burada Tanpmar, zanaat demeyi yegliyor) 
yanma alarak tutarh olmak istem4! ama o �ok sevdigi tarihten 
(zamandan) yardun g6rmemi�tir. <;:iinkii biz zaman1 akluniZla 
kuram�IZdll" daha. Akilla kurulamayan bir "zaman" ise yoktur. 

26 Ekim 1979 
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ONEMLt B1R YILDONUMU 

Franstz basmmda, Bedrich Hrozny'nin dogumunun yuzuncii 
yddoniimii dolaytsiyle yazdar cuuyor. 1932 yilinda Hlen c;ekoslovak
yah bu biiyiik arkeolog ve dilci, Anadolu'nun bilinen en eski 
uygarhgt Hitit'in, o giine degin bilginlerce bir bilmece gibi goriilen 
yaziSinl cozmii�tii. Konu, herkesten cok bizi ilgilendirmesi gereken 
bir nitelik ta�nyor, ciinkii yurdumuzun en eski uygarhgmi aclidtga 
kavu�turan olaym Hykiisiidiir bu; ancak Anadolu'ya ili�kin biitiin 
eski kiiltiir ve uygarhklara kar�1 duyarstzhguruz siiriip gittigi icin, 
Bedrich Hrozny'nin doAumunun yiiziincii ylidoniimii, gorebildigim
ce, bizim basmmuzda ilgi uyandll"1lladt, oysa onu en ba�ta biz ele 
almah, biz degerlendirmeliydik . Yiizlerce yli Hitit'in cartgmt giydik, 
kagmsm1 kullandlk. 

Arada bir "zaman"1 yadstdttJm kantstm uyandrran yazliar 
yaztyorum; bunlarm uyandrrd1g1 kimi ele�tirilerle de kar�Ila�tyorum. 
Konunun felsefece anlamm1 bir yana brrakrrsak, sadece tarih 
alanmda bizim "zaman"a inanmayan bir toplum olduAumuzu 
rahatca soyleyebilirim. Milli Egitim BakanhtJ'nm yeni cikardtA"J. 
c;eviri dergisinde (MEB) ,  tarih biliminin ne olduAu, nasli ortaya 
ctkt!gi, tarihsel zamanm niteligi gibi konular iistiine, en yeni bilimsel 
verilere dayanan, dii�iindiiriicii yazliar buldum. Onlardan da 
anla�IldttJ gibi, tarihsel zaman anlayt�I,  on sekizinci yiizylida, Bat1 
Avrupa'da ortaya clkmt�trr. (Arkeolojinin ancak bundan sonra 
dogmast, geriye doniik zaman merakmm uyanmasmdandrr) . Doku, 
bu kavramdan uzak ya�amt�ti. demek "zaman"a gerekseme 
duymadan dii�iinmii�tii. Dogu masallarmm �a�Jrttcthgmm bir 
nedeni de budur sanmm. Dahas1, Dogu, tarihi de masalla 
kan:;;ttrmaktan kurtulamamt:;;ttr. Tarih ile masal ozde�tir Dogu'da; 
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bu ise "zaman"s1z ya�amamn tamtid1r. Bir varm1�, bir yokmu� . .  
Konuyu ba�ka bir yaz1smda yeniden ele almak iizere, biz �imdi yine 
Bedrieh Hrozny'ye ve Hitit'e donelim. 

Yalmz Hitit uygarhgmm bulunmas1 (demek Hitit yaztsmm 
okunmast) degil, o olaydan �;ok l:lnee 1870'de, Troya'mn bulunu�u 
ile de bizim toplumumuz hie ilgilenmemi�ti. Bu yiizden de 
Sehliemann, "Troya hazinesi"ni rahatca smrrlanmtzm dt�ma 
.;tkarabilmi�tir. Bu hazine lkinci Diinya Sava�mda Almanya'da yok 
oldu. Sonra,Kral Mosole'nin amt mezarmdan (amt mezarlara Mozole 
denmesi, i�te o kralm admdan gelir) alt duvar kabartma ve 
resimlerinin British Museum'a ta�mmasma seyirei kalmamtz da, 
eski yapttlara (kendi yap1tlartmtza da) kar�1 ilgisizligirnizin 
Brneklerinden biridir. Biz eski Anadolu uygarhklan konusunu 
a�;tJk�;a , ortaya .;1kan olumsuz tepkiler, belki de, genel olarak 
"zaman"a kar�1 duyulan inan.;stzhktandrr. "Biz Asyahytz" diye 
l:lviinmeye kalkanlart ise anlamak kolay de@dir. Ama kendimizi 
bunea bagh saydt�nuz o geni� bl:llgenin biitiin kiiltiirel iiriinlerini 
hep yabanellar ineelemi�lerdir. Orhun Arutlarmdaki yaztlart biz 
okumadtk, okusak anlamazdtk. 

En iiziieii olaylardan biri de, Charles Texier'nin , 1830'larda 
Anadolu'ya gelip, eski Taulum kentini ararken, Hititler'in ba�kenti 
Hatusas't (Bogazkl:ly'ii) bulmas1 srrasmda gl:lsterdi�miz akll almaz 
ilgisizliktir. Bogazkl:ly'de ortaya, iizerlerinde .;l:lziilmemi� yazllar 
bulunan bir ytgJ.n tablet �;tktyor, bundan l:ltiirii de bilim diinyast 
calkalamyordu. Neydi, kimlerindi bu biiyiik uygarltk? Charles 
Texier, buldugu kentin dt� duvarm1 adtmlamt� ve "Burast eski 
Atina'mn en parlak zamanmdan daha biiyiiktii" demi�ti. (Demek 
ondan bin be� yiizyll kadar l:lnee) , 1� bununla kalmadt; Anadolu'nun 
ortasmda, Ktzllrrmak ktvnmmm i�;inde, 1sa'dan neredeyseiki bin yll 
l:lnee y�am1� olan bu biiyiik uygarh�n kurueulan kimlerdi sorusu, 
daha ba�ka bilginleri de Anadolu'ya �;ekti. Bunlardan biri, 
Arehibald Henry Sayee, kutsal kitapta sl:lzii ge�;en Hattilerin , bu 
uygarhgm yaratietsi olduklarun ileri siirdii, "Hitit" sl:lzeii�nii 
tutturdu. Ger�;i kutsal kitapta degi�ik bi�;imlerde yazllan bir 
"Hethit" soyundan sl:lz ediliyordu, ama Orta Anadolu'daki 
uygarhgJ.n kurueusu onlar rmyd1 bakalun? 

Ludwig Burkhardt'm Hama'da bulduktl "hiyeroglif", Mtsrr'm 
hiyeroglifinden b�ka bir yaz1 idi, okunmast olanakstzdl. Sayee ile 
William Wright i�te. bu yazllarm Hatti hiyeroglifi olduktlnu 
sl:ly liiyorlardJ. (Bu yazt ktsaea "H.  H ."  diye gl:lsterilir) . 

Ama Hugo Winekler'in, yine Bogazkl:ly'de bulduktl, .;ivi yazllt bir 
ytgtn tablet, konuya yeni bir kapl a.;tl. Ciinkii Babil civi yaziSl, 
ilk�;agda ce�itli Kii.;iik Asya dillerinin yazunmda kullantlmJ�tJ. t�te 
Winekler'in l:lliim yll1 olan 1913 yllt, Cek bilgini Bedrieh Hrozny'nin 
biiyiik yolunun a.;ddtgJ. ylldrr. Hrozny, Birinei Diinya Sava�t patlak 
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verdiginde, Avusturya Macaristan ordusunda subaydi; fakat 
komutan1, ki.-nbilir nastl bir sez�le, onu ��malannda rahat brrakt1o 
Bliylece Hrozny, 12 lili.i dil ve 6 y�ayan dil bilen, eski uygarhklar 
uzman1, Viyana Universitesinde gen� y�mda Semitoloji ve 
Asurioloji profesliri.i olan bu yarat1c1 insan, Hitit �ivi yaz1smm 
�lizi.imi.i �inde sessizce ilerliyorduo 

Bilinmeyen bir yazrmn okurunas1 ile anlamlandrrtlmasi ayn 
�eylerdiro Champollion, M1srr hiyeroglifini, iki yaztl1 (bileng) bir 
levha buldugu i�in okuyabil�ti. Kartu� i�ine alman kral 
adlanndan, bilinmeyen dilin sesleri �Ikariliyor, anlam verme i�i 
bunun ardmdan geliyorduo Ger�i Asur �ivi yaz1sma dayanarak, Hi tit 
�ivi yaz1smm seslerine varmak olanakhyd1, ama o zamana degin 
rastlanm� bu eski dil ne sliyli.iyordu? Binlerce tablette neler 
anlattiiyordu? Hrozny, bir Hi tit kralmm, torununa lik\idi.i oldugu 
sonradan ortaya �Ikan �u ti.imce i.izerinde uzun uzun �al1�t1:"Nu 
ninda ezzateni vattaram ekuteni" 0 Bu ti.imcede bilinen bir tek slizci.ik 
vard1, "ninda" Si.imerce "ekmek" demekti. (Bi.iyi.ik Si.imer 
uygarh�run. Hitit'i tarn etkisi altmda bulundurdugunu unutmaya
hmo 0 zaman Anadolu'da alti yedi dil g�erli idi, Si.imerce de 
Bunlardan biriydi ve Hint Avrupa klikenli de�di. Hrozny'nin 
buldugu dil ise Hint Avrupa klikenlidiro )  Hrozny, "ekmek" 
slizci.igi.ini.in g�tigi bir ti.imcede "yemek" slizci.igi.ini.in de ge�;mesi 
gerektigini di.i�i.inerek, ondan sonra gelen slizci.ige bakt1, "ezzateni" 
(Almanca "essen" ,  tngilizce "eat") Hint Avrupa klikenli dillerde 
"yemek" anlamma gelmiyor muydu? Demek bilgin , Hint Avrupa 
klikenli bir dille kar�n kar�nya bulunuyorduo 

Hrozny, ekmek yemek slizi.inden sonra , su i�mek slizi.ini.in 
gelebilecegini di.i�i.inerek "vattaram" slizci.iAUne bakmca, bunun da 
Hint Avrupa klikenli bir slizci.ik oldugunu anlad1; Almanca 
"Wasser", tngilizce "Water" su demekti. Hrozny, "Ekuteni de 
i�mek demektir" dedi , �Ikt1 i�in i�indeno Kral, torunu olan veliahdma 
"Ekmek ye, su i�" diyorduo Tabletin arkas1 okundugunda, kralm 
"�arap i�me" dediti ortaya �Ikt1. Torun (Mursilis ) kral olduktan 
sonra bu ligi.idi.i yerine getirdi mi, bilememo 

Yaz1 sliki.ildi.i, Hitit tarihi ortaya �1kt1, amaSayce'inbuldugu ad, 
"Hitit" ad1, bu soyun ad1 degildi, onlar kendilerine "Na��i" 
diyorlard1, dilleri de artik "na��ili" idi. Fakat Sayce'in koydugu 
yanh� ad1 di.izeltmek olanaksiZdi, bi.iti.in di.inyaya yaytlmi�ti "Hitit" 
ad1. Ger�i Anadolu'da Hatti adh bir budun ya�am1�ti. bizim bugi.in 
Hitit dedikimiz budun, Bat1dan gelerek bu Hattilerin yerine 
g�mi�tiro 

A vrupal1 bilginler bu konuda yorulup didinirken, bizim 
yi.izi.imi.izi.i ak eden ki�i ressam ve mi.izeci Hamdi Beydir 0 Ona binlerce 
t�ekki.ir! Hamdi Bey bi.iti.in bu kaztlara ilgi glisteren, kendisi de kaz1 
yapan, di.inyaca tanmm1� bir bilginimizdiro Ama bu alanda di.inya 
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bilimine en biiyiik katk1 Atatiirk'ten geldi. Eski Anadolu 
uygarhklarma merakh olan Atatiirk, Tiirk arkeologlanna yeni 
kazilarm yolunu a�t1, olanagm1 hazrrlad1. BHylece Tiirk arkeologlari
nm iinii diinyaya yayiid1 . 

9 Kasun 1979 
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BtR EKStK V AR 

GO.niimiizden dolruz bin yll 6nce yqan� olduku 
anlqllan yeraltl kenti "Catalh6yiik"deki bulgulann incelenmesi, 
burada oturanlann bira ictikleri gercekini ortaya koymu�tur. 
Uygarb.k tarihcilerinin, "icki icilen d6nemler icki icil.meyen 
d6nemler" b6liimlemesi bana pek sakla.m g6riinmez; neden derseniz, 
icki yasakJ,, icki icilmediginin g6stergesi dektldir. Ancak biz, ickinin 
uygar�Ikumz iizerindeki etkisini, yazll1 tarihten sonra inceleyebilecek 
duru.ma ge�izdir. Ciinkii sanat ile icki arasmdaki il�ki. ancak bu 
d6nemde bir kiiltiir konusu olarak ele almab�tir. Ama bu i!i.,ki, 
Doku ve Bat1 kiiltiirlerinde de�ik bicimler g6sterir. 

lcki geleneki Batlda Dionissos'dan, Dokuda ise Ce�id'den 
bqlatll�r. llki bir Tann, ikincisi masals1 bir k�i. lkisi de �arabm 
bulucusudur. Dionissos Hliip dirilen bir Tann idi, onun diri!i.,inde 
toprak g6verir, baklar olgunlq�r. Bugiin de siiriip giden iiziim 
bayramlar1, eski Anadolu'da Bacchus (Dionissos) icin yapllan 
bakbozumu �enliklerinden kalmad1r. Dionissos, yanmda birtakun 
sarho� yaratlklarla dak bay1r dol�1r; 6zgiirliikfin, ictenlikin, 
�kunun tanns1dlr o. 

Eskiden "Ayin-i Cem" diye adland�rllan icki Wrenleri, gerci 
kapal1 yerlerde yapwrd1, ama Bacchus �enliklerinin dokuya 6zgii 
bir g6riinii�ii idi. "Ayin-i Cem" icki sofrasmm dinsel t6ren bicimine 
girmesidir; kimi mezheplerde, tarikatlarda kutsal sayll1r. Bizde kimi 
111eyhiilisl8mlann bile �iir yazarak meyhaneyi 6vmeyi g6ze almalar1 
bundand1r. "Mey" tannsald1r. 

Batlda olsun, Dokuda olsun, ozanlar, bu gelenekten cok yardl.Dl 
ummu�lard1r. Dahas1, icki co�kunluku ve ondan dokan dii�ler, 
diipediiz �iire konu olmu�tur. $iirde, olakaniistiiler av1 aklm 
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si.Dll'lanru qmay1 gerektinnez mi? Bu soruya kolayhkla "evet" 
yamtun vermeyelim de, biraz bekleyelimo 

Ozanlarm i�;ki du�kunlugunu anlatan en tuhaf �iir. hence 
Mevlanii'nmdrr; �oyle ba�hyor: 

«;i didem hab �eb k'imruz mestem 
Anlanuna gelinceo o  0 gece du�unde ertesi giin sarho� olaca�m1 

gormu� de "du� �;Ikti" diyoro Kendi ol�;e�de �;evirisi :  
Dun ak�am gordugum du� �;Ikti mestim 
l�;ki i�;menin bundan yaman bahanesi gi:Sriilmu� de@diro 

Do�nun "rind" kavrammda, yqanu �iirle�tirmek, bunun i�;in de 
kendinden ge�;mek anlay1�1 vardtro «;unku sonumuz olumdur nasu 
olsa! Du�unmeye ne gerek var! 

Her gelen rind kanar zevke bu mecliste Kemal 
Canib-i rahmete son �;ektigi sagarla doner 
Bat1da ise D

.
ionissos gelenegi, bi�;im degi�tirerek suriip gitmi�tiro 

Orta�;a�da �arap, lsa'nm kam idi. lsa "$arap i�;in, bu benim 
kanundrr" dem�tir, o�encilerine, (Muhammed Peygamber, camide 
sarho�lar kavga 1;1karana dek �arab1 yasaklamami�tl . )  Eski 
Yunan'da, Liitin'de �arap, su yerine ge�;erdio Bugiin Frans1zcada 
"susadun" demek, "�arap istiyorum" anlammadtro Villon sarho�un 
biri idi. Shakespeare, anlatildi�ma gore, arkada�lar1 ile giinlerce 
meyhaneye kapamrnu�o Ge�;en yuzyum unlu Frans1z ozanlar1 
nerdeyse ayumazlardi. Baudelaire'in i�;ki ile birli.kte afyon da 
�;ektigini biliyoruzo Ornekleri �;oA"altip durmayal1m, amacuniZdan 
uzakla�aca�IZ; bunlar dunyanm �;ekilmezligini unutmak i�;in mi, 
yoksa esinlenmek i�;in mi, i�;erlerdi, yorumlar �;e�itlidiro 

"Demek Doguda pa, Batlda da ozanlar i�;iyorlar" diyerek kestirip 
atnnyalun: Bat! geleneginde bir de Apollon tann vardrr (o da 
Anadolu'lu) : Usun, I:Sl�;unun, uyumun tanns1drr o, �;ali�makla 
vari.lacak mukemrnelligin, oraya co�kuyu katmadan kurulacak 
bi�;imin tanns1. Bu iki tanrmm Bat1 uygarh� uzerindeki ortak 
etkisini en derli toplu bi�;imde ortaya koyan Nietzsche'diro Tragedya 
bu i.ki tannmnortak etkisinden doA"aro Daha geni�letirsek, insandaki 
co�kunluk, smtrtammazhk duygular1, do�a ile birle�me i�;giidusu 
!;dgmhk, ol�;usuzluk, k1saca "ruh" ad1 altmda toplayaca�IZ �eyler, 
usun I:Sl�;u , bi�;im, sureklili.k, ustalik, denge isteyen buyruklar1 ile 
birle�erek yaratabilir ancak sanat yapitimo Bat1 geleneginde bir 
sanat�;1, ne denli i�;erse i�;sin, sonunda aythp Apollon'un dileklerini 
ansrr, diyalektik bir sure�; i�;inde, co�kusunu bir bi�;ime sokma 
gere�i duyar, kendisini bu u�rda yorucu bir �;ali�maya verir, 
ustala�mak i�;in eski yap1tlan I:Srnek alrr 0 t�te klasi.k bu demektir o 
Dogu gelene�de (si:Szgeli�i bizde) , "klasi.k"in hep tart1�ma konusu 
olmas1 "vardrr-yoktur" �;eki�mesi, Apollon Dionissos diyalektigi
nin eksi.kli�den olsa gerektir 0 

Bat1 yazmmda, sanatmda, klasi.k ile romanti� birbirini izlemesi 
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rastlantl degildir. Ger�;ekiistiiciiliik a.lwrurun iinlii ozanlarmdan biri, 
Robert Desnos , bir �iirinde bu iki tanny1 yanyana yiiriitiir: 

Marchant ensemble, en compagnons 
Voici Bacchus et A{)Ollon 
Le temps est court, l'espace est long 
Son dizedeki oyun niteligi bir yana, Bacchus · Apollon ikilisinin, 

zaman - uzay ikilisi ile bir araya getirilmesi, bize yepyeni bir dii�iin 
�;evreni (ufku) a�;rnaktad1r. ((iinkii zaman ve uzay kategorileri de 
birbirinden ayn olarak ele ahnarnaz. Varolrnamn ya da var etmenin 
ilk ko�uludur bu. Bir ulusa tarih ile co�afya bunun i�;in gereklidir. 
Oiiirn ile 6liirnsiizliik, bu yiizden kafamlZI yormaktadrr. (Apollon'un 
Bliip dirilen bir tann olrnamas• �;ok B�etici . )  

Dogu geleneginde ise, Cern�id'in kar�1sma "us"u,n g6stergesi olan 
bir tanri f;Ikanlrnami�tlr; bu yiizden orada ozan i�;er kendinden ge�;er, 
belki de yok olrnak, Tanr1'ya ermek ister . . .  Belki de yok olam 
ararnak, anlatrnaktlr Dogu geleneginde sanatm eregi. B6yle oldugu 
i�;in de, Bat1daki anlamda bir "klasik" aramak olanaksiZdrr orada. 
Bana sorarsamz, yalniZca Dionissos'la ozan olunamaz. 

Bizde klasik - rornantik tartl�rnasmm, a�ag1 yukar1 yiizyllhk bir 
ge�;rni�i var. Fakat on yedinci yiizyJ.! FranslZ klasisizmini doguran 
Yunan Latin yap1tlarmm 6rnek tutulmas1 olay1 bize yabanc1 
oldugu ve 1ran �iiri ile Arap diizyaz1smm bByle bir kaynak g6revini 
yerine getirrnesi olanaks1z bulundugu i�;in, bu tart�rna, bizde hep bir 
zorakilik i�;inde ge�;rni�tir. Ziya G6kalp'in, rornantizrni balk sanatma 
baglarnas1, klasikte uluslararasi bi�;irnlerin zorunlulugunu 6ne 
siirmesi, konuyu �;Bziimlerneye hi�; de elveri�li degildir; nitekim 
ol'lun, bizde klasik yazmm Tanzirnat yazm1 ile ba�layabilecegine 
inand1g.m s6ylernesi de bunu g6sterir. Dii�iiniin ki, Yahya Kernal 
bunun tarn tersine, biitiin Tanzirnat ve Servet-i Fiinun�iirinibir yana 
bJrak1yor ve daha geriye giderek Tiirk�;e sesi Divan'da anyordu. 

Bu yaz1da amac1rn, bir �iir - yaz1 sorununu herkesin bildigi bu 
sorunu yeniden dile getirrnek degildi. Bir toplurnun turn karakterini 
anlarnak i�;in gerekli sayd1g1rn kirni Bzelliklere deginrnek istedirn. 
Ciinkii bir toplurnun ne oldugu ne olrnadJgi, onun yazmma, sanatma 
bakdarak anla�J.!Ir. Bizde ise yazm ve sanat, bugiin bile bir heves, bir 
duygu, bir bo� zamanlar1 doldurma i�i olarak gBriilrnektedir. Ni�;in 
dersiniz? 

Yaz1rna "�arap"la ba�ladigirn i�;in, Paris'te bugiinlerde piyasaya 
1;1kan yeni Beaujolais'den bir bardak i�;ip zamam ve uzay1 unutrnaga 
bakacag1rn. 

14 Arallk 1979 
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SERGiLER 

Noel hazrrhklanm gi:lsteren ola�aniistii �ekicilikteki vitrinleri bir 
yana brrakrrsa.k, bu di:lneme Paris'in sergiler di:lnemi adm1 verebiliriz. 
Elbette en b�ta resim sergilerini si:lylemek istiyorum. Paris'te �u 
anda ka� resim sergisi bulundu�nu bilmeme ise pek olana.k yok; her 
giin orada burada yeni yeni afi�ler g6rdiik�e. bu sergilerin tiimiinii 
gezmekten biisbiitiin umut kesiyorum. Ama resim severlerimizi 
ilgilendirecek genel bir bilgi verebilirim bu di:lnem iistiine. 

Onemli olan1 �u ki Paris'te bu yu a�uan bunca �ok sergi i�inde, 
soyut nonfigiiratif olanlar bir ikiyi g�miyor. Ger�i Miromesnil'deki 
iinlii iki galeride,figiirii kaba boyutlarma indirgeyip, bi�imle�tirmeyi 
koyu ve kalm boya ile lekecili�e de� g6tiiren ilgin� iki sergi vard1. 
Bunlann nasu bir etki uyandrrd1�na ili�kin bir yaz1 g6remedim. 
Bence g6riilmeye de�er sergilerdi. Tiirkiye'de benzerlerine rastlama
drm. 

Bunlann yam s1ra, birka� da ekspresyonist sergi a�ud1. 
Primitiflere, ya da �ocuk resimlerine Hzenen birka� ressamm 
yap1tlarrm da katarsa.k (demek bu tiir resim hi� bir za.man g6zden 
dii�miiyor) , ger�i resirn sanatmm de�ik tiirleri tiimii ile g6riilmedi 
de�; ama �o�. sergilerin biiyiik �o�nlu� "g6riinii"lerle, 
"portre"lerle dolu idi. Bu yu Paris'te resim, somut ve figiiratifti 
kisacasi.  Bunun resirn sanat1 bakumndan Hnemli bir olay sayumas1 
gerekti� kan1smdayrm. 

Bir d6nii�ten s6z etmek de� niyetim. Soyut resim, d6nemini 
kapad1; figiire, do�aya Hykiinme yeniden de�r kazand.I gibilerden 
�abuk, kolay yargilara gitmek istemiyorum; sanat tarihinde hi�bir 
zaman tarn anlanu ile bir d6nii� olmami�trr. Eskiyi de�erlendirme 
hep yeni kazan�larla zenginle�tiril� olara.k �Ikrm�t1 ortaya. Hele 
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izlenimcilikten sonra (hence resim tarihinin en bi.iyiik di:Sni.im yeri 
odur; IDSnesans sanatrm sayrruyorum, ei.inki.i onun llkca.� 
sanatmdan etkilendigini biliyoruz) eskiyi tarn olarak canlandll"Dlak
tan si:Sz etmek olanaksiZdrr. 1zlenimciler, maddeyi sarstllar, 
smrrlarm1 dagJ.ttllar onun, o sarsmtmm ard1 almamazd1, almamad1. 

Paris'teki yeni sergilerde "gi:Sri.ini.i" ve "portre" di.i�ki.inli.i�ni.in, 
bi:Sylesine bir yogunlukla ortaya eikmasi, sadece renk istifi ile � 
si.irdi.innek isteyen sanatellar1 di.i�i.indi.irecektir elbet. Gene bir 
ressam kiZm ati:Slyesine gittirn, orada birkae da gene ozan vardi, 
panolara bakmca �a�rrdlm. Ci.inki.i bu bi.iyiik panolarm her biri tek 
bir renge boyanrru�t1, koyu bir renge. Ressam kiZa "Siz Amerikal1 
ressam Rotko'yu bilir misiniz?" diye sordum. "Evet" dedi. "Cok 
seviyorsunuz onu" dedim, "Evet" dedi. Ama Rotko, hiebir 
resminde bir tek renkle yetinmemi�tir. Kli'IIllZI rru? C�idini koyar 
kll"DliZmm;onunla da yetinmez, sevdigi bir iki rengi daha kat1verir 
araya. Bir renkei idi o ku�kusuz ama bize sadece renkle ne bi.iyi.ik 
i�ler yapllabilecegini gi:Ssterdi. Burada ise "renk",  "badana" 
anlamma almnu�t1 . 

Bir I:Srnek olarak anlattrm bunu. Bizi yeni akrmlardan blktrranlar, 
o akrmlar1 kolaya indirgeyenlerdir. B�ka bir deyi�le bu, yaraticmm 
yerini kalfanm almasidrr. Gereekten de soyut resirn bak1�1 egitme, 
mant1gJ. sarsma bakrmmdan gi:Srdi.igu hence eok bi.iyiik sayllmas1 
gerekli gi:Srevinden oti.iri.i ancak ovi.ilmeye deger. gel gor ki, yaman 
bir ustal1k isteyen bu giie i� . kolaycllarm eline di.i�i.ince, gi:Szden de 
di.i�ti.i. !)irndi "gori.ini.i" ve "portre" modasmm al1p yi.iri.imesinin 
nedeni bu mudur diye di.i�i.inmekten kendimi alam1yorum. Ci.inki.i 
bunlar bi.itiin tazeliklerine kar�m. resirn sanatma yeni bir �ey geti.rm41 
sayllamazlar; iki ay kadar once Saint Michel'in ki.iei.ik galerilerinde 
gordi.igum bir iki sergiyi saymazsam. 0 gi.in, gereekten, resirn 
di.inyasmm ba�kentinde oldugum duygusunu tatrru�trm. 

Saint Michel'den aellm1�ken, oraya yakm bir yerde, bizirn 
ressamrmiZ Utku Varhk'm sergisini anlatmaya geceyirn.Paris'teki 
resirnsergileri i<;inde bu donem benien cok di.i�i.indi.iren o oldu. Resirn 
sanatmm bir gorevi de di.i�i.indi.innek midir? Elbette, ama yalniZca 
o degildir, bunu unutmamal1. Di.i�i.inceyi �an bir bi.iyi.ilemedir 
sanat. Belki ben, Utku Varhk'm resimlerini eok eabuk yoruma, 
di.i�i.inceye eevirdirn. tki �ey yap1yordu Utku Varhk: Ozgi.in olarak 
eah�tig1 istif ve renk di.izeni ieine, ancak "klasik" sozci.i� ile 
anlatabilecegirn bir kadm figiiri.i koyuyordu . . .  tkincisi de, kadmla 
do�a arasmda cok ilgi eekici bir ili�ki ara�tli'IDasma giri�iyordu. 
Biitiin resirnleri buydu diyebilirim. Demek "sorun"unu direnele 
ortaya at1yordu. Kar�1da bira iemeye gitti� bann sahibine 
(Panamah idi) Ti.irk oldugumu soyledirn ve Ti.irk ressa.mlar1 ile 
ovi.indi.igumi.i anlattrm. 

Paris'te gi.ini.imi.izi.in en t!nemli olay1, Picasso sergisi. Grand 
Palais'de ae1lan bu serginin gt!rdiigu ilgi beni �a�Irtti. Gi.inlerden beri 
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kuyruk var Grand Palais'nin 6niinde. Dogrusunu isterseniz tadm1 
pkaramad1m bu serginin ilk gezi�te, ba�rm dtsndii (sanatm 
etkisinden de@, beynimdeki sersemlikten) .  Oraya gene gitmem 
gerek. Picasso'nun, o sergide, ilk resimleri ile son resimlerini sevdim. 
Samyorum ki bu sanatpy1, alt1 yedi biiyiik salonu kaplayan o kadar 
r;ok resmi ile bile tan1mak, olacak i�lerden de@dir. Bence r;ok 6nemli 
resimlerinden bir tak1m1 orada yoktu. Ama �unu s6yleyeyim ki, bu 
adamm sergisi, belki de biitiin resim sanatmm tarihinin sergisi idi. 
Kendini bunca harcam1� ba�ka bir ressam g6stermek olanaksiZdrr. 
Sanki bize resim degil de, resim dii�iincesi vermek istiyor, kendini 
silmek istedikr;e ortaya r,:Ik1yor, hem de g6ze batarcasma. Oysa 
sanatr,:1, kendini silmeyi ba�ard1kr,:a ki�iligini bulur. Picasso denli 
eski bir ressam bilmiyorum. YalniZca eskiyi seviyor, onu anlatmak 
istiyor, biitiin ya�amm1 ve becerisini bunun ir;in harcam1�. 
Picasso'yu anladigtmiZI, tamdigtmiZI hir; sanmiyorum, onun iiniine 
kaptirmi�IZ kendimizi ,  gidiyoruz . Belki de diinyamn biitiin sanatm1 
kucaklamaya kalkti Picasso. Onu bu apdan incelemek isterdim. 

Sonra bir sergi daha . . .  Ama fotokfaf sergisi bu . Paris'teki 1sver; 
Kiiltiir Kurumu'nda, bizim ozan dostumuz Liitfi Ozk6k bir "Diinya 
Ozanlan Fotokfaf Sergisi" ar;tl. Ozkok, bilirsiniz belki, iinlii bir 
fotokfaf sanatr,:Isidir. Uzun uzun durdum fotograflarm 6niinde; 
kimini tammi�tlm bu ozanlarm, kimini daha 6nce gene fotograflar1 
ile g6rmii�tiim . . .  Ama diyebilirim ki adm1 duymad1� ancak bir iki 
ki�i oldu. Demek o denli r;ok ozan yok diinyada. Bizden d6rt ozanm 
fotokfafi vard1 (Naz1m Hikmet, Oktay Rifat Fazii Hiisnii Daglarca, 
Anday).  Sergi r;ok ilgi gtsrdii. Benzeri bizde hir; yapilmad1 
samyorum. Denenrneye deger. 

Bugiinlt!rde bir de kitap sergisi ar;Ild1 Paris'te, bir giinliik bir 
sergi. UNESCO'nun alt salonunda ar;Ild1. Biitiin iinlii yazarlar 
geldiler kitaplanm imzalamaya. Yanlarmda kadmlar vard1 
hepsinin . . .  Kanlar1, sevgilileri, belki de tamnm1� artistler. Ben 
Paris'te iki romam basilm1� olan romancimiz Osman Necmi 
Giirmen'in elini sikabildim ancak, tamdigtm zenci ozan Cikaya, o 
s1rada yerinde degildi , daha ba�ka tamd1klanm ise belki de 
gitmi�lerdi. H1zh dola�t1m, biitiin sergilerde oldugu gibi ba�Im 
d6nmeye ba�lad1. 

Biz de yapm1�t1k 1stanbul'da bu tiir sergileri, r;ok ilgi g6rm\1�tii. 
Eskiden Paris'te, Aragon'un 6nayak oldugu kitap sergileri ar;Illi1D..l� 
ki, aman aman . . .  Ustelik her iinlii ozanm, yazann yanma da bir film, 
tiyatro, miizik sanat{,:ISI oturtulurmu�. Bakm siz 4le! Bizde bu tiir bir 
kitap sergisi daha denenrnedi. Denenmesin daha iyi derim; ozanlar, 
yazarlar solda s1frr durumuna dii�ebilirler de ondan. 
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BATIYOR MU? 

G�en hafta Le Monde'da clkan "Kemalizmin Sonu" ba�llkh yazt, 
her �eyden Hnce b�hgmdan Htiirii can slktci idi bizim it;:in. Ciinkii, 
birtakrm yanl1�larla dolu ohm bu yazmm yazar1 (Societe 
1ntemationale Pour le Development'm eski genel yazmam Paul -
Marc Henry) , iilkemizde bir rejimin degil, her �eyin sona erdikini 
anlatmak egiliminde idi sanki; Birinci Diinya Sava�1 sonunda 
yenilen, Kurtulu� Sav�t'run yengisi ile de biisbiitiin ortadan kalkan, 
tarihten silinen Osmanh tmparatorluko'nun ytkmttlart iizerine 
kurulmu� layik Tiirkiye Cumhuriyeti'nin tiim b�artstzltkuu 
vurgulamak istiyordu. Bu ba�artstzllk, Kemal Atatiirk'iin izleyicileri 
olan 1ran �ah1 ile (bugiin siirgiinde olan �ah'm babas1) Afgan Krait 
Amanullah Han'm iktidardan dii�melerinde ilk belirtilerini gHster
mi�ti. Bu gHrii�. Dokoyu kiit;:iik gHren , ona yukardan bakan, 
yiizeysel Hnyargt.h Bati kafasmm biitiin yant.lmalarmt ve kHtii 
niyetlerini it;:eriyordu. 1ran �ah1 hit; bir zaman Kemal Atatiirk'iin 
izleyicisi olma.rru�t1. Amanullah Han ise, gerci kimi Batt.lt.la�ma 
att.lrmlarma giri�mi�ti iilkesinde; ama bir Kurtulu� Sava�1 ve bHyle 
bir sava�m getirdi� giicler, Hzlemler gibi temel desteklerden yoksun 
bulunduktJ. it;:in, Trockizm ile sava�rma girmi� bir Stalin'in, parasal 
bir anl�ma zorunluluko dolaytst ile lngiltere'ye yakla�mas1 
srrasmda gHzden t;:Ikart.lmca, kolayca dii�iiriilebilmi�ti. Arada 
bir benzerlik yoktu. 

Aynca Anadolu'da emperyalizme kar�t tepki, Hzellikle bati ve 
giiney illerinde dogrudlill halkca Hrgiitlenme siireci it;:ine girmi� 
bulunuyordu . Bu Hrgiitle�menin nedenleri ba�mda ise, ku�kusuz, 
ekonomik nedenler yer tutuyordu . Birinci Diinya Sava�ma giren 
tttihat ve Terakki hiikiimeti, Balkan Sava�t sonunda yerlerinden 
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yurtlarmdan at1..hp Tiirkiye'ye g�e zorlanan Rumelili Tiirklere ev ve 
toprak saglamak amac1. ile BatJ. Anadolu'daki Rumlar1 adalara 
siirmii�tii. Sava�m yenilgiyle sonuelanmasJ., bu Rumlarda, 1ngiliz 
koruyuculugu altmda, yeniden eski yerlerine kavu�mak umudunu 
uyandJ.rmJ.�tJ.. Rumeli gHemeni olan Tiirkler ise, yerlerini yurtlarm1 
savunmak amac1 ile silahh Hrgiitlenme zorununu duydular. 
Samsun'a e1kan Mustafa Kemal'in ilk arad1.gJ. �ey ise, halkta bir 
kar�J. koyma egilirninin bulunup bulunmadJ.gJ. idi. 

Giiney illerinde ise, yine 1ttihat ve Terakki hiikiimetince, Birinci 
Diinya Sava�1 ieinde yerlerinden kaldmbp siirgiine yollanan Ermeni 
yurtta�larlDUZm, bu kez FransJ.Z koruyuculugunda geri d6nmeleri, 
benzeri bir durum yarat1.yordu. Hiebir duygusal egilime kapJ..!madan 
ans1tmak istedigim bu tarihsel gereekler, buradaki durumun 1ran'a 
ve Afganistan'a hie de benzemediginin ilk tamtlan olma Hzelligini 
ta�1r. Yeni Tiirkiye'de bir burjuva sm1fmm dogup geli�mesine, 
bHylece, yol aeJ..!rru� bulunuyordu. Hayvanm1 Rum nalbanta 
nallatan, postalm1. Rum kundurac1.sma yaptrran Tiirk k6yliisii, yeni 
bir zanaate1 ve esnaf sJ.mfJ. yaratmaya ba�lamJ.�tJ.. Bu sJ.mf, tiiccarm1 
da yeti�tirmekte gecikmedi. 1ran ve Afganistan'da bugiin de varhgJ.
m koruyan "kabile" kurumu ortadan kalk1yordu. 

Bunlara k1saca da olsa degini�imin nedeni, Paul-Marc Henry'nin, 
toptanc1. ve yiizeysel "Dogu g6rii�ii"ndeki blrkae yanh�1 
diizeltmektir. lran'da dinsel diktanm ba�a geci�i ise, Tiirkiye 
laisizminin eiiriikliigiinii tan1tlamada hie de i�e yarar bir Hmek 
sayJ..!amaz. Bu laisizm, yeni bir burjuva ekonomisi ieinde 
"ulusla�ma" siirecine ginnenin ba�hca ko�ullarmdan biri olarak ele 
almrru�t1. 

Paul - Marc Henry'nin, Kemalizmi ekonomik temelden yoksun 
saymasma ili�kin g6rii�ii ise, yeni Tiirk burjuvazisinin "ekonomik 
alandaki b�ansJ.Zhfp" gl:lrii�ii ile yer degi�tirmelidir. Bu yeni ve 
gecikmi� SJ.nJ.f, eagdl�l diye niteJendirebilecegimiz birtaki.Ul 
y6ntemlerle, diinyanm tekelci kapitalizmine kul k6le olarak, tarihsel 
ko�ullarl hie hesaba katmadan, ileriye y6nelik hiebir amae 
giitmeden, k1sa yoldan zengin olmaga kalkmakla, toplumumuzu 
ieinden elkJ..!masJ. giie bunalJ.mlara siiriiklemi�tir. hte bu bunalun 
ieindeki Tiirkiye, Batmm s6ziimona aydmlarma, Tiirkiye'yi 
batmakta olan bir iilke gibi g6stermek cesaretini vermi�tir. 
"Kemalizmin,Sonu" s6zii, ku�kusuz, "Tiirkiye'nin Sonu" anlammda 
kullamlmakta idi. Oysa basit bir g6zlem, durumun eok bqka 
nitelikte oldugunu g6stennege yeter: tilkemizi eok iyi taruyan bir 
FransJ.Z bankacJ.srmn s6yledigine g6re; Tiirkiye burjuvazisi, Alman 
Markm1 ve 1sviere Frankm1. saglam para diye g6rerek, Almanya'dan 
ve 1sviere'den, hem de k1sa vadeli bore almakla, bu paralann degeri 
yiikselince apl�lp kalrru�trr; eiinkii b6yle bir yiikselme olursa, 
aradaki fark1 Hdemeyi Tiirk hiikiimeti kabul et�ti. Alman bore, 
yatmmdan bekleneni venneden alacakh kaplya dayanm�tJ. eiinkii. 
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Bunlan anlatmakla, Tiirkiye' deki bunalmu onemsiz sayd1kun1 on 
soylemek istiyorum? H_ayrr; Tiirkiye'nin i�;inde ve d�mda, b<Syle bir 
bunahrm d<Srt g<Szle bekleyen, �;e�itli ama�;lara yonelik <Srgiitler ve 
kurulu�lar hep olagelm4!tir. Siirekli k1yrm olaylar1, bu orgiit ve 
kurulu�larm birlikte l;al�malanrun planlanm1� eylemlerinden bqka 
bir �ey degildir. Ekonomik bunalrmla �iddet olaylarmm ko�utlutu. 
bir rastlantl olarak g<Sriilemei. Yokluklardan ve kan kokusundan 
btkmt� usa� olan halk1, dinine ve erince (huzura) kavu�turmak 
oyalamaSl ile asu yapumak istenen, ba�slZh�, ozgiirliit\i, 
emek�;ilerin hakk1 ve hukuku u�ndaki sava�1m1, �;akdqlqma 
atthmlarmt, bilirn ve sanat yaratmum ortadan kaldrrmak, catdq 
diinya ile ili�kirnizi koparmak, halkrmiZl yerli ve yabanc1 diktacuarm 
buyrug-t.mda uyutmaktrr. 1;lirndi bize, "Bag-tmsiZhk dediniz, 
demokrasi, <Szgiirliik, hak hukuk dediniz de ne oldu? t�te battmlZ."  
diyenlerin sevinci, soylediklerirnin dogrulug-tmun tamtldrr. 

Tiirkiye ger�;ekten batlyor mu? 
Bu soru iizerine en �;ok dii�iinmeleri gerekenler, o benim hi�; bir 

zaman anlamad1�rm. anlamadt�rml da ka�; kcz yazd1� "Son Tiirk 
Devleti" soziinii yulardan beri dillerinden dii�iirmeyenlerdir. 
Demokratik, ba�rmsiZ, laik, �;aMa� Tiirk devletinin sonu geldikini 
dt�arda s<Syleyenler �;lktyorsa, i�;erde buna sevinenler de var. B<Sylesi 
bir bunalrm i�;indeki bir Tiirkiye'de, Melike Demirag'm okudutu. 
benim Rosenbergler konulu �iirimin �arktsmt, TRT'nin yasaklamas1 
neyi gosteriyor? Bu tiir yasaklamalar, halktan asu k<Stiiliiklerin 
nedenlerini saklama takti�inin, biitiin diinyaca bilinen deneruni� 
<Srnekleridir. 

Tiirkiye'nin nereye dogru g<Stiiriildii�nii g<Sriiyorum. Diinyanm 
goziinden dii�mii� bir Tiirkiye imgesini silecek olanlar, gene de 
sanat�;uanmiZ ve bilirn adamlarrmiZdrr. Bunun �;ok yeni bir ornekini 
anlatlrsam, belki de bu yazrmdaki karamsarhk havasm1 biraz olsun 
da�1tmm. 

Bu aym 13'iinde, Paris'te UNESCO Merkezinde diizenlenen bir 
toplanttda, rahmetli bilim adamrmlZ Omer Liitfi Barkan anud1. Bu 
toplantl, Turk ve Frans1z bilim adamlan arasmdaki tam�tkh�. 
i�birli�ini, dostlu� g<Sstermekle kalmad1 sadece; Omer Liitfii 
Barkan'm yapttlart aracut�l ile, Tiirk bilim ya�ammm diinya 
�;apmdaki ba�anlarm1 gozler oni.ine serdi .  Tiirkiye'nin UNESCO 
Biiyiikel�;isi Saym Pertev Suba�1'mn k1sa fak�t anlamh konu�mas1 
ile a�;Ilan toplantlya konu�mac1 olarak iinlii FranslZ bilginleri 
Robert Mantran, Prof. Claude Cahen, Prof. Bazin, Prof. lren 
Melikof ve bizden Ylld1z Sertel katumt�lardJ. Biitiin konu�macuar, 
ger�;ekten se�;kin bir dinleyici kitlesi kar�1smda, Omer Liitfii 
Barkan'm Osmanh tarrm ekonomisi alamndaki ozgiin bulu�larm1 
biiyi.ik ovgiilerle anlattdar. Tiirk'iin, kimi �;evrelerce sanud1�1 gibi, 
bilimsel yarattcthktan hi�; de yoksun bulunmadt�l, tarn tersine, 
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diinya capmda yap1tlar verdi� g6zler 6niine serildi. A�lar, diinya 
kiiltiir y�ammda Tiirk bilim yaratic1.h� yerini saptayan en 
ictenlikli hayran.h� vurguluyordu. 

UNESCO'dan pkt1gunda yagmur b�l�t1, �emsiyemi actrm, 
kalaba.hk bir Paris caddesinde, kendi kendime mmldanarak 
konu�uyordwn: Bilim ve sanat adamlan yaratan bir toplum 
batamaz; batsa batsa, bir toplumda bilim ve sanat 6zgiirliiA'finii, 
dii!!iinme 6zgiirliigunii yasaklamak, yaraticili� k6rletmek isteyenler 
batar. Dar bir ulusculuk duygusundan gelmiyordu bu inancrm; nice 
budunu kendi potasmda birl�tirmi�. nice uygarhklar yarat� bir 
toprakm insanlarma giivenimdi beni b6yle konu!ilturan. Demokratik, 
la&, bagunsiZ, 6zgiir bir Tiirkiye, biitiin halklan birbirine dost, 
caA'd�I 6nyargt.lardan kurtulmu�. insan.hA"tn Hviinillen bir iiyesi 
olarak y�ayacakti. 

28 Araltk 1979 
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BOSUN A SOZLER 

Tiirkiye'de lonca diizeni yiluldiktan sonra, esnaflik 
Miisliiman olmayan Tiirklerin eline g��ti. Daha yiiksek diizeyde 
ticaret ise Tiirklerin akil erdiremedikleri bir �eydi. Anadolu'dan s6z 
a�mak istemiyorum, sadece ren�per ve �oband1 Anadolu'daki 
Miisliiman balk. "'l'e�ebbiis-i {labsi" Tanzimattan sonra ortaya 
�1kar. Bir i�e giri�eceksen gavurlar gibi, zengin olacaksm . . .  Ama 
nasil? tkinci M�rutiyetten sonra, emekli memurlar, emekli 
subaylar, bu yeni modaya uyarak bakkal diikkam a�tilar ve 
�ar�abuk ifliis ettiler. 

Ger�i o d6nemler �ok geride kald1, artik ticaret, zanaat , esnaflik 
Tiirkiye'de biiyiik SJ.�ramalar yaprm�t1. Ancak bu sorunu Paris'te 
dii�iindiikfim, kimi kar�Ila�trrmalara giri�tigim zaman, olumsuz, 
batta umut kmc1 birtakrm sonu�lara var1yorum. Bir 6mek vereyim; 
burada bir kasaba gidip bir kalem pirzola alabilirsiniz; tstanbul'daki 
kasap ise bu mii�teriyi kovardiikkimmdan. Burada garson, �ok yiyip 
�ok i�mi� mii�teriye g6sterdigi saygJ.yi, az yiyip, az i�ene de g6sterir. 
Diyecegirn, biz d1.�ar1da ticaret, esnaflik yapamayJ.Z samyorum. 
Nitekim yapam1yoruz. 

Saint Micbel'deki lokantalarm yiizde doksamm Yunanlilar 
i�letiyor. KulaginiZa tan1dlk gelen Yunan balk tiirkiilerinin siirekli 
�almdJ.gi bu lokantalarda, yalanc1 dolmadan (dolmades) tutun da 
pilava degin bildigimiz yemekler de yeniyor, daha ba�kalar1 yanmda. 
Yemekten a�Ilrm�ken s6yliyeyim, bizim igrendigimiz salyangoz 
(escargo) Paris lokantalarmm olduk�a pahal1 yemeklerinden biridir. 
Biz bu tattan yoksun ya�1yoruz. Domuz etinden, at etinden yapilrm� 
yemekler, kurbaga, bizi.m bal1k�Ilarm denize attiklar1 vatoz, 
buradaki lokantalann mutfagma zenginlik getirir. Ger�i Cadet'deki 

98 



Ermeni lokantalanm, bizim lokantalarumzdan ayrrmaga olanak yok, 
ama yalmzca ortak �lanmiZ bak1mmdano Yoksa orada bir Avrupal1 
istedigi her yemegi buluro Saint Michel'e yakm bir yerde, bir ara bir 
Tiirk lokantas1 vard1 , kapanmi�?o Kim bilir neden? Yemeklerin bir 
takimim pis saymaktan nasd, ne zaman kurtulacagiZ, bilememo 
Oysa Tiirk mutfagJ. cok iinliidiir diinyadao 

Bakkallarda satdan beyaz peynir bizim degil, Bulgar beyaz 
peyniri, zeytin Yunan zeytini, yufka Yugoslav yufkas1. Paketler 
icinde sati.lan helva kim bilir nereden geliyor 0 Haftanm belli 
gi.inlerinde kurulan ucuz pazarlarda Kuzey ve Kara Afrika mallari 
ortaya dBkiiliiyoro Bir Kara Afrika iiri.inii olan avocado (sivri bir 
portakal biiyiikliigunde iri cekirdekli bir yemi�) burada lokantalann 
belli ba�?h deserlerinden biridir, zeytinyag1 ve limonla kari�?tmlarak 
yenir Bizim ne zeytinimiz var, ne iiziimiimiiz, ne incirimizo 

Burada bir zenciyi, bir Tunusluyu, bir Cezayirliyi, bir 
Portekizliyi. 0 Her ce�it i� kolunda gBrebilirsinizo Ya Tiirkleri? Onlar 
ya fabrikalarda, ya da Tiirk terzilerinin, vergi sorunundan Btiiri.i gizli 
olarak i�lettikleri diki� oatBlyelerinde, sosyal ha.klardan yoksun 
olarak cah�Iyorlaro Ortaltkta pek gBri.inmiiyorlaro Bir kez Mont 
Parnasse'da kestane satan bir Tiirk gencine rastladrm, ama ustas1 
FransiZdi. (Fransa'da cok kestane yeniyor bu mevsimde) o Bir kez de, 
gene oraya yakm bir 1talyan lokantasmda garsonluk eden bir Tiirk 
genci gBrdiimo tstanbul'dan geldigimi B�nince, orada ne � 
yapt1gm1 sordum, k1saca "Kapahcar�1'da Cali�rrdrm" dedi. Nedense 
yiiz vermedi bizeo 

Hani Atatiirk, yabanc1 konuklar1 ile sofrasmda yemek yerken, bir 
tabag1 deviren garsonun kusurunu Brtmek icin "Bu ulusa her �eyi 
Bgrettim, u�akhg1 Bgretemedim" demi� diye anlatrrlar ya, �imdi o 
sHze sanlanlar, "Bir eksigimiz garsonluk olsun" diyeceklerdiro 
Burada garson, mii�terilerinin dostu bir efendidiro Gene o Atatiirk, 
Ankara'nm ne�esizligine iiziildiigu bir giin "Buraya yinni otuz Rum 
meyhaneci getirsek, keyfe bakm siz ! "  demi� o Neyseo o o  Bir toplum 
kendini garsonu ile, peynir zeytini ile tan1taca.k, kasab1, bakkah ile 
oviinecek degildir bir yabanc1 diyarda elbeto Oyieyse bu Hmekleri 
brrakalim "Ciddi" olaylara gecelimo 

FransiZ gazetelerine bakarsaniZ, Tiirkiye admda bir iilkenin 
diinyada var olup olmadJgJ. ku�kusuna kapilirsmiZo Tiirkiye'nin 
kiiltiir ya�anu hicbir yank1 bulmaz bu gazetelerdeo UNESCO'ya 
bagh Uluslararasi Tiyatro Enstitiisiiniin cikard!kJ dergiyi (ITI) 
ydlardan beri izlerim, biitiin diinya iilkelerindeki tiyatro olaylarma 
yer veriro Tiirkiye'nin ad1 gecmezo YalniZ bir kez, rahmetli Muhsin 
Ertugrul'un " Halk Tiyatrosu" konusunda.ki lusa bir demeci cik.n:u{ltJ 
bu dergideo Gene UNESCO'nun yayunlad.IgJ. Courier dergisinde, 
ce�itli uluslardan yazarlara, bilim adamlarma, sanatcuara yer verilir, 
�imdiye degin bir Tiirk'iin ad1 gHri.ilmedi o dergideo Dii�manhktan 
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rm? Hayrr. Biz hazrrlansa.k, bu derginin bir say1s1D1 tumden 
Tiirkiye'ye ayrrabiliriz. Ni�in yapnuyoruz bunu? Kiiltur yaratlcihgl
nuzi tan1m1yoruz da ondan.Bu yiizden de,TUrk'un entellektuelolanhi� 
bir yeri yokmu� izlenimi yerle�iyor d�ar1da. Paris'in bir 
universitesinde ve i.ki hastanesinde uzman olara.k �all� an Dr. F1trat 
Onger, bana birka� ilat; vel'Dli$ti, bir siire sonra ila�lanm bitti, 
r�eteyi aradun, bulamadun. �etesiz iliit; veril.medigini biliyor
dum, gene de isteyecek old urn bir eczaneden adam hani neredeyse 
verecekti, "Doktorunuz ki.mdi? diye sordu. "Bir TUrk doktoru" 
dedim. "Dr. Onger" , .Eczacuar "TUrk mu?" diyerek giiliimsediler. 

Omekleri �ogaltmaktan vazg�elim; "kendimizi tan1tanuyoruz" 
gibisinden kolay, b6yle oldugu it;in de t;ogu kez yanl� bir avunu 
yolunu tutacak degilim. «;unkii, ben her �eyden 6nce, kiiltiire, 
bilime, sanata 6nem vermedikimiz kamsmdayrm. D1�ar1da birka� 
sanatt;muz, bilirn adanunnz tan1myorsa, kendi degerleri, kendi 
t;abalari yiizundendir bu, toplumumuzdan hi�bir yardrm 
g6rmem4!lerdir. Aylar boyu her hafta bir b�ka Yunanll �arlucmm, 
muzisyenin Paris'e geldigini g6steren duvar a�lerini g6rduk� 
bizim bu alandaki umursamaza uzulmekten kendimi alamadun. 
Bereket Ankara Oda Orkestras1 geldi de, butun bu kaygilanm bir 
anda (ama bir siire it;in) yatl�tl. Bereket Paris'te ressamlarliDlZ var, 
bereket bir iki ozan ve romancliDlZm �evirileri var da, TUrk am 
g�iyor arada bir. Ama onlar1 da bugiinkii siyasal duzenimiz 
g6rmezlikten geliyor. Nobel armaganm1 Yunanh Ozan Odysseus 
Elitis'in kazanrnas1 olay1 uzerinde durup du�unmeliyiz. Evet, iyi bir 
ozan ku�kusuz, ama bizde ondan iyi ozanlar var; anca.k TUrkiye'de 
bir yazm, sanat ya�anunm bulundugu bilinmiyor. Onemli olan1 bu. 
Toplumlard1r sanat�Ilarm1 diinyaya duyuran. Oysa biz, a�lk�as1, 
sanatt;uarlffilZl da, bilim adamlarimlZl da geregince tarum.Iyor, 
tanrmak it;in hi�bir zahmete girmiyoruz. 

Buyiik bilginimiz Omer Lutfi Barkan'1 anrnak it;in UNESCO'da 
yapuan toplant1da g6rdiigum TUrklerin yiizde doksan1, bu ad1, 
FransiZ bilim adamlarmdan duydular ilk ve �a�a.kalduar. 
Diyeceksiniz ki, A vrupada bizim bilim adamlar1ID1Z1 demek 
tan1yorl� ki, b6yle bir toplant1 duzenlenebildi. Bunun nasu 
oldugunu belki bir giin anlatrrrm. Burada s6ylenmesi gerekli olan 
�udur ki, bizim tanrmad1grmiZ1, degerlendiremedigimizi, yabancuar 
tamnu� iseler, bu durum toplumumuzu yiiceltmez. 1ki yl1 6nce Sedat 
Sirnavi Vakh bilim 6diillerinden birini kazanan ve Avrupa'da 
t;al1�an gent; fizik�imiz, yapuan t6rende "Arkad�larrm bu 6diile 
katllmam1 benden istedikleri zaman, Ulkemizde benim ��malarliDl 
degerlendirecek bir ortam bulunduguna inarumyordum, do�su 
�a�kmhk i�indeyirn'' demi�ti. 

Bobourg'da (Pompidou Kiiltur ve Sanat Merkezi) a�Ilan 
uluslararas1 "Ah�ap Evler" sergisine, 6zel olarak yardrmlarrm 
diledigi.miz Tiirkiye Turing ve Otomobil Kurumu Genel Mudurii 
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Saym Qelik Giilersoy ve Topkap1 Saray1 Miizesi Miidiirii Saym 
Sabahattin Batur, gi:lnderdikleri diyalarla imdadumza yeti�meseler
di, bugiin biz o sergide yoktuk. Sergiyi gi:lrmeye gittigimde nasu bir 
kiVan�la doldugumu bilemezsiniz.Tiirkiye'ye hem de en giizel bir 
yerde ayrum1� olan panodaki foto�aflar, daha o bi:lliime girer girmez 
ilgiyi �ekiyordu. Ba�1 kalabahkt1 Tiirkiye panosunun. Bu sergi 
dolayisiyla basunu� bro�iiriin bir sayfa b�mda, olakaniistii 
giizellikteki bir Bokazi�i yal1smm foto�af1 yer al1yordu. Bu 
yardmuarmdan i:ltiirii Saym Giilersoy'a ve Saym Batur'a binlerce 
te�ekkiir! 

Biirokrasinin ne demek oldugunu demek bilmezmi�im. Bu � 
bizim biirokratlarm eline kalsayd1, ah�ap evler konusundaki i:lzgiin 
yaraticilikuruzdan diinya habersiz kalacakt1. 

Ba�ka bir olaya g�eyim . .  Fransa'da yillar i:lnce bas� 
"Histoire de l'Humanite" adh on ciltlik bir ansi.klopedi var. Bu 
ansiklopedide Tiirkiye genellikle yoks�. bize ili�kin bilgilerin 
�ogu ise yanh�. "Histoire de l'Huma.nite"nin yeni baskisi i�inde 
�al1�an birAlrnan bayanla tam�t�rudun; bana gecikmeden �al�maya 
ba�lamamiZI, yeni bask1 i�in bilgiler derlememizi si:lyledi. Nereye b� 
vurmal1? UNESCO Biiyiikel�imiz Saym Pertev Sub�1'mn bu 
konuda nasu ��rpmdik!ru unutmayacaAnn. Ondan i:l�endikime gi:lre, 
Tiirkiye'deki ilgili kurumlar, biitiin b�vurulara bo� ve�ler. 
Bense buradaki gen� bilim adamlarmuzm bu konuda �birliAi 
yapmalarma umut bakladnn. "Bizi tanliDlyorlar" yakmmasmdan 
vazg�eli.m. Once Tiirkiye'de yaratlc1 bilimsel �al�malara hiZ 
verelim, bilim adamlaruruza gerekli biitiin olanaklar1, ko�ullan 
saklayalnn . . .  diyecekim ama, bunlar si:lylenme� si:lzler dekil ki! . . .  

Buraya kadar yazchldarnn1 b�tan okudum. Demek iilkeden uzak 
olmak, onun ger�eklerinden de uzak dii�meyi gerekt�. Bilime, 
sanata i:lnem vermek, kiiltiiriimiiziin temsilcilerini koruma.k . . .  Yahu 
biz onlar1 i:lldiiriiyoruz. 

1 1  Oca.k 1980 
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GUNUMUZDEN GE<;Mi�E 

Yazm bir arkada�nmm arabas1yla Loire k1y1larma gitmi�tik. 
Bence her akarsuyun kendine t!zgti bir karakteri vardtr. lnsana 
ili�kin bu nitemin, bir doga par�as1 i�in kullam.lmas1 yadtrganacakttr 
belki, ama oraya hayvanlar1 da katmak isterdim ben ger�ekte. 
Boylece insanlar dogasal bir karakter ta�1makta, hayvanlarla, 
sularla birle�irler. Loire nehrinde, unutamad1gun bir t!zellik gt!rdiim 
sanki. ne oldugunu anlayamad1m. Onu betim.leyebi.lmek i�in, 
yazarm, Homeros'unki gibi, biitiin aynntllan gt!ren bir gt!zii , sade 
bir bi�emi olmal1.  0 biiyiik ozan, kendinden t!nce gelmi� ba�ka 
ozanlar1 bilmedigi i�in (Homeros 'tan once Siimer ve Yahudi �iiri 
vard1l yalmzca betimleme yolunu tutmu�tu. Bu yiizden her �eyi 
gordii . Hi�bir zaman felsefele�tirmedi �iirini . 

0 gi.in eski �atolan , Orta�agdan kalma kiliseleri, o zamandan beri 
hi� dokunulmam1� dar sokaklan ile eski kasabalan, Meug kentinin 
Loire k1y1smdaki parkmda iinlii FranslZ :>zam Jehan de Meug'iin 
yonutunu (Ronsard' m arkada�1 idi bu ozanl . biiyiik kuleli 
Touraine'i, sonra Orleans'• gt!rdiim. Biitiin bu bt!lgeyi dola�1rken, 
beni heyecanland1ran tarihsel bir olay , boyuna araya kan�1yordu. 
Lon·aine'den gelme Arc'h Jean, lngiliz'lere kar�1 ilk sava�m1, Loire 
iizerindeki bir kopriiyii ele g�irmekle kazanm1�t1. 

Onbe�inci yiizy1hn ikinci yansmda idik. Ingi.liz ordular1, Loire 
kiy1larma degin Fransa'mn yansm1 almi�Iard1 .  FranslZ ordular1 iyi 
dovi.i�miiyorlard1, ciinki.i ne icin sava�t1klarm1 hi lmiyorlard J .  
' "Fransa icin" sozi.i daha bulunmamJ�tJ .  0 zamana degin ya  kral 
icin, ya da din ugruna carpl�lhrdl bir de �eref kazanma duygusu 
dovii�e iterdi ayhkh �ovalyeleri . Oysa. gen� ve korkak Charles , daha 
tac giymemi�ti. sadece "Prens" diye amhyordu. Frans1z Katolik 
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Kilisesiyse, kurtulu� diye adlandU"i.lacak bir ama� gtitmiiyordu, onu 
kendi �lkarlan ilgilendiriyordu o s1rada . tki ordu arasmda ise para 
dalavereleri d6niiyordu. Rehine al1p satmak, sava�a bir tiir ticaret 
niteligi vermekte idi. 

t�te o SU'ada Lorraine' den bir gen� kiZ geldi, ille Prens Charles'i 
g6recegim diye tutturdu. Zorlukla ba�ard1 bu g6rii�meyi ve 
Prens'ten bir asker giysisi istedi. Komutanlar kiZiyorlardi: Bu �ocuk 
ya�taki kiZ, asker giysisini iizerine g�irse ne yapacakt1 ki! Jean 
"Dii�mam yurttan atacakJ.m" diyordu. Ciinkii, Ermi� Catherina ve 
Ermi� Margaret onu esinliyordu. Meryem ana, Mikail adh melegi ile 
sesini duyuruyordu ona. 

�a�kma d6nen askerler, bir de bakti.lar ki, Jean ba�larma 
g�mi�ti bile. tlk ama� Loire iizerindeki bir k6priiniin sol yanm1 
tutmu� olan tngilizlerden bu k6priiyii kurtarmakt1. Jean, "K6prii 
de k6prii!"  diye tutturmu�tu. (0 k6priiniin yerini g6rdiim.) Oysa bu 
amaca varmak i�in FransiZ askerinin kar�1 kiyiya g�mesi 
gerekliydi, ama ters bir riizgar sallarm hareketini 6nliiyordu. Jean, 
bunu anlaymca, riizgarm y6niinii de�tiriverdi. 

Ama i� bununla bitecek gibi degi.ldi; tngilizler k6prii ba.,Jru 
saklamca tutuyor, FransiZ askerleri ise saldmdan �ekiniyorlarw. 
Bunun iizerine Jean, eline beyaz bir bayrak aldJ,bayrakm tistiinde 
Meryem ananm, E� Catherina'nm, E� Margaret'in adlan 
yazi.11 idi. Yiiriidii k6prii ba�ma Jean, bunu g6ren tngiliz askerleri 
korkuya kapi.ldi.lar ve ka�ti.lar. 

tlk utkuyu kazanan Jean, Prens Charles'a, Reims katedralinde 
ta� giydirdi, onu kral yaptJ. Artlk FransiZ askeri kral i�in savqa 
girebilird.i. Ama Jean, daha ba�ka, o gtine dekffi duyulmadlk s6zler 
de s6yliiyordu. Meryem Ana ona, FransJZca konu�anlarm, 1ngilizce 
konu�anlardan ba.,ka bir balk . oldukunu fislami�tL Jean, FransiZ 
halkm1 FransiZ kralmm, tngiliz halkm1 da tngiliz kralmm y6netmesi 
gerektigini ileri siiriiyor, yabanc1 askerlerin kendi yurtlarma 
d6nmelerini istiyordu. Paris'i dii�mandan kurtarmaktJ asi.l amac1. 

Bilinen bir tarihsel olay1 yinelemek degi.l niyetim; Jean'm at�e 
ati.lmasi nedenleri. iizerinde durarak, tarihten �lkari.lmasi gereken 
dersi anyorum. Ciinkii, �a�i.lacak bir �eydir; Jean'm ate�e ati.lmas1 
yargiSiru veren engizisyon mahkemesi yarg��lar1 1ngilizlerden ve 
FransiZlardan s�ilmi�ti. tngilizlerin bu �eytan kiZdan kurtulmak 
istemeleri anla�i.IU' bir �eydir ama FransiZlann bu konuda onlarla 
i�birligi yapmalar1 nasi.l a�lklanacak? 

Once tngilizlerden ba.,layalrm . . .  Jean, tngiliz kralma bir mektup 
yollanu�. ona "Sen kend.i ulusunu y6net!" demi�ti. Engizisyon 
mahkemesine kati.lan tngiliz soylular1 ise bunu biiY.iik bir 
bozgunculuk sayiyorlard1; �iinkii tngiliz halkJru y6netmek 1ngiltere 
kralmm degi.l, tngiliz lordlanrun haklu idi; halk1 onlar �ali�tU"acak, 
halktan vergiyi onlar toplayacaklardi; kralm simgesel bir yeri vard1, 
o kadar. Kral bu �lere bumunu sokarsa, soylu sJrufm durumu ne 
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olurdu sonra! �eytan �ti bu lnzm ruhuna diinya diizenini, 
gelenekleri alt iist etmek i�in. Yalalmahym klZ. 

Mahkemede yer alan FranslZ piskoposlan ise, konuyu b�ka bir 
a�1dan ele aliyorlarm. Bu lnz, Meryem Ana ile dotrudan �ki 
kurdukUnu slSylemekle Kiliseyi yads1m1� oluyordu. Oysa Tann, 
insanlan, Kilise aracJ.l.JgJ.yla y6netmekte idi. Bu durumu 
degi�tirmeye kalkmak ancak �eytanm �i olabilirdi.�eytan, Jean'm 
ruhuna girmi�ti. Oyleyse lnz yakllmahyd1. 

Mahkemede Jean'1 dotnJ yola getirmek i�in yarg��lar �ok 
�baladllar. Oysa lnz, E� Catherina'dan, E� Margaret'ten ve 
Mi.kail'den sesler duydukU konusunda ayak diredi. Aynca Hyle 
mant1kl1, Hyle susturucu. s6zlerle kendini savundu ki, mahkeme bir 
ara ��kmh�a dii�tii. Bu da onlarda §eytanla kar�1 k�1ya 
bulunduklan ka.rusuu gii�lendiriyordu. Oyle ki, .  Jean'a tHvbe 
etmekten b�ka kurtulu� �aresi kalmlyordu; ama tHvbe de etse 
y�am boyu zmdana atllma cezasuu yiyecekti. Yurdunu dii�mandan 
kurtarrm� olan bu kii�k kHylii lnz1, at�e atllmay1 ye�ledi. Diizen 
kurt�tl; Kilise eski giiciine, derebeyleri dokunulmazhklanna 
kavu�mu�lard1. 

En biiyiik gii�liikle cellat k�ll�tl; �nkii lnzm vilcudu a�te 
e�. fakat kalbi yanma.m.l{ltl. Bu olay, mahkeme iiyelerini deliye 
�virdi. Kimse diinyanm degi�tiginin farkmda de@di. Jean'm eliyle 
ta� giyen Kral Charles bile onu kurtarmak i�in en ufak bir �imde 
bulunmanu�t1. Ama kralm bir kayg�s1 vard1, ruhuna �eytanm girdigi 
bir klZ yiiziinden ta� giymi� olmas1 onu rahatslZ ediyordu, tacmm 
kutsall1A'ma g6lge dii�iirebilirdi bu. 

Bereket Jean'm anas1 babas1 Lorraine'den gelerek davaya 
yeniden bakllmas1 i�in gir�imde bulundular. Yeni bir duru�mada lnz 
temize �lkarud1. Buna en �ok kral sev�ti, �iinkii tac1 sarsmtldan 
kurtulmu� oluyordu bHylece. 

Bugiin Fransa'nm bir�ok yerinde Jean d' Arc'm yontulan 
di.kilidir. Oysa lnzm yaklld1kJ, giinlerde FranslZlar bir "ulus" 
olduklanru bilmiyorlarm. Jean, bir ermi� gibi, ileriyi g6rmii�tii. 
Bundan ald1kJ, gii�le de yurtt�lannm dii�manla i�birligi yaparak 
onu yakmalanna raz1 oldu. 

Bir tarihsel olaydan ya da bir masaldan dii�iindiiriicii sonu�lar 
�lkarmanm hem kolay, hem de tatslZ oldukUnu bilmez detilim. Bu 
kolayllk g��le giiniimiiz arasmda, biitiin aynhklara kar�m. gene 
de benzerlikler bulurunasmdan, tatslZhk ise anlatmakla yetinmeyip 
ille de H�eticilite y6nelmekten gelir. BHyle bir duruma dii�mek 
istemem elbette. Ama �unlar1 s6ylemekten de kendimi alamayaca
kJ.m: 

�eytan, kilisenin kutsalh�. derebeylerin ayncah� gibi sHzler, 
bugiin Hnenllerini yit�ler, �td�1 k�lardxr ku�kusuz. Ama 
onlann yerini yeni sHzler almam rm?. .  "Ruhuna �eytan �, 
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sw;lamasmm, bugi.in hangi sozlerle yinelendigini biliyoruz. Kilisenin 
kutsalhg1 yerine, ne gibi kutsalhklann gecirildigini,  derebeylerin 
ayncahg1 yerine kimlerin ayncahgmm kondugunu da. Bizi 
��>�;mtmasm, bugi.in de yurdunun kurtulu�u. bagimsizhgi icin 
cah�an)ar, i�birJik�i)erin yargiSI iJe 1:\)i.ime gonderiJebiJir, gonderiJi
yor)ar. 

Tarih bir yinelemekten ba�ka bir �ey degildir demek 
istemiyorum; ama gi.ini.imi.izi.i anlamak icin en iyi yontemlerden 
birinin tarihe bakmak oldugu di.i�i.incesinden gene de vazgecemiyo
rum. Bu yontemi cok kullanan eski tarihcilerden aynldigim yer, 
gecmi�e bakmak icin , ya�anan gi.ini.i bilmenin ilk ko�ul oldugudur. 
Ba�ka bir deyi�le, gecmi�ten bugi.ine degil , bugi.ini.i anlad1ktan sonra 
gecmi�e bakmak ancak bir bi.iti.inli.ik saglar kafaya. Bugi.ini.in yap1sal 
niteliklerini bilmek, gecmi�in yapisal ozelliklerini kavrama olanagm1 
verir bize. Ke�ke bu yaz1ma Loire k1ydarmdan degil de, icinde 
ya�adig:Imiz ko�ullardan ba�lasaydim. Ama �iirler, oyunlar 
yazdigim icin bilirim, kimi zaman gecmi�teki bir olay1 ele almak, bize 
gi.ini.imi.izi.i en etkin bicimde anlatma olanagtm verir. Ozanlarm, 
yazarlarm cogu bu yontemden yararlanmakla, ya�anan gi.ini.in 
sorunlarm1 en sade, en tutarh bicimlere sokabilmi�lerdir. Ci.inki.i 
ya�anan gi.in karma�Ikt1r; insanlar, gereksiz, i�e yaramaz 
ayrmtllarmdan temizlenmi� gecmi�te, kendi ya�amlanm d<.ha aclk 
secik gorebilirler. 

Kim bilir belki de yamhyorum; ci.inki.i �iir, sanat i.isti.ine soylenmi� 
sozlerin ti.imi.inde bir yanh�hk pay1 vard1r. Y oksa sanat sanat 
olmaktan pkar, bilime doni.i�i.irdi.i. 0 bilim ki, boyuna degi�iyor . . .  

8 1)ubat 1980 
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BtR MEKStKA G0STER1St 

UNESCO'daki Meksika Delegasyonu, Meksika'run Paris Biiyiik 
eleili�yle i�birli� ederek, Paris'te "Journees Culturelles du 
Mexique" (Meksika Kiiltiirii Giinleri) ad1 altmda, onbe� giinliik bir 
�enlik, bir glisteri diizenledi .  Size lince bu glisterinin programmdan 
bilgi vereyim: Meksikal1 sinema ylinetmeni Emilio Femandez'in "La 
Perla" (1nci ) adh filmi ile ba�lad1. Meksika Kiiltiirii Giinleri, 1945'de 
eevril� bu iinlii filme giri� parasiZdl. Bunun arkasmdan Meksikal1 
kemanc1 Henryk Szeryng'in resitali geldi. Polonyal1 bir aileden olan 
Szeryng, bugiin diinyanm en iyi kemancliar1 arasmda sayilinaktadrr. 
Bu resitale girmek iein yirmi frank Memek gerekiyordu. (Anla�lid1k! 
gibi, Meksikalllarm kimi glisterileri paral1, kimi glisterileri parasiZdl. 
Bundaki Hleiiyii pek iyi anlamad1msa da, kalabahk olacakJ.ru 
umduklar1 glisteriler iein az bir para al1yorlard1 samyorum) . {) eiincii 
giin "Memorias de un Mexicano" adh belgesel film yer ald1 ki, 
Zapata'mn ya�ammdan ilgine parealar sunan bu filme de � 
parasiZdl. Sonra Meksiko $ehir Tiyatrosu Ulusal Folklorik 
Balesinin, Meksika dans ve tiirkiilerinden derle� glisterisine srra 
geldi. Giri� on be� frank gibi glistermelik bir parayd1, eiinkii Paris 
halkmm bu baleye biiyiik ilgi glisterece� 6nceden hesaplanm�tl, 
gereekten de 6yle oldu, koca salon tlkhm tlklun doldu. Yerlerde 
oturanlar, ayakta kalanlar da ba�ka. Aynca Kolomb 6ncesi Meksika 
sanat1 sergisi de aeliml�tl. Baleye gelenler sergiyi g6rmek olanakJ.m 
da buluyorlard1. Bu sergideki yap1tlar, tarih 6ncesi yonutlarla 
keramiklerden olu�uyordu. 1ki tann yonutu vard1 ki, ikisinde de 
tanrliarm agz1 yan aelkt1. Bir �eyler s6yliiyor gibiydiler. Aztek ve 
Mar.a uygarhkma eok ilgi duydukum iein, bu sergi beni epey ekledi .  

Ue Meksikal1 ressamm sergisi (bu sergi Meksika'run gene 
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yonu�ulanmn yap1tlanndan olu�uyordu) ,  Alvarez Bravo'nun 
fotograf sergisi (Bu sanat�1 gilnliik y�amdan "anlar" yakalama� 
degil, karakterleri ve Meksika g6riiniilerini verme egilimini 
giidiiyordu) ,  iinlii FranslZ bilgini ve dii�iiniirii J acques Soustelle'in 
eski Meksika sanatl iizerine konu�mas1,  iki film daha, Jose Luis 
Villagomez'in kliisik lspanyol miiziAfui seslendiren gitar kon�ertosu, 
bir modem bale g6sterisi ile "Meksika Kiiltiirii Giinleri" progr8.IIll 
tamamlamyorduo Programm zenginligi beni �ok etkiledi. Biz bu 
zenginlikte bir Tiirk Kiiltiir Haftas1 diizenleyebilir miyiz diye 
dii�iinmekten kendimi alamadrmo Bu soruna, a�a�da yine 
gelecegimi samyorumo 

Ben ilk film ile keman resitalini ka�rrdrmo Paris'teki sanat 
g6sterilerini eksiksiz izlemek nerdeyse olanaksiZdrr diyecekim.o Hele 
bunlara bilimsel toplantLiarl, �e�itli konulardaki konferanslar1 da 
eklerseniz, durum biisbiitiin �atalla�1yor 0 Ki�i ancak yeA"ledigi, 
ilgilendigi g6sterilere gidebiliyoro Sinema ise ayn bir konuo Yalruzca 
filmleri izlemek, ki�inin nice gilniinii alrro Paris'e "diinyanm 
ba�kenti" denmesinin bir anlam1 var elbeto Hoca Tahsin Efendi; 

Paris'e git hey efendi eA-er akhn var ise 
Adam olmu� sayLimaz gitmeyenler Paris'e 

s6ziinii bo�una s6ylememi� o 
Diin ak�am gittigim Meksiko �ehir Tiyatrosu Ulusal Folklorik 

Balesi'nin g6sterisi ise k1saca biiyiileyici idio Size bu g6steriyi biraz 
da aynntliar1 ile anlatmak istiyorumo Qiinkii iilkemizde fol.klorik 
miizik ve oyunlar, gittik�e ilgi �ekiyor ve 6nem kazaruroro Bilim 
adamlaruruzm �al�malar1 da az1msanacak gibi degilair 0 Ama, 
diyelim MeksikalLiar bu alanda ne yapm�lar, obiz ne yaj:nyoruz, ne 
yapabiliriz? B6ylece birtakrm kar�Lia�trrmalara giri�mek olanaA"m• 
elde edebilecegim belki .  

G6rdii�m bu balede, hi� ku�kusuz, lspanyol etkisi aA"u" 
bas1yorduo Bilindigi gibi, lspanyollar bu anakaraya girdiklerinde, 
eski uygarhklar1 yllmu�lardrro Aztek, Maya kiiltiirlerinden pek az 
�ey kalrru�trro Fakat MeksikalLiar, bu biiyiik lspanyol etkisine 
kar�m. zamanla eski kiiltiirlerini canlandrrmay1 b�arabildilero Biz 
bu baknndan daha elveri�li olanaklar i�indeyizo Qiinkii Anadolu 
uygarhklan, birbirleriyle kar1�arak y�amlanru siirdiirmii�lerdiro 
Anadolu folklorunun e�siz zenginligi buradan gelmektediro lyi 
diizenlenmi� bir Anadolu folkloru g6sterisi, diyebilirim ki, Meksika 
g6sterisinden daha biiyiik ilgi toplayabilir, �iinkii daha �e�itlidiro 
Peki, Myle bir g6sterinin "iyi diizenlenmesi" ne demektir? Bu i� 
nasLI yapLiabilir? Biz gene MeksikalLiara d6nelimo o 

Once �unu s6yliyeyim; Meksika tiirkiileri �ok sesli bir yap1ya 
getirilmi�ti. Bu a�1dan, koro �ok ilgi uyandrrd1. QalgLiara gelince, 
A vrupa �algLian ile yerli �algLiar biiyiik bir uyum i�inde idiler ve en 
6nemlisi, b61gesel oyunlar, bir tek bale kiimesince sergileniyorduo 
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Bu ki.ime ise okulda e�t�ti. Kirk � �i idiler, calg�cllar bunun 
d1�mda . lspanyol bi�mindeki oyunlar bir yana bll1lkllacak olursa, 
Kolomb Hncesi Meksika'run, ritsel niteli.kteki oyunlar1, 6zlerine 
dokunulmadan C&tcill�tml�b. Bu ti.ir oyun]ar i�inde, iki av 
oyunu i.izerinde Hzelli.kle durmak isterim. Bu avlardan birinde bir 
domuz, Htekinde bir geyik Hldi.iriildi.i. Burada eskiden kalma ile yeni 
bicemin olakani.isti.i uyumu g6ze carp1yordu. Pek az1 bir yana, hemen 
ti.imi.i kadmh erkekli oynanan bu oyunlardan birinde ise, bir toprak 
i.iri.ini.i, belki de i.izi.im toplan1yordu. Erkekler ekilip toplacbklanm, 
kadml&rlD tuttuku Hrti.ilere dolduruyorlardl. Bu sahnede, bizim 
zeybek oyunundaki hareketlerin benzerlerini glSrdiim. Bilditiniz gibi 
rahmetli Cevat �akir, "Zeybek" s6zci.ik(ini.in "Zi Bacchus"dan 
geldikini savunur ve bu oyundaki ekilip kalkmalann eski i.izi.im 
toplama t6renlerinden kalma oldukunu s6ylerdi. Elbette bir 
varsayrmdlr bu . . .  

Aynca b�k oyunda, kadmlann uzun sll1klarda ta.�ndlklar�, 
si.islu , yuvarlak �mberler de Hitit Gi.ine(l kursuna cok benziyordu. 
HattA bizim "f;U"a" oyununa benzeyen bir oyun beni bi.isbi.iti.in 
��lrttl. Nereden nereye demeyin, di.inyamn bir ucunda oynanan 
oyunlarla, Hteki ucunda oynanan oyunlann benzer� bilginlerin de 
dikkatini cekmektedir. B�ka bir oyunda kadmlar, b�larmda, i�leri 
cicek dolu Meksika seramikleri t�1dllar. B� i.isti.inde �man testi 
bizirn yabanclJDlZ dekiJdir. Aynca Efesli Ta.nnca Artemis'in 
ba�hkuu da ans1yalrm. 

Meksikalll&rlD di.izenledikleri bu b�anh g6steriler, sergiler, 
resitaller beni elbette hayran bU"aktl; ama ben bu olaya kendi 
acllluzdan da bir deker bicmeyi savsadrm. B6lgelerden cakn}an 
ki.imelerden vazg�ip, bi.iti.in oyunlarlJDlZl bir okulda yet�en 
sanatcllara Hkretmek, folklorik mi.izikimizi (oyunlara e(llik eden 
mi.iziki) cokseslendirmekle biz, cok daha bi.iyi.ik b�arllara erebiliriz. 
Hele eski Anadolu uygarhklarmdan kalma e�siz sanat yap1tlarrm, 
diyelim burada, Paris'te sergilemek, bunun yan1 SU"a bugi.inkii 
sanatcllaruruzm i.iri.inlerine yer vermek, modem mi.izikimizi 
dinletmek, �ok geli�rni� oldukuna inand1krm fotokraf sanatlDllZl 
tan1tmak, bi.iti.in bu konularda tan� bilginlerimize konferanslar 
verdirmek, neden b�ararnayacakumz bir � olsun? 

Yoksa b6yle bir i�e deker rni verrniyoruz? . .  
2 1  Mart 1980 

1 08 



BiLiMSEL BiR TOPLANTI 

Get;en yaz1mda Paris'teki bilim, sanat ya�ammm yoAunlugundan 
soz etmi�tim; iiniversitelerdeki iinlii bilim adamlanmn derslerini 
bir yana b1rakahm. UNESCO'nun, OECD'nin, her birinde iit;ii be�i 
a�an toplant1 salonlan bir giin bile bo� kalm1yor. Hani, "Ne 
konu�uyorlar bunlar bu kadar! " diyecegi gelir ki�inin. Biz 
konu!(lmayi pek sevmeyen bir toplumuz samyorum. Benim 
"Mikado'nun <;opleri" adh oyunumu seyreden bir arkada�rmm e�i. 
" Nereden buldun o kadar sozii" demi�ti bana. Belki susmak, 
konu�maktan daha onemlidir, sozgeli�i Buddha bize susmay1 
okfetmek istemi�ti, ama gelin goriin ki, Bat1 uygarhg1 konu�may1 
adamaki.lh az1tti. Sokrates hit; kal1r. 

Get;ende bilimsel bir toplantlyi izledim burada. Aynnti.lara 
girersem bag1�laym. Okul oncesi egitimini konu alan bir toplantl idi 
bu; OECD'ce (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) diizenlenen ve bu orgiite iiye biitiin iilkeler 
uzmanlannm katild1gt bu ilgint; toplant1 iit; giin siirdii. Genellikle 
lngilizce konu�uldu, ama isteyen kulakhktan FransiZca dinledi 
konu�anlar1. Bu tiir toplanti.larda lngilizcenin daha agrr bastlgm1 
bilmiyor degilim; bilim kitaphgJnm lngilizcede daha zengin 
olmasmdan m1drr? Bir �ey diyemem. Bugiin lngilizce bilmeden 
bilim yapmak belki de olanaksizdir sanmm. Daha dokrusunu 
isterseniz, Bat1da aydm denilen insan, bir kat; dilli. Bunun ne anlama 
geldigi, ayn bir konu. 

tlk oturum, OECD'nin egitim sorunlar1 merkezi ba�kan1 Bay 
Gass'm konu�mas1 ile at;i.ldi. Onu b�ka bir toplantidan 
tamyordum; tarn bir uluslararas1 memur tipi; rahat, giileryiizlii, 
biraz umursamaz, biraz bikkm, belki de emekliligini bekliyor. 
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Dii�iiniin. adam nerdeyse her giin bir toplantmm i�,:inde, kamksamt�;> . 
Konferanst 1 ele ahnacak konulara ili�;>kindi Bay Gass'm konu�;>masi. 
Ondan sonra . konferansa ba�;>kanhk eden Bayan Karin Stoltenberg 
( N orve�,:l giindemi ayrmtilan ile a�;tkladi. Masamn altmda bir 
ayagmm ayakkabtstz ve sarth oldugunu gordiim. Orta ya�;>tm ge�,:mi�;>, 
fakat sevimli ve akilh bir kadm. Oturumlan �,:ok iyi yonetti 
diyecegim ama burada kavga �;tkmtyor ki, gii�,: durumda kalsm. 
Konu�;>mact.larm sozleri bittikten sonra kii�,:iik bir ozetleme yaptyor ve 
hepsine hirer ovgii diiziiyor, te�;>ekkiir ediyor. 

Sonra Bayan Stoltenberg, sozii ba�;>kanhk divam iiyesi, 
Yunanistan Toplumsal Hizmetler Bakam Bay Spyron Doxiadis'e 
verdi. Ya�;>tm ba�;>mt almt�;> , olgun bir adam Bay Doxiadis . Sozleri 
arasmda stk stk Yunanh bilim adamlanmn adlanm andt ve ger�,:ekten 
ilgin�,: konu�;>masmda, iiyelere projeksiyonla sayilamalar (istatisti.k
lerL fotograflar, kimi tamnmt�;> ki�;>ilerin ozlii sozlerini sundu. 
(Bunlar arasmda H. G. Wells , Aristo, T .S .  Eliot, A. Gide de vardtl . 
Sayilamalar, okul oncesi �,:ocuk egitiminde, kentlerle koyler ve 
geli�;>mi�;> iilkelerle geli�;>mekte olan iilkeler arasmdaki aynmlan 
gosteriyordu. ( Unutvlmasm ki, bu konferans , geli�;>mi�;> iilkelerin 
durumunu ele ahyordu genellikle) . 

Projeksiyonda biiyiik Breughel'in bir resmi yer aldt ki, bu 
resimde gorunen bir koy alanmda �,:ocuklar oynuyorlardt. 
Konu�;>mac1 , bu �,:ocuklarm her birinin ba�ka bir giysisi olduguna ve 
her birinin ba�;>ka bir oyun oynadtgma dikkatimizi �,:ekti. <;ok 
sevdigim bu resme, o giine degin hi�; bu gozle bakmamt�;>tlm. Eski 
ustalar neler biliyorlardt.  Tannm! Sonra bir fotograf daha . .  Bu 
fotograf, belli ki, giiniimiizde, zengin bir iilke okulunun bah�,:esinde 
�,:ekilmi�;>ti; �,:ocuklar temiz , giizel, fakat bir ornek giyinmi�;>ler, srraya 
girmi�ler, keman �;alan ba�;>larmdaki ogretmenin arkasmdan uygun 
adtmla, aym tiirkiiyii soyleyerek yiiriiyorlard1. 1�;>te uygarhk 
dedikleri! Belki de Breughel'in resmindeki �,:ocuklar daha mutlu 
idiler. U�;iincii diinya iilkelerinin bir �;>ans1 var, kullanabilecekler mi 
bakahm! 

Svnra bir fotograf daha . . .  Yeni dogmu�;> yedi sekiz pplak �,:ocuk, 
bir yatakta yanyana yattnlmt�;>lar, ama hepsi ayrt bir bi�,:imde . 
Konu�mact, "Bakm, hi�,:biri otekine benzemiyor" dedi. Ciinkii bu 
�,:ocuklar, sonradan yitirecekleri bireyleri ile diinyaya gelmi�;>lerdi. 

Bu fotograflar bana, nice zeki, ki�;>ilikli �,:ocuktan, nice aptal , silik 
adam yeti�;>tirdigimizi dti�;>iindiirdii . Bu konuya a�;>agtda gene 
gelecegim. 

Oteki delegelerin konu�;>malan ile konu, sandtgrmdan daha �,:ok 
ilgin�,: bir duruma girdi; oyleki , heyecanlandtgtml, hatta �;>a�;>trdtglml 
soyleyebilirim. Bilimsel nitelikli bir toplanttda idim, ama bir bilim 
adamt olmadtgtm halde kendimi kapttrmt�;> gidiyordum. Neden, 
diyeceksiniz. 
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Once �unu soyleyeyim; bu konferansta ele ahnan konular 
a�tsmdan toplumumuzun ne durumda bulundugunu dii�iinmek, 
bana iiziintii vetdi o Aynca boyle bir toplanttda bir Tiirk bilgininin 
Tiirkiye'deki okul oncesi egitimi sorunu iistiine bilgi vermesini, 
dahast ortaya ozgiin dii�iinler, oneriler atmasmt isterdimo Ama bu 
konuda bizde cah�malar vat mtydt, varsa ne durumda idio 0 0 gibi 
sorular kafamt boyuna kutcaladt dutdu o Onceki Milli Egitim 
Bakammtz saym Necdet Ugut'un bu alanda �alt�malara gitdigini 
biliyordum ama o �ah�malat neden yanda kaldt? 

Bizim baktmtmtzdan bitaz daha a.;ahm sorunu : Tiirkiye'de 
.;ocugunun yeti�mesi ile ilgili en kiilti.irlii ailenin yaptp yapacagt 
c;ocugunu ya�t geldiginde okula , gondetmekten ba�ka biqey 
degildito Okusun, bit ugra� edinsin, ge.;imini kuttarsm . .  0 Oysa bu 
konfetansm konusunu anlatan sozlet i.;indeki "Early Childhood " 
deyimi (ilk .;ocukluk ya da etken .;ag) , .;ok daha geniii' kapsamhdtro 
Dogumla ba�layan bit egitim o Ama Bay Doxiadis bu egitimin 
dogum oncesinden ba�lamast getektigini soyleyince, durum epey 
degi�ti. Kim . kimler ba�latacaktt bu egitimi? Biitiin konu�mactlarm 
bu konuda bitle�tikleti kurum "aile" idio "Aile"yi ise, i.;inde 
bulundugu toplumun siyasal toplumsal ekonomik konumundan 
soyutlayamazdtk o Oyle ki, insan haklatma saygtstz, ozgiirliikleri 
ktsttlamt� . ekonomice geti , kiiltiir kurumlanm baskt altma almt� bir 
devlet i.;inde, yatmm insamm yeti�tirecek aileden ne beklenir? i�te 
bu yiizden biitiin konu�mactlat "ozgiirliik" ko�ulunu dilletinden 
dii�iirmedilet 0 

Gene bu' nedenle "demokratik toplum" deyimi stk stk one 
siiriildiio Yarmm ki�ilikli insam, ancak ozgiit ve demoktatik bit 
toplum i.;inde, .;ocugu bir "bitey" sayarak yeti�tirebilitdio Tetsi 
ko�ullar i.;inde, aile, ilk .;ocukluk ve okul oncesi egitim alamnda 
kendinden bekleneni vetemezdi, nitekim vetemiyorduo Oyleyse 
ana-babayt mt egitmek gerekecekti? Cocugun ozgiirce yeti�mesinde 
en biiyiik handikapm ( ' 'l;ocugun omuzlanna binen yiik" mii 
diyeyim?) ana baba (Ozellikle baba) oldugunu soyleyen l ngiliz 
egitimsel ruhbilim Ptofesorii Bay Davie , dinleyenleti biisbiitiin 
�a�1ttt1. 

Bu Ptofesor, " Peki, yamt ne?" sorusunu ele aldt ve bu soruyu, 

Gertrude Stein'in bit sozii ile yamtladt: " Peki, soru ne?" Sorunun, 

yamttan daha onemli oldugunu belitten bu soz .;�k o���li idi: �tken 

.;ocukluk egitimi ile biz neyi ama.;hyotduk? Dtyebtlmm kt, msan 

yeti�titmek baktmmdan .;agtmtz denli �aii>km bit .;ag ya�a1_1mar�u�t� . 

Eski Cin'de ( Konfu.;yus'dan soz ediyorum) . toten ve Miiztk,egttrmm 

temeli olatak yeterli saythyorduo Eski Yunan'da .;e�itli yan�malar, 

sivtilmenin, tamnmamn ko�ulu idi. Eski Roma'da utkudan gelen iin 

ve soylev giicii, ki�iligi ortaya koymaya yetiyotduo Germanlat?a,  

bit sava�.;t sava�ta ka.; ki�iyi oldiirdiigunii, ka.; yata ald1gm1 e�me 
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s6ylemekle kendini var ediyor, tamthyordu. Bunca ekonomik, 
toplumsal bunahmlar icindeki roplumlannuzda ise "soru" elbette 
"yamt"tan daha 6nemli idi. Nasil bir insan yet�tirmek istiyordu.k? 
Bunu bilenimiz yoktur, o yiizden de, cocu.klannuz iizerine ailenin 
etkisi ters �liyor. 

Bir arkad�una, bir arkad�1, "Tavuk yet�tirmek icin ille bir 
kitap al:t.nZ da, cocuk yet�tirmeye srra gelince buna gerek 
duymayiZ" demi� diye dinle�tim. Ben de o zaman gazetemde 
"Tavukculuk kitab1 cocu.k yet�tirmek icin de yeterlidir" yazdund!. 
Nedir tavukculu�n temeli: Once tavu� hastahklardan (6liimden) 
korumak, sonra da ondan verim almak degil mi? Biz de cocu.klannuz 
icin sadece bunu dii�iinmiiyor muyuz? Y �as m ve ell ekmek tutsun 
(bir cok ailede "Bize yardunc1 olsun!") t�te bu Demek biz, cocu.k 
yeti�tirme konusunda tavukculu.ktan bir adun ileri de�. 

28 Mart 1980 
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GUNLUK YA$AM 

Kahvehane tiryakilerinden olan arkada�nm SabahattinKudret 
Aksal' a, buradanyollad1kun bir mektupta,ilgilenecekffii bildiki.m i�in. 
Paris kahvelerini anlatrru�tun. Kahvehane bir Osmanh bulu�udur. 
Batlya bizden gitmedir. FransiZlar 1980 yul.Dl "FranslZ Patrimoine 
Y1h" olarak duyurdular; H1fz1 Topuz'un, bu konuyu ayrmtuar1 ile 
anlatan bir yaz1s1 �lkm1�tl gazetemizde, "patrimoine" s6zciit\inii, 
�ok yerinde olarak "kiiltiir varhki" diye k�u1yordu Topuz o 
yaz1smda, �ok yerinde olarak. FranslZ Radyosunun Tiirk�e yaymlar1 
i�in benden bir konu�ma istemi�lerdi; FranslZ ve genel olarak Batl 
kiiltiiriine Tiirk etkilerini anlatrrken "kahvehane" konusuna da 
de�dim. Ancak bizim kahvehanelerimizde yalniZca kahve, �ay 
i�ilir, burada ise kahvehaneler, ��itli i�kiler ve yemek de verir. Ki.mi 
tezgahta, ki.mi masada olmak iizere, i�kisini i�ip bir �eyler yiyen 
adam, �i bitince �ker gider. Bu aynma katuan Sabahattin Kudret 
Aksal, mektubuma verdiki yan1tta, bizim kahvehaneleri yekledikffii 
yazd1 bana. Belki de hakhyd1, �iinkii bizim kahvehanelerden birine 
yerle�tiniz mi, ak�arna dekin oturabilirsiniz. Buradakiler ise giiniin 
belli saatlerinde dolar, sonra bo�alrr. Bizim i�sizimiz �oktur da 
ondan rm? Kestirilip atuarnaz. Ciinkii bizdeki esnaf, diik.kiuu 
�rragma brrak1p kahvede saatlerce tavla atar. Onu da �siz sayall.Dl 
.Dll? 

Tavlaya kar�ulk, buradaki biitiin kahvelerde "Fipper" denen 
1�1kh bir oyun arac1 vard1 ki, bu aracm ekik diizlemindeki bilyeyi 
delige ka�rrmadan elden geldikince �ok say1 yazdumak i�in 
�al1�acaksm1Z. Bu oyuna, klZ, erkek, gen�ler dii�kiin daha �ok. Bo� 
vakit bulduk�a gelip oynuyorlar. 

t�kiye gelince . .  Oylesine �ok i�ki i�iliyor ki, bizi.m meyhanelerde 
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i�ilen i�ki hi� kahr yarunda. Sabah erken 4!ine giden adam (ya da 
kadm),  kahveye ugray1p bir bira ya da ricard 
yuvarlaruveriyor. Ricard bizim ra.k.Iya benzer, su konulunca 
beyazlanan, anasonlu, sert bir i�ki. Hele emekli ��ileri, y�h 
kadmlar1, neredeyse giiniin her saatinde meyhanelerde gHrebilirsiniz. 
0yleki,  sarsak, ya�h kadmlar1 meyhaneci kollarma girerek 
diikkana ahyor. Bu y�h. sarsak kadmlarm i�kiciligi beni 6yle 
etkiledi ki, g�en ay Yeditepe dergisinde �Ikan " Paris'te Eski Bir 
Evde" adh �iirimde onlardan s6z ettim. 

Bir yazuru yazmak, ya da bir kitaburu okumak i�in evime yakm 
kahvelerden birine slk slk gidiyordum; garson artlk beni tan1d1� i�in 
biram1 getiriveriyordu. Bir giin, i�ki de, cigara da i�memege niyetli 
oldugum bir giin bu kahveye gittigimde garsondan bir ��e su 
istedim. <;::ocuk �a�tl. Sonra kalemimi �Ikardun, kii�tlarum a�tl.ID, 
yazuru yazmaga ba�ladim. Defterimi biraz ileri iterken masadaki 
cigara tablas1 yere dii�tii, kmld1. Bunu g6ren garson yanima geldi, 
"Bayim, su i�mek iyi gelmedi size" dedi. Ben de o giin bugiin suyu 
bll'aktlm. 

Burada kahvehane, bilindigi gibi, ozanlarm, yazarlann toplan
dlklan yerdir. Denebilir ki, biitiin sanat akimlari kahvehanelerde 
dogmu�tur. Bizde onun yerini meyhaneler tutar. Burada Giizin 
Dino'dan 6grendim ki, Baki, arkada�lan ozanlarla bozac1ya 
gidermi� . bozamn i�ine alkol de katarlar m1ydi, bilinmez. Boza 
it;erek, �iir, sanat konularma dalmak, epey yadll'gatiCI, hattii 
giiliimsetici geldi bana. Ger�i i�kinin, diyelim �iir yazmakta olumlu 
bl.r etkisi bulunduguna inanmami�Imdll', saglam ak1l ister �iir; ama 
�iir, sanat konularm1 tart1�makta, i�ki, canlandll'ICI bir �evre yaratll', 
dii�iin ah� veri�ini ate�ler. Dadac1larm, Ziirih'te, "Dadaciiik" 
akimimn temellerini att1klan kahveyi, birka.; y1l Bnce orada iken, ne 
.;ok arad1md1 da , bulamadimdi. Bu gen.; sanat�1lan, o kahvede 
yapt1klan gosterilerden ho�lanmayan halk dovmeye ba�lad1gmda, 
Tzara. kar�1 kahvede bilet sat1�larmdan kazand1klan paralan 
say1yordu. 

Ama, samyorum, kahvehane Avrupa'da sanat yaratlculklarmm 
yatag1 olma ozelligini artlk yitirmi�tir. Onlii bir ozan1, bir ressam1, 
bir kemanciyi g6rebilecegimiz bir kahve yok artlk. Yeniler daha 
tanmmadlklan, eskiler de ya�hhktan evlerine �ekildikleri i�in olacak. 
Sartre hasta, Aragon .;ok ya�h,olenleri ise saymaga gerek yok. "La 
Closerie des Lilas" da, bir masaya Yahya Kemal Beyath plaketini 
koydurdugumuz ak�am. ba�ka masalardaki plaketlerde g6rdiigiim 
iinlii adlar, beni Paris'in Birinci Diinya Sava�1 6ncesinin havasma 
gotiirdii . 0 zaman bu kahve · lokanta, kentin d1�mda imi�. �imdi 
Paris'in en pahal1 yerlerinden biri. Montparnasse'daki iinii diinyay1 
tutmu� kahve - lokantalarda, tanmm1� bir sanatpy1 g6rebilme 
umudu da tiimden bo�unadll'. 
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Biz i�ki konusunu biraz daha siirdiirelim. .  Tiirkiye'deki 
meyhanelerde i�ki, meze ile i�ilir. Yunanistan da b6yle hni�. ben 
oray1 goremedim. Fakat burada meze ah�kanhk! diye bir �ey yok. 
Adam ya yemekte �arabm1 i�iyor, ya da tezgahta mezesiz i�ki. 
B6ylesi it;kicilik de pek uzam1yor elbet. Tezgahta i�enler ya kendi 
aralarmda, ya da barmenle konu�uyorlar. Ama ne konu�ma! Dur 
dinlen bilme yol!: . Konu�tuklar1 da incir �ekirdegi doldurmaz �eyler. 
Ama diikkiin sahibinin birinci gorevi mii�terileriyle konu�maktrr. 
Politika pek onemli bir yer tutmuyor bu konu�malarda. San1yorum 
ki, bunun nedeni, politik ozgiirlii�n tarn olmasidJI. Komiinist 
Partisi Ba�kam Marchais, bir a�Ik hava toplantisi m1 diizenledi, 
adam meyhanede bir iki tek a tip o toplantlya gidiyor, boylece 
Meyhanede konu�ulacak pek bir �ey kahmyor. Politik yasaklar, ,  
yalmzca sa�ma olmakla kalmaz, zararhdrr da; �iinkii ruhlar1 bask1 
altma alrr. Bu bask1dan nasil kotii sonu�lar t;Ikacak! ise denenmi�tir. 
Bizdeki komiinist parti yasak!m, burada birine anlatmaya olanak 
yoktur. Marchais , iki giinde bir televizyona �Ik1yor. 

Paris'teki biiyiik lokantalari bir yana brrakrrsak, kahvehane 
lokantalarda, herkes kesesine gore karmm doyurabilir. Genellikle 
bir kap et yemegi, bir peynir, bir bardak veya bir �i�e �arap, orta 
halli bir kimsenin odeyebilecegi bir paraya t;Ikar. Garsonlarda, az 
yiyene kotii davraru�. �ok yiyene saygi gosterme diye bir �ey de yok. 
Herkes garsondan e�it saygi g6riir. 

A..h�ve� i�in de durum budur. Bir kalem pirzola satm alan 
mii�teriyi, sat1c1 te�ekkiirlerle ug,Irlar. Bizde ise, pek iyi bilirim, ii� 
kalem pirzola isteyeni kasap tersler. Meyvac1dan iki portakal 
almamaz. Yiiz gram peynir istemek ay1ptrr. Bah�i�i t;ok tutmayana 
garson te�ekkiir etmez . 

Bir de, bizdeki yenip i�ilecek yerlerde, mii�teriyi saran bir 
korkudan soz etmek isterim: Hesabm ne tutacak! korkusudur bu. 
Oysa burada, masaniZa her icki, her yemek getiri�inde, garson, yeni 
pusulay1 da brrakrr. Oyieki siz bu pusulalara bakarak hesabmiZI 
brrakrr �IkarsmiZ. Bu hesabm i�inde bah�i� de vardrr, fazlas1 
gonliiniize kalm1�trr. 

Elbet, tesislerdeki taksimetrenin, goziiniiziin oniinde yazd1�uu 
soylemeye gerek yok. Hit; bir �ofOrle pazarhk edilmez. Bundan otiirii 
de, bizdeki gibi, �ofor size "Benzinin litresi kat;a,biliyor musun?" ya 
da "Bir liistik kat; bin lira?" gibilerden yamtim bilmediginiz sorular 
sorma�a kalkmaz. Boy Ieee ba�miZ belaya girrneden, ak�ama evinize 
sakin sakin donersiniz. Bizimse basit, giinliik ya�amuniZ, zehir 
zemberek bir ya�amdrr; evden �Ikmak, sav�Ima, sava�a atilmak 
demektir. 

Hie unutmam, rahmetli ilk �imle �anli iken, evlerine ak�am 
yemegine ��rm�trm. Bir meyvecide iyi bir elma buldum iki kilo 
tattrrdrm; adam �rra�a verdi elmalari, "iyi bir paket yap" dedi. 
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Arkaya giden �rrak, az sonra elma paketini elime tutu�turdu. Evde 
paket a�1hnca bir de ne gorelim, bir y@n �iirii.k elm.a! Ne duruma 
dii�tiigumii bir dii�iiniin! ' 'Vallahi benim aldlgun elm.a bu dejildi''  
gibilerden bir �eyler kekeledim. Beni teselli ettilerdi. Herkes 
birbirine kaztk atmay1 b�ar1 say1yor. 

Paris kahvehanelerinden kallup nerelere geldik. . Burada 
insanlarm stkmtJ..larJ. yok mu? Olmaz olur mu hi�? Her �eyden once 
pahalll1k b�edilir gibi deAil. Ama al�ver-4!te hilecilik, ili�kilerde 
kabaltk, kesenize gore y�arken korku yok. Az �ey mi? 

1 1  Nisan 1980 
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REStM 0ST0NE 

tzlenimciler galerisine frrsat bulduk�a giderim. tlk balu�ta 
�a�1rtmaz ki�iyi onlarm resimleri, ali�llagelen bir resimle k�1 
ka�1ya bulunulduto dii�iincesini uyandmr. Ama resim sanatmm, 
mnesanstan sonra temellerini sarsan izlenimcilik olmu�tur. tlk 
onlar b�ladllar a�lk havada resim yapmaya. Ne demektir bu? En 
ba�ta "hava" girdi resme onlarla. tlgin�tir, izlenimcilerin Paris'teki 
ilk sergisini g6rrneye gelen iinlii bir ele�tirmen, resimlere �6yle bir 
baktlktan sonra, pard6siisiiniin yakas1m kaldii'Dl'-". "Ne oldu 
iistat?" diyenlere de, " Esinti var" yan1tm1 verrni(l. Ne mutluluk, 
yeni bir sanat akmunm ne yaptl�m ilk bak1�ta anlayan ele�tirmenler 
yeti�tirrni� bir toplumda y�amak! tzlenirncilerin sarstlklar1 temel, 
"nesnenin de��mez varh�" inanc1d1r diyebiliriz. S6z geli�i bir aka� 
bize 6�etilmi�. 6zgiiliiklerini (hassalann!l bildikimiz bir nesne 
midir, yoksa giiniin her saatinde bir b�ka renk ve g6riinii� alan bir 
nesne mi? Dahrun, akacm ger�ekini, g6rdiikfimiiz akaca bakarak IDI, 
bildi�miz akacl dii�iinerek mi bulabiliriz? Burada ortaya �tkan iki 
tiirlii ger�ek�ilik anlay1�rmn tart'-"masmdan diyebilirim ki, resim 
sanatmm biitiin yeni akrmlar1 dokdu. Giiniin her saatinde g6riinii� 
de��tiren nesneyi, 6yle ise, usumuzla da de�tirebilir, diinyaya 
yeni bi�imler verebiliriz. B6yle dii�iinerek ressam yeniden at6lyesine 
d6ndii. Artlk doka onun kafasmda bi�imden bi�ime girecek, dahas1 
bilmedi�miz diinyalar ortaya �tkacakb. Ger�ldlstiicUiiiAUn dokma
sma b6ylece yol a�ll� oldu. Sana�1 arttk kendisini dokanm 
taklit�isi gibi delcil. 6zgiir bir yarabc1 olarak g6riiyordu. Platon gene 
yenilmi�ti. Orta� sanatmdan sonra ikinci kez. 

Burada birbiri arkasma a�llan Picasso, Monet, Dali sergileri, bu 
ilgin� de��imi daha iyi kavram81Dl sakladl. Ben bu iinlii ressaml&r� 
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tanuruyor degildim, arna onlarm resimlerini topluca gormekle, 
cagda� resme ili�kin kamlarrm daha bir peki�ti. Picasso sergisinden 
bir yaz1mda sozetmi�tim; burada �unlar1 eklemekle yetinecegim: 
Picasso "bozarak" resim yapmanm, diyebilirim ki en bilincli 
ustas1drr. Bir giin aym atOlyede cah�an Abidin'e, "Sen yap1yorsun, 
ben bozuyorum" demesi de bunu gosteriyor. San1yorum ki, ona gore 
"akunlar", "donemler" yoktu, geli�im d1�1, her zarnan taze bir 
"resim" vard1. Bu bak1mdan onu, sanat tarihinin bir halkas1 gibi 
degil, biitiin caglari iceren bir "sanat dii�iincesi"nin temsilcisi 
saymak gerekir inancmday1m. Nitekim biz, giiniimiize ili�kin 
sayd1g.miz birtak1m sanat gereksemelerine, nice eski ustada kar�Wk 
dii�en yap1tlar bulabiliyorsak, bu, sanatm belli cag smrrlamalar1 
icine pek de sokulamayacagmm tamti sayliabilir. Bugiin, cok 
onceden goriilmii� olabilir. Diyelim "proleter sanati"m ar1yorsak, bu 
sanat, bakarsm1z, proleter s1mfmm ortaya cikmasmi beklemeden 
dogmu�tur. Tro�ki'nin proleter sanati olarnayacag.na ili�kin 
kamsmm dayanaki, bu konuda tarihsel srralamaya bel baglamasidrr: 
Proleter s1mfmm sava�rm1 biitiin s1mflarm ortadan kalkmasm1 
sonuclandiracag.ndan, boyle bir sanata zaman kalmayacaktrr onca. 
Oysa sanat iiriinlerini,  tarihsel dizime gore degil, yap1sal dizime gore 
b6liimlemek hence daha dogrudur. Bu bakrmdan sanati M1srr'la 
degil, sanat tarihcilerinin hep d1�ta brraktlidar1, makara resm.i ile 
ba�latmaktan yanay1m . Magara resminin siirgiinleri olmamas1 onca 
onemli degildir. Sanat modern olarak dogdu. Ba�ka tiirliisii de 
olamazd1. Eski sanat yoktur, kotii sanat vardrr. 

Monet sergisinde, sanatcmm biitiin yapitlari, yazik ki, biraraya 
getiril� degildi, ama en iinliileri kar�rmiZda idi. Elbet bir akrma ad 
veren "lmpression soleil levant" tablosu oniinde uzun uzun durdum. 
Gerci giine� yiikseliyordu bu resimde, ama giiniin aldaticliig. 
duygusu da sar1yordu k�iyi. Herakleites , "gece ile giindiiz birdir" 
soziinii bo�una s6ylememi�ti. Van Gogh, 1�Ik ta�1mayan, demek 
"renksiz" olan geceyi, "giin" gibi boyarken boyle dii�iinmiiyor 
muydu? Denebilir ki, "zaman"d1 Monet'nin arad1g1; o "zaman" ki, 
doga bilimcilerinin nesneyi Olcmek icin vazgecilmez saydiklan bir 
kategori, "t" ile gosterilen matematiksel bir varsayrmd1r. Biz 
zaman1 dakikalarla, saniyelerle y�amayiZ, ya da arada bir ya�ariZ. 
Zarnan hem vardrr, hem yoktur bizim icin. Eskiden hie yoktu. 
Eskiden insanlar, bpk1 tanrliar gibi, zamansiZ ya�ami�lardi. (:iinkii 
oliim de, bizim bildigimiz 6liim degildi. Monet, iki rengi yanyana 
koyarak bizde b�ka bir renk izlenimi yaratrrken, evet sadece 
duyulannuza bagh kald1g.m gosteriyordu, ama evrenin yalniZ 
duyulannuzla kavranamayacag.m da. Bilimlerin, felsefelerin 
seriiveni, burada renklerle dile getiriliyordu. Zaman1 b�tan ele 
almaliychk. DuyularllniZ aldaticidrr. 

Benim, �iirlerimde olsun, yazliarimda olsun, "zaman"1 yats1r 
goriindiigiim, sarurun gozden kacmam��trr. Ama bu, salt bir 
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yatsuna degildir. Tarihsel geli�imi nasi.l gorme� olabilirim ki? 
Ama tarihe tapma ba�ka bir �eydir ve yabanclla�manm 
orneklerinden birini olu�turur. Bu konuya b�ka bir kez gene gelmek 
iizere, �imdi sanata doneyim. Ancak �unu soylemeden edemeyece
gim; Herakleitos, "Zaman, oynayan bir �ocuktur" demi� . . .  Sanatm 
zamam kolay tamtlanamaz. Ben zaman iistiine dii�iinmege sanattan 
girdim. Sanatta tarihsel geli�im srralamas1, bu srralamaya uymayan 
kimi yarati�lann soyutlanmasma yol a�ar. Gelecegi, g�mi�te kuran 
nice sanat olay1 gosterilebilir. Boyle bir olaym yap1sal ozelligini 
gormemezlikten gelmek, onu bir onceki olaya baglamaga kalkmak, 
bizi kimi zaman gii� durumda brrakrr. Tarih her an yaratilan bir 
�eydir, ama bize verilmi� olan ortanu a�mak ko�ulu ile, (Engels'in bu 
konudaki sozii, yar1sma kadar okunmu�tur bizde �ogun. )  Hele sanat 
konusunda, nedenine uzanmadan once, olam anlamaya �al1�mak 
gerekir. Satrancta bir hamle var olan diizeni da�trr, yeni bir diizenin 
kap1smi a�ar. Dilin yapiSI da boyledir. Boyuna bozulan ve yeniden 
kurulan bir diizen . . .  Monet'nin gosterdigi, bundan ba�ka bir �ey 
degildi. Dogamn sonsuzca yinelenen oyununu yakalami�ti, onu 
izlemege koyuldu. Hatta bu ama�la bir tekne yaptmp Seine nehri 
iizerinde bir bilim adam1 gibi gozlemlere gir�ti. Goriinii degi�iyorsa, 
o da bu degi�irnin ardma takilacakti. Bihnem, onu tarn bir ger�ek�i 
ressam saymak yanh� m1 olur ? 

Dali'nin retrospektif sergisine, biraz g� gittim. A�llma giinii 
gidebilseydim, kendisini de gorecektim. Ama sonradan ogrendim ki, 
o giin Bobourg'da (Pompidou Kiiltiirevi) grev varm1� , iti� kak1� 
olmu�. Dali de siki�mi� arada, istedigi gosteri�li a�lli�I bulamam1� 
bu yiizden. Ben Dali'yi sadece gereekiistiicii doneminin iinlii 
yap1tlanndan tamm1� ve kafamda bir yere yerle�tirmi�tim. Dogrusu 
pek parlak bir yer degildi bu. Ama onun yap1tlarmi toplu olarak 
goriince, kanllanm degi�iklige ugrad1, ustal1gma hayran oldum. 
Gerei onun en belirleyici yam, gene de gereekiistiicii yam idi, ama 
sadece bununla apklanamazd1 Dali. Onda, Picasso gibi, ee�itli resim 
yontemlerini denemi� olma ag1r bas1yordu. Resimlerinin bende 
uyanl:brd1g1 toplu kan1 �u oldu: Biitiin varhklar1 boliiyor, pareal1yor, 
sonra o parealardan yeni varhklar yaratiyordu. Elbet bu yeni 
varhklar, bizim bildigimiz , tanidiguniZ varhklar degildi artik. 
Kendini doga yerine, Tann yerine koymak istiyordu Dali. Ama 
mikroskobik ogeleri degil de, gozle goriiliir organlar1 kullamvordu. 
Hie bir organ, onun iein tek ba�ma bir anlam ta�Imiyor sanki, ya�am 
bir bile�imdir eiinkii . Kes, hie ba�tan kur. Onu Picasso'dan ayrran 
yam arad1m. Samyorum ki, insana ayn bir deger vermemesindeydi 
bu aynm. "Picasso milyoner, ben de milyonerim; Picasso dahi, ben 
de dahiyim, Picasso komiinist, ben degilim" dedigini ans1d1m. 
Sadece siirekli bir bicimler olu�umu. Picasso'da ise, biitiin degi�ik 
donemlerini kapsayan ortak amac1 gormemek olanaks1zdrr. Tann 
degil, bir insand1r Picasso. lkisi de �a�IrtiCI, ikisi de dii�iindiiriicii 
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ku!ilkusuz; ama Picasso sizi size, Dali ise kendine baktiriyor. Dali, 
biitiin ustahk ce�itlerini bilmesine kar�m. ancak cagmm ak1mlan 
icinde degerlendirilebilir, Picasso ise, hem eski, hem yeni olabilmekle 
zamana bagh kalmaktan kurtulmu�tur. Eski Hliiler dirilse, 
Picasso'yu anlarlard1. 

Paris'te benim icin en !ila�IrtiCI ressam, Victor Hugo oldu. Evini 
g6rmege gittigim giin, yukar1 katlarda onar1m oldugu icin, ancak 
birinci kat!, resimlerinin sergilendigi kat! gezdim. "En biiyiik 
FransiZ ozam kimdir?" sorusuna, "Helas Hugo" yamtlm veren A. 
Gide'e, onun ressamhg,. sorulsayd1, kim bilir ne derdi? Cok ileri 
gitmi!il olmayayun ama, Hugo, o !iliirleri, o romanlan yazmami!il 
olsayd1, yalmz ressamhg1 ile kalabilirdi gibi geldi bana. 1mgelem 
giiciiniin buncas1 az gHriilmii!iltiir. Hugo'nun resimdeki Hzgiinliigii, 
kafam1 esinlerle doldurdu. GHriilmedik �atolar, bilinmedik ku!i!lar, 
dogadan ahnmami!il gl>riiniimler, o cizgi ve boya ustahg1 beni ba�ka 
diinyalara g6tiirdii . Nasil bir adamd1 bu Hugo ki, �iirlerine, 
romanlarma benzemeyen resimler yapml!iltl ! Bu sorunsah cHzmek 
gerekir. Yoksa romanlan, �iirleri doyurmad1 m1 Hugo'yu? Onun 
resimlerini !iliire cevirme olanag1 bulunsa, samrun ki, kar!i!uniZa 
Hugo'nun !iliirleri c1kmaz. Bir yaraticida, birkac yaratlc1 m1 var 
dersiniz? Birligi arayan Herakleitos, "Bir insanda biitiin insanlar 
vard1r" demi!ilti. Belli bir sanatm yaratiCISI olmak, o sanata Hzgii 
gerecleri kullanabilmek demektir. Bir insanda biitiin insanlar 
bulunabilir, ama biitiin sanatlarm gerecleri zor bulunur. tl.kcagda 
felsefe, biitiin bilimleri .,kaps1yordu, bilimler sonra sonra aynlmaga, 
kendi yollanm cizmege ba!i!ladilar. Yoksa cok eskiden, bilmedigimiz 
bir cagda, biitiin sanatlar1 icine alan tek bir sanat olmu!il mudur? 
Bundan sonra olacak m1d1r? 

18 Nisan 1980 

1 20 



SARTRE 1C1N 

Ge� g�mi�� biiyiik dii11iiniirlerin Y8.lla.ml&rmi, ya da 
yazdiklarmi okurken, onlarm �aklnda Y8!18JD8Jlllll olmama iiziiliiriim. 
Bunun iki nedeni olduk\Inu samyorum: llki, o biiyiik ki11ilerin 
��da111 olmakta bize de bir ortaklik, hadi deyivereyim, bir 6viinme 
pay1 dii:;;tiiAU duygusu, ikincisi ise, p;ecmisin kafamiZda, oldukundan 
da biiyiik yer tutmas1, b3!1ka bir deyi!lle, giiniimiiziin 6nemini 
kavramakta her zaman gecikmemizdir. Bu a�1dan baluh.rsa, ileriki 
kul;laklar, Sartre'm �a�dal;ll olduk\Imuz i�in bize g�pta edeceklerdir 
belki de. Ger�i onu tanl.IDadun, ama onunla bir �a�da Y8.ll&dl.ID, 
geniimiiziin olaylar1 karl;IISmdaki tepkilerini g6rdiim onun, bu 
tepkilerini tartll;ltlm; yamlma olasil!kl da bulunsa pekyiirekli 
atdganhklarmdaki erdemi sevdim; damgasrm vurduk\1 (�iinkii 
bugiin varolul;l�uluk deyince ilk onun ad1 akla gelir) felsefenin, 
yal;lad1g:Im d6nemle ilil;lkisi beni l;l6yle ya da b6yle etkiledi. Oysa 
gelecek kul;laklar i�in Sartre, bizim giiniimiiziin kol;lullarmdan 
s1ynlacaktrr zorunlu olarak; bu yiizden belki de daha biiyiik 
g6riinecek, ama eylemden kald!kl i�in. sadece diil;liinler diinyasmm 
bir hayalet ki11isi kimligine g�ecektir. B6yle bir yarg�ya, tarihteki 
biitiin biiyiik diil;liiniirleri g6z 6niine alarak varmama karl;lm. en �ok 
Sartre uygun dii11er san1yorum; �iinkii, o insamn "eylem" demek 
oldug:Imda bunca direnirken, "eylem"in bulunmad!�l yerde "ki!li" 
nin silinecegini anlatlyordu; kil;lisel eylemden �ekinip yerl�ik. 
siiregelen de�er yargilar1 ardma Slklnanlarl "korkak" diye 
nitelendiriyordu. Onun "6liim"e verdigi anlam, ger�i insanm 
yalmzhg:Im kamtlama amacma y6neliktir, ama "6liim" insani 
"eylem"den al1koduguna g6re "eylemsiz" bir Sartre'm bundan 
sonraki yeri, ister istemez, felsefesini bir 6�eti durumuna 
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getirecektir. (:iinkii o, ancak gunu i�inde anlam kazanan, 
dii�iinceleri ile y�amm1 birli�e kavu�turmu�. "kendi" ile 
"ba�kalan" arasmdaki ka�mtlmaz ilill!kiden kaynaklanmayt il.ke 
edinmill! bir diill!iiniirdii. Ger�i "b�kalan", ona g6re "cehennem"di; 
ger�i insan "yalmz"dt, ama "ben"i kuran da "ball!kalart" idi 6te 
yandan. B6ylece Sartre ger�ekten 6ldii: 

Bundan �tkan zorunlu sonu� iizerinde 6zelli.kle durmak istiyorum: 
Sartre, felsefeyi diill!iiniirler �evresinin bir uzmanltk ill!i, s�kinlerin 
u�alllt olmaktan kurtartp, tek tek biitiin insanlarm gereksemelerine 
kar�nltk diill!iinen, ellli az tulunur filozoflardan biri idi. Topluluklar, 
kurumlar, yasalar, gelenekler, onun gijziinde, insanlarm korkudan 
st�dtklart, bu yiizden de "varolulllu", "kill!iligi" engelleyen 
basktlardt. Yukarda, "tek tek" nitemini kullamrken, Sartre 
varolulll�ulu�nda herkesin kendi 6zel y�ammm sorunlarma 
deginik yaklall!tmlar bulacagtm anlatmak istedim. Oysa genel olarak 
felsefe, varhk ve bibti kuramlart actsmdan, merakhlarm anltksal 
gereksemelerini karll!t.lamaktan ilerigitmemill!tir; hatta ahliik felsefeleri 
bile, mutluluk sorununu ill!lemelerine karll!m, insant "insanlar" 
anlarrunda ele aldtklarl icin, felsefenin birey · Wll!lll�tm, biitiine ve 
sonsuza y6nelik �a�stiilii�nii �amamtll!tlr. Sartre varolulll�ulu�
nun bir zamanlar gen�ler arasmda moda olmast, bir baktmdan, 
felsefenin halka inmesi anlamma gelir. Bu konuya allla�tda 
deginecegim. 

Ancak Marxism , "1nsanlar tarihlerini kendileri yaparlar" 
demekle ve Marxist diinya g6riill!iiniin kitleler eliyle yalllama 
g�irilecegi ilkesine dayanmakla, felsefeyi ilk kez bulutlardan yere 
indirmill!tir. Sartre'm Marxismle ilill!kisini burada aramak gerekir. 
Ama o, bireyin, stmfsal koll!ullanmasmdan �ok, s�me 6zgiirlii� 
iizerinde durmakla (" 1nsan 6zgiir olmayan yargt.ltdtr" diyor) 
Marxismden ayrt.ltyordu. 1nsanlarm tarihlerini kendileri yapttklan 
s6ziiniin (Engels'in Marx'a yolladtkJ, bir mektupta.ki bu s6ziin) 
arkasmt ele alarak (" Ama kendilerini koll!ullayan belli bir ortamda") .  
" . . .  Fakat tarihi yapan, daha 6nceki koll!ullar degil, insanlardtr. 
Yoksa insanlar, yalmzca, toplumsal diinyayt insanlar aract.lt�l ile 
y6neten, insan dtll!l birta.ktm gii�lerin ara�lan olurdu" diyen Sartre'm 
bu tutumu, toplumculu�a karll!t bireyciligin ayaklantll!I olara.k 
de�erlendirilince, �akJ.mtzm en biiyiik tarttll!malarmdan birine yol 
a�rrulllttr. Oysa Sartre, toplumculu�a karlllt olmaytp, onu bireysel 
sorumluluk a�tsmdan tamamlama.k istedigi kantsmda idi. Garaudy, 
bu "tamamlama" konusunda Marxismin biitiin gerekli verileri 
i�erdigi yamtmt verdi ona; Sartre'm yardtmma Marxismin 
gereksemesi olamazdt. 

Sartre, eytill!imsel 6zdek�ilikte de kirni �U.,kiler buluyordu. Buna 
karll!m, komiinist partilerinin �o� eylemlerini desteklemekten geri 
durmadt. B6yle yaparken, 6zgiirlii�niin, s�me sorumlulu�nun 
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gereklerini yerine getirdigini tarutlama.k, dilnya g6ril�ilnil yqamm
da uygulad1� g6stermek istiyordu. Bu yilzden komilnistlerle aras1 
kimi giln acud1, kimi giln iyi oldu. Onun 6kfetmenlikten aynlmas1, 
bir siyasal partiye girmemesi, Nobel 6dilliinil geri cevirmesi, kendini 
bir etiket altma sokmak istemedigi gibi, herhangi bir kurumun kendi 
admdan 6tiiril belli bir sorumluluk\l yilk.lenmesine de kar�1 olduAu 
dii�iincesine dayanll'. 

Varolu�culuk felsefesinin Sartre'dan cok 6nce bqlad1� 
s6ylemeye gerek yok. Bu dii�iince akrmmm gecmi�i. Sokrates'e 
degin uzatllmaktadll'. Augustinus ile Pascal da varolu�cu diye 
amhyorlar. G6rilngilbilim 6nciileri (Husseri, Scheler) varolu�culukla 
bir cizgide sayllmaktadll'. Varolu�cular, "Tann olmasayd1 her�ey 
miibah olurdu" diyen Dostoyevski'yi de iclerine almak egiliminde
dirler. Fakat Sartre'm bu akrmdaki yeri, kendinden 6ncekilerden, 
sanatc1 ki�iligi bak1mmdan ayrull'. Roman, oyun,deneme tiirlerinde 
giiclii yap1tlar b1rakan Sartre, sanatm1 belli bir felsefe temeli iizerine 
kuran say1h yazarlardan biridir: Oyleki , onun kimi yap1tlarmda 
varolu�culuk\ln biitiin 6zellikleri aclk secik olarak g6sterilebilir. 
Yazmda felsefenin b6ylesi yer tutmas1, sanat yap1t1 icin olumsuz bir 
6ge sayllabilirse de (ciinkii bir felsefe g6ril�ii. roman ve oyun 
ki�ilerinde dile getirildi mi, o ki�ilerin gercekligi zedelenebilir) 
Sartre, bu dokuncay1 biiyiik 6lciide yenmeyi bqarm��tll'. Oyleki, 
onun felsefe alamnda m1, yazm alanmda m1 daha kalici olacagi 
gercekten tart1�ma g6tiirilr. Belki varolu�culuk\ln tan1tlari 
sayuabilecek yap1tlarmdan cok, bu g6ril�ii sindirm� olan yap1tlari 
zamanla daha cok gilclenecektir. 

Felsefe, sanat yap1tmdan 6nce belirlendi mi, sanatm felsefeden 
c1kma bir etkinlik sayumas1, kacmllmaz olur; oysa nice filozof 
sanatm, yazmm, �iirin gercege bilimlerden de, felsefelerden de daha 
cok yakla�tigm1 s6ylemi�lerdir. Sanat, bilimlerin, felsefelerin 
durduk\l yerde ba�lar. Eger felsefeyi, gercegin us yolu ile 
ara�tmlmas1 diye tan1mlarsak, gercege (daha dogru insana) 
yakla�1mmda sanat cok daha giiclii araclarla donanm1� sayuabilir. 
Bilimsel y6ntemlerin, felsefi kurgularm smU'landigi yerde sanat, 
kendine 6zgii dille, insam tamma siirecinin yepyeni g6stergelerini 
bulur. Bu yiizden de sanat, yaz1il, �iir, oldum olas1, felsefelerin de, 
bilimlerin de 6nciisii sayllagelmi�tir. 

Sartre'm felsefi kurgularla yetinmeyip yazma y6nelmesi, onu bir 
arac olarak kullanma amacmdan cok, felsefesinde daha bilincli olma 
egilimi ile aciklanmahdll'. Felsefeyi, bireyin gilnliik, anhk ya�ammda 
kullamlabilir bir bilinclenme sayan dii�iiniir, elbette sanatm 
olanaklarm1 gerekseyecekti. Bu ozellik gerci cagimiZ dii�iiniirlerinin 
bir cok\lnda, yeni bir dil bulma cabasi olarak g6zlemlenebilir; ancak 
bu, Husseri'de oldugu gibi, "betimleme" smmm ��:�maz. Betimleme 
ise, yazm etkinliginin sadece kiiciik bir parcasidll'. Onemli olan insan 
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ya�anunm zaman i�indeki yeridir. Hangi zaman? V arolu��uluka g6re 
ya�am. dakikalarla, saniyelerle 6l�iilmez, 6zgiir s�meye dayanan 
eylemdir ya�anun zaman1; da.kikalar, saniyeler ise maddenin, ya da 
insan d1�mdaki canhlarm kavranmas1 i�in gerekli bir 6l�iittiir. 

Sartre, yillardan beri g6rmiiyordu. Onun bu yiizden yazmay1 
brrakmas1, hence �ok 6�etici bir olaydrr. (:iinkii o, yazmay1 okuma 
ile bir arada g6rmekten hi� uza.k kalm�ti. Okuduklari idi onu 
yazmaya iten. Bunu "S6zciikler" adh yap1tmda derinlemesine 
anlatnu�trr. Ama g6zleri g6rmez olduktan sonra, onun �imdiye dekin 
okuduklar1 ile yazma i�ini siirdiirebileceki de dii�iiniilebilirdi; anca.k 
Sartre i�in yazma, giiniine yan1t verme anla.mma geldiki i�in. 
edinmi� oldugu bilgilerin siirekli �e yarar�Jki kolay kolay 
savunulamaz. 

Camus ile aralarmda g�en tart�ma dargmhga dek varm�ti. 
Camus'niin Oliimii iizerine yazd1� yaz1da Sartre'm, "G6rii�miiyor
duk, ama onun burada bir yerde oldugunu dii�iinmek bana gii� 
veriyordu" gibilerden bir soz s6yledigini anstYorum. Ben de o soze 
benzer bir sozii onun icin kullanacagun: Biitiin davraru�lari i.le, hele 
bu davram�larmm kimi gerek�eleri i.le her zaman birlik olmamaya 
kar�m. belli zamanlarda, "Sartre bu olay kar�1smda ne yapacak, ne 
diyecek?" diye dii�iindiigum cok olmu�tur. (:iinkii �aguniZm b�hca 
tamklarmdan biri idi o. 

Sartre'm temsi.l ettigi varolu��uluk, bir d6nemde 6ylesine moda 
olmu�tu ki, bu yiizden tiirlii zibidiliklerin ortaya �Ikmasmdan 6tii.rii 
zarar bile gordii. 1nsanm yalniZ kendisinden dekiJ, biitiin 
insanlardan sorumlu oldugu g6rii�ii. birta.kun sorumsuzluklann 
modern sayJ.lmasma d6nii�tii; varolu��u 6zgiirliik il.kesi, bu 
6zgiirliigun tersi olan siiriisel b�1bo�luk bi�imine biiriindii. Oyleki 
gen�;ligin yozl�mas1 Sartre'm sucu sayild1. Bugiin bir diinya g6rii�ii 
olarak da, yanh� yorumlarm yol a�t1� sorumsuzluklar olara.k da 
varolu��uluk, top!umdaki etkisini yit� sayJ.labilir. Ama Sartre, 
insan dii�iincesine katk1sJ ve yazm ki�iligi ile, 6zgiin yerini 
koruyacaktir san1yorum. 

25 Nisan 1980. 
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