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BU KİTAP ÜZERİNE 

1960’ların sonlarında dört genç şairin şiirleri eylemci gençlik 
arasında büyük ilgi uyandırıyordu. Eylemci gençler bu genç şairlerin 
“Başkaldırı “ niteliği taşıyan şiirlerinin  kopyalarını ceplerinde taşıyor, 
okullarda, kantinlerde birbirlerine sunuyor, okuyorlardı.

Bu genç şairlerin ortak bir harekete girişeceklerini, ortak bir dergi 
çıkaracaklarını öğrendiğimde bunlarla 1969 yılında bir araya gelip 
başkaldırılarının nedenlerinin neler olduğunu onlarla ele alıp ANT der-
gisinde yayınlamak için bir söyleşi yaptım. Ataol Behramoğlu, İsmet 
Özel, Süreya Berfe ve Özkan Mert ile gerçekleştirdiğim bu söyleşide 
onların sanatlarını, Türkiye’deki  ne tür sanata ve şiire karşı olduklarını, 
kendi şiirlerinin kaynaklarının neler olduğunu, ne yapmak istediklerini 
tartıştım. Söyleşi içersine şiirlerinden örnekleri de yerleştirdim.

Genç şairlerin başkaldırısı edebiyat çevrelerinde büyük yankı uyan-
dırdı....

30 yıl sonra önemli farklılıklar, değişimler yaşadığına inandığım 
bu dört genç şairle ortayaş düşüncelerini şiirlerindeki değişimi ele al-
mak için 1999 yılında onlarla bir araya gelip bir söyleşi daha yapmak 
istedim. Özkan Mert ve Ataol  Behramoğlu geldi.Süreya Berfe İsmet 
Özel’e kızgınlığı nedeniyle gelmeyeceğini söyledi. İsmet Özel ise unut-
tuğunu belirtip katılmadı. Ve yeni söyleşi gerçekleşmedi.

Özkan Mert 50. yıl için buluşma sağlamamı istedi. Ama hem ya-
şadıkları mekanların dağınıklığı, hem de farklı düşüncelerde olduğunu 
gözlediğim için, Kendilerine aynı  üç soruyu yönelterek 50 yıl sonra 
bulundukları konumu, 50 yılda yaşamın onlar için nasıl aktığını, neler 
yaşadıklarını, şiire ve sanata bakışlarını ve kandi şiirlerini ele alan bu 
üç soruya, Ataol ve Özkan yazılı yanıt verdiler. İsmet Özel yüzyüze gö-
rüşmede soruları yanıtlayacağını söyledi. Süreya Berfe ise çok kısa bir 
yarnıtla yetindi.

Ayrıca, hepsi ilk dönem, 1970’ler ve son dönem şiirlerinden üçer 
örneği de sundular.

Bu kitapta ANT’ta yankı uyandıran 1969’daki söyleşi ve 50 yıl son-
rasında üç soruya verdikleri yanıtlar ve şiirlerinden örnekler yer alıyor.

Tek tek  o dönemin 20’li yaşlardaki, bugünün 70’li yaşlardaki bu 
dört şairin 50 yıl önce söyledikleri de, bugün verdikleri cevaplar da 
edebiyat çevrelerinin ilgisini çekecektir diye düşünüyorum...          

Osman S. Arolat

Sunuş
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• Türkiye’de son yıllarda kavganın içinden gelen, yaşadığı olaylarla 
soluklanan genç sanatçılar güçlü sesleriyle kuşaklarının sesini 
duyurmaktadırlar. Arkadaşımız Osman S. Arolat’ın bu genç 
sanatçılardan Ataol Behramoğlu, Süreyya Berfe, Özkan Mert ve 
İsmet Özel ile devrimci sanatçıların bugünkü sorunları, sanatın 
görevi ve de işlevi üzerine yaptığı bir konuşmayı sunuyoruz.
Arolat: Türkiye sanatının bugün ki durumunu ve sizleri toplu bir çı-

kış yapmaya zorlayan nedenleri konuşmak üzere toplandık. İsterseniz 
önce herkes teker teker düşüncelerini belirtsin, sonra ben sorular yö-
nelteceğim.
Behramoğlu: îzin verirseniz ben düşüncelerimi belirtmek istiyorum. 

Bence, sanatın kaynağında bulunması gereken en temel özellik, 
çağdaş insan gerçekliğini ifade etmesidir. Kendi alanım olduğu için 
edebiyat konusunda daha yetkiyle söz edebilirim. Bugünkü Türkiye 
edebiyatı geri kalmış bir edebiyattır. Çünkü Türkiye insanının çağdaş 
gerçekliğini ifade edememektedir. Gerici edebiyatı da belli başlı iki 
grupta toplamak gerektiği kanısındayım. İlk gruptaki gericiler, N. Fazıl, 
F. Nafiz v.s.nin temsil ettiği anlayış çerçevesi içinde bulunanlardır ki, 
bunlardan söz etmeye değmez. Çünkü bunlar bugünün kuşakları 
üzerinde etkili olamamaktadırlar. Edebiyatçı olarak sözleri edilemez. 
İkinci gruptaki gericilerse, 1950 - 60 arasında yazmış olup bugün hâlâ 
etkinliklerini sürdürmekte olanlardır ki, asıl kavgamız onlarla olacaktır.
•	 Etkinliklerini	nasıl	sürdürüyorlar	?
Behramoğlu: Üst yapı kurumlan, kendilerini doğuran koşullar orta-

dan kalksa bile bir süre daha var olabilirler. 1950-60 arası edebiya-
tı için de durum budur. O yıllarda edebiyatımızda kapalı, biçimci bir 
sanat anlayışı egemen olmuştu. Bunu doğuran siyasi nedenler var-
dı. Oysa Türkiye 1960’dan sonra önemli aşamalar geçirdi. Bugünün 
genç kuşakları çok şey öğrendiler. Bugün bir bağımsızlık ve özgürlük 
kavgası yürütülmektedir. 1950 - 60 arasında bu gibi şeyler küçük bir 
azınlığın zihnini kurcalardı. Açın, o dönemin gazetelerini okuyun, şaşıp 
kalırsınız. Bugünün Türkiyesinde biçimci, kapalı bir sanat anlayışının 
artık egemenliğini kaybetmesi gerekir. Bizler, açık, seçik, toplumcu bir 
sanat anlayışının temsilcileri olarak, birlikte, kıyasıya bir kavgaya giriş-

Devrimci genç şairler savaş açıyor
Osman S. Arolat
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meye karar verdik. Yapacağımız toplu çıkışla, bizden sonra yazmaya 
başlayan genç kuşaklan etkilemek, onları zararlı etkilerden arındırmak 
istiyoruz.

Özel: Ataol’un yaptığı ayrımına katılıyorum. Gerçekten de Türkiye 
edebiyatında bu gün iki tür gericiliğin sözü edilebilir. Bunlardan bi-
rincisi sağcı, idealist düşüncenin uzantısı, kokuşmuş bir edebiyattır ve 
düzenle bütünüyle uzlaşma halindedir. Bir de gerici gribi görünmediği 
halde gerici olan bir başka edebiyat anlayışının varlığı görülmektedir. 
Bu da kendini hayatla yenileyemeyen, hayat tarafından eskltildlği için 
gerici olan edebiyattır.

Emperyalizm bu gün ülkemizde herşeyi, bu arada ahlakı ve kültürü 
yerle bir etmektedir. Beyrut taklidi kentler türetmek, dejenere bir 
müzik ve dejenere bir edebiyat ortaya çıkmaktadır. Halk da bu iğrenç 
düzenin bir türevi olsun diye uğraşılıyor. İleri sanat emperyalizme karşı 
döğüşte yerini alırken bu arada yeni bir kültür ve ahlak da oluşturmak 
zorundadır. Bizlerin, bu görevleri yerine getiremiyecek olan gerici, 
dejenere edebiyata karşı çıkarken getirdiğimiz, önerdiğimiz yeni 
değerler vardır.Burada bize kaynaklık edecek olan şeylerin başında, 
halkımızın değerleri gelmektedir. Emperyalizmin kültür alanındaki 
saldırısına karşı koyabilmek için buna başvurmak zorundayız.

Halktan uzaklaşmış, onun değerlerine yabancılaşmış olan bir sa-
nat ister istemez emperyalizmin aleti olmak zorunda kalacaktır. Halk-
tan alacağız ve sanatımızla halkın diri yanlarını uyarmaya çalışacağız. 
Kendimizi bununla görevli sayıyoruz.

Tartışmaya açık bir düşünce olarak şunu da belirtmek isterim: 
Özellikle Batıdan örnek gösterilerek, bir sanatçının ilerici olmasa bile 
iyi sanatçı olabileceği iddia edilebilir. Bunun böyle olabileceğini kabul 
de etsek, belirtmek istediğim, Türkiye’de bugün yalnızca «iyi» sanatçı-
nın bile yeri olmadığıdır. Bir halkın değerleri hayasızca sömürülürken 
bir takım biçim oyunlarıyla oyalanmak mazur görülemez.

Son olarak ortak hareketimiz bakımından belirtmek istediğim nok-
ta, bizlerin zorlama toplumcular olmadığımız, birlikte yürüttüğümüz bir 
kavganın içinden çıkıp gelmiş olmamızdır.

Berfe: Türkiye edebiyatı bugün her alanda bir batak içindedir. Bu-
nun başlıca nedeni, Tanzimat’tan beri süregelen köksüz, lüğümüz, kay-
naksızlığımızdır. Bu köksüzlük daha öncelere kadar da uzanmaktadır. 
Edebiyatımız halktan uzaklaştı ve bir türlü gerçek kaynağını bulamadı. 
Batı özentileri, batı kopyacılığı dal budak sardı.
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Bugün de durum böyledir. Sanatın görevi, sanatçının sorumluluğu 
gibi sorunlar üzerine tartışılacak yerde, aman sanat incinmesin, aman 
sanata birşey olmasın nazeninliği sürüp git-mektedir. Çünkü böylece 
toplumsal uyanış geri bıraktırılmak istenmektedir. Bu her dönemde 
böyle oldu. Eski toplumcu şairler sürüldüler, işkencelere uğranıldılar. 
Bu elbette sebepsiz değildi.

Bugünün iri kıyım sanatçıları 1960 tan sonra beliren toplumsal 
uyanışa hiç ses vermiyorlar. Verecekleri de yok. Zaten biz de onlar-
dan bir şey bekliyor değiliz. Bizler ayrı ayrı yerlerde bir kavganın içinde 
oluştuk. Bu gün bir araya gelişimiz rastlantısal değildir. İlk şiirlerimiz 
toplumcu nitelikte değildi. Ama içinde bulunduğumuz eylem bizi bu-
raya getirdi. Hayatla ve halkla alışverişimizi artırdığımız ölçüde daha 
önemli noktalara varacağımıza inanıyorum. Bu noktalar hiç kuşku yok 
ki ayrı ayn noktalar olacaktır. Ama bir birine ters düşen yerlere varmıya-
cağımız düşünülebilir. Çünkü etkilere ‘kapalı şairler değiliz. Halkın ve 
Türkiye’deki devrimci mücadelenin sanatımız için başlıca esin kaynağı 
olduğuna inanıyoruz. Hayatla sürekli olarak ilişkide bulunan, şiir gü-
cünü ortaya koyacaktır.

Bugün ortak bir hareketi yürütmekle yükümlüyüz. Ataol, eski 
sanatçıların yeni kuşaklara kötü örnek olduğunu belirtti. Buna 
katılıyorum. Belki zararlı etkilere tamamen engel olamıyacağız. 
Ama gücümüzün yettiğince direneceğiz ve mücadelemizi yakında 
çıkaracağımız edebiyat ve kültür dergisiyle yürüteceğiz.

Mert: Arkadaşlarımın söylediklerine ben de katılıyorum. Ama bir 
noktayı yeniden önemle belirtmek isterim.: Bugünün gerici sanatına 
asıl damgasını basanlar N. Fafız gibi zaten çürümüş olan bir görüşün 
temsilcileri, ya da bu görüşü diriltmeye çalışan bir takım zavallılar de-
ğildir. Çünkü bunların yeni kuşaklar üzerinde bir etkileri kalmadı artık. 
Bugünün asıl gericileri, yazdıklarını yıllar yılı devrimci şiirmiş gibi yuttu-
ran sahte devrimcilerdir. 27 Mayıstan sonraki kısmi özgürlük ortamın-
da sanat büyük boyutlara ulaştığı halde bunlar hâlâ eski görüşlerinde 
direniyorlar ve yeni yetişen kuşaklara zararlı etkilerini saçıyorlar.

Devrimci edebiyat devrimci kavganın ayrılmaz bir parçadır. Ge-
ricilikle mücadele ederken elbette gerici sanatla da mücadele etmek 
gerekir.

Önemle belirtmek İstediğim bir nokta da şu olacak: Toplumculuk 
denen bir şey var. Bu Türkiye edebiyatında ağızlarda çiğnenen bir sakız 
haline getirilmiştir. Nedir toplumculuk, sorarsanız kimse bilmez. Eğer 
bir ozan açlıktan, sefaletten söz ederse toplumcu, kuşlardan doğadan 
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sözederse bireyci oluyor. Bu söz siyasetle burjuvazi, ekonomik mücade-
leyle proletarya uğraşır demek kadar aptalca bir laftır.

Devrimci şair odur ki dünyaya Marksist - Leninist dünya görüşüyle 
bakar. Ve doğadan da, açlıktan da sözederken devrimcidir. Burada 
yapılan yanlış, özel ile geneli, ozanın öznelliği İle dünyanın nesnelliği 
arasında ki diyalektiği anlayamamaktır. Her kim bunu anlayamıyorsa 
yazdığı şiir otomatikman gerici şiirdir.

Burjuva ozanları ozanın bireysel hayatı ile bireysel hayatının dışın-
daki nesnel dünyayı ayrı ayrı şeylermiş gibi ele alıp buna özgürlük adı-
nı takarlar. Bütün insanlar için, giderek bütün sınıflar için yazdıklarını 
iddia ederler. Gerçekte ise kültür yoluyla sömürge sınıfların, işbirlikçi 
sınıfların ve emperyalizmin uşaklığını yaparlar. İçinde yaşadığımız dün-
ya nesnel koşullarıyla devrimci perspektifi içinde ele alınmazsa, yani 
dünya proletarya İdeolojisinin kılavuzluğu altında değiştirme çabasının 
dışına itilirse şiir sanat karşı devrimci sınıfların egemenliğini sürdürme 
aracı olmaktan kurtulamaz.

Salt ozanın özgürlüğü, salt şiirin özgürlüğü diye bir şey yoktur. Top-
lumun özgürlüğü ozanın da özgürlüğüdür. Gerçek bir sanat özgürlüğü 
ancak proletaryanın iktidarda olduğu bir düzende olur.

Ozan ruhlar aleminden gelen bir ruh, ya da gökten düşmüş bir 
mücevher değildir. O, belli bir ideolojiye, belli bir kültüre, belli bir dün-
ya görüşüne sahip olan ve bunun mücadelesini politik alanda olsun, 
şiir alanında olsun en ön saflarda dövüşerek veren bir devrimcidir. Söy-
lediklerimizi Mao’nun sözleriyle per. çinleyelim: Sınıflı bir toplumda, 
herkes belli bir sınıfın statüsü içinde yaşar ve her düşün biçimi belli bir 
sınıfın damgasını taşır.

•	 Bu	 soruna	 daha	 bir	 açıklık	 getirmek	 gerektiğini	 düşünüyorum.	 Sınıflarla	
onların	sanatları	arasında	ne	gibi	ilişkiler	vardır?		Bir	de	sanatın	propaganda	
aracı	olarak	niteliği	konusunda	düşüncelerinizi	belirtmeniz	yararlı	olacak.

Behramoğlu: Bu konuda yapılacak en büyük yanlışlık şematizine 
düşmek olur Üst yapı kuramlarıyla alt yapı kurumları arasındaki 
ilişkileri incelerken son derece titiz davranmalı, olaylann çeşitliliğini 
gözden kaçırmamalıyız.

Yine de sorunu ana hatlarıyla özetlersek: İlkel sınıfsız toplumlanrın 
da bir sanatı vardı. Edebiyat alanında destanlar ve masallar bu türden 
sanat yapıtlarıdır. Tragedya, aristokrat sınıfların sanatıdır. Komedi türü, 
burjuvazinin damgasını taşır. Romantik edebiyat, sanayileşmeden 


