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Sabahattin A li’yi unutturmamak..
Aziz NESİN

Sabahattin Ali İçin istenilen yazıyı kolay ya«abilirmişim gibi geldi. İki yazı yazdım, olmadı.
Olmadı, çünkü Sabahattin’i doğum yıldönümünde
anacaktık; anma yazısı da başka türlü olmalıdır.
Sabahattin Ali'nin yapıtları üzerine incele
meler, değerlendirmeler, yorumlar, eleştirmeler
her zaman yapılabilir, on yıl sonra da, kırk yıl
sonra da... Ama Sabahattin Ali'nin kişiliğini orta
ya çıkaracak yazılar her zaman belgelere dayanı
larak yazılamaz. Bir zaman gelir ki, elde Sabahat
tin Ali’nin kişiliğini tanıtacak hiçbir belge kalma
mış olur. O zaman, edebiyat tarihçileri, yazıların
dan kişiliğini çıkarmaya çalışırlar çok kez yapıl
dığı gibi. Bir yazarın kişiliği, özgeçmişi, yaşamı,
İlişkileri ayrıntılarıyla bilinmedikçe de, o yazarın
yapıtları gereğince ve bütünüyle anlaşılamaz. Ya
zarların günlük ya da anılar yazmalarının bir ne
deni do budur. Hatta içlerinde Gide, Genet, Adamov gibi yaşamlarının gizli ayrıntılarını bile ser
gileyenler, bunu yapıtlarıyla daha iyi anlaşılmak
için yaparlar. Bunun bir yararı da o yazarı yanlış
yorumlardan ve «Mythe» olmaktan kurtarmak
tır.
Ne yazık ki, Sabahattin Ali’den bize günlüğü,
anıları, özyaşam öyküsü, mektupları kalmadı. Oy
sa çok iyi biliyorum, yeşil mürekkepli dolmakale
miyle günlük tutardı, ölümünden sonra, Savcı’nın
bize tanımamız için gösterdiği terekesi arasında
bu not defteri de vardı. Ne oldu bu defter? Kırıl
mış piposu, parçalanmış gözlüğü, damalı spor
giysisi nerdedir? Eşinde olabileceğini hiç sanmı
yorum.
Kişiliğini, ilişkilerini, yaşamım bize anlatacak
Sabahattin Ali’den anı, günlük, mektup gibi bel
geler kalmadı. Hatta şimdi Sabahattin Ali’nin
soyadını sorsam, bilenin pek çıkacağını sanmıyo
rum. Oysa Sabahattin, soyadını titizlikle kuilaaır, yanlış söyleyenlere de kızardı. Yirmiyedi yıl
önce öldürülmüş yazarımızın soyadmı bile bilmi
yorsak, yaşamım, kişiliğini, ilişkilerini bilmediği
miz için o’nun yapıtlarım da bütünüyle değerlen
dirip anlamış olamayız. İşte bu eksikliği, Saba
hattin Ali’yi yakından tanıyanların anılarını top
layarak gidermek olanağı, bugünler için vardır.
Yıllar geçtikçe bu olanak da kalmayacaktır. Nite
kim Sabahattin Ali’yi çocukluğundan beri çok iyi
tanıyanlardan Esat Adil Müstecaplı, Mansur Te
kin, dostu ve yakım olmuş bulunan Emin Eliçin,
Adalet Cimcoz o’ndan hiçbir yazılı anı bırakma
dan ölmüşlerdir. Mehmet Ali Aybar, Müzehher
Vanu, Zekeriya Sertel, Sebat! Ataman, Mediha
Esenel, Cevdet Kudret, Pertev Boratav, Ayvalık’
ta Diş Hekimi Muhlis, Niyazi Berkes, Muvaffak
Şeref, Niyazi Ağımaslı Mehmet Ali Cimcoz Samet Ağaoğlu Halûk Yetiş gibi Sabahattin’le ya
kın olmuş, ilişki kurmuş kişilerden Sabahattin’e
değgin anılarını, hatta yargılarım, düşüncelerini
toplamak gerekir. Önemli olan tek yanlı değil,
gerçeklikle anıların anlatılabilmesidir. Bu anılar
arasında elbet çelişkiler de olacak, ama edebiyat
araştırmacıları, tarihçileri, doğru olanı —kendile
rine göre doğru olanı— bu toplam içinde arayıp
bulacaklardır. Düşünelim ki, bugün Sabahattin
Ali’nin kitapları yayınlanıp satılıyor, telif hakkı
da getiriyor, ama bugüne dek eşi bile Sabahattin
için bir anısını yazmış, bir yazara anlatmış değil
dir. Ayrıca, Sabahattin Ali’yi yakından tanıyanla
rın da neden bugüne dek Sabahattin’e ilişkin anı
larını yazmamış oldukları üzerinde düşünülmesi
gereken bir konudur. Oysa tanıyanlar bilirler ki,
Sabahattin Ali’nin çok geniş —hatta gereğinden
de geniş— çevresi vardı.
Sabahattin Ali’nin öldürülmüş olduğu resmen
açıklandıktan- sonra, hemen bütün gazeteler, ağız
birliği etmişçesine, en ağır aşağılamalarla, öldürül
müş olan Sabahattin Ali'ye saldıriyorlârdı. Le
hinde tek satır bile çıkmadı. Bu saldırgan yazar
ların hepsi de Sabahattin’in tanıdığı, çoğu da ar
kadaşlık ettiği kimselerdi. Şimdi burada pek ko
lay anlatılamayacak öyle ağır bir hava estirilmişti
ki, eşi Aliye Hanım’ın bile, Sabahattin Ali’nin ki
taplığından yakınan gereksiz sözleri gazetelerde
çıkmış, bu sözler bizi üzmüştü.
O günlerde BAŞDAN adlı bir haftalık dergi
yayınlamaktaydım. Bu saldırganlara karşı arka
daşım Sabahattin’i savunmak, O’nu değeri olduğu
oranda değerlendirmek namus borcu olmuştu.
Başdan’m bir sayısını Sabahattin Ah özel sayısı
olarak yayınlamayı düşündüm. Sabahattin'in dost
larından bu özel sayı için yazı istedim. Çok renkli,
zengin bir sayı çıkarabileceğimizi düşünüyordum.
Ama hiç de öyle olmadı. Yazı için başvurduğum
Sabahattin’in dostlarından kimisi açıkça yazama
yacağını, kimisi dahaca durumun aydınlığa kavuş
madığını, ölüm nedeninin kesin olarak bilinmedi
ğini söyledi, kimisi de yazmamak için bahaneler
ileri sürdü. Bu durumda, 18 ocak 1949 tarihli
Başdan’ıa Sabahattin Ali özel sayısında yalnızca
Rıfat Ugaz’ın, Mustafa Uykusuz’un, Yusuf Ahıskal’ın, Sabri Soran’m, Aziz Nesin’in yazılan yer
alabildi. Bu özel sayıya koyduğum bir ilânı bu
raya aktarıyorum;
Sabahattin Ali’nin Dostlarına
Sabahattin Ali, geniş bir arkadaş ve dost
kadrosu İçinde yaşayan bir insandı. Sabahattin’in
şahsiyetini, edebî hüviyetini ve hatıralanm belir
tecek olan yazılara, gazetemizin sayfalan açık
tır. Bilhassa hayatında ona yakın bulunanların
bunu vazife sayacaklarını umarız.
Başdan
Bu yazı çağrımıza hiçkimseden yanıt gelmedi.
Başvurmalarım üzerine Sabahattin için yazmaya
sözverenler oldu. Yine Başdan’ın bu özel sayısının
birinci sayfasında şu ilânımız vardı:
Gelecek sayıda
Esat Adil Müstecabi, Abidin Nesimi ve Kerim
Sadi’nin, Sabahattin Ali hakkmdaki yazılarım oku
yacaksınız.
Ama ertesi sayıda, Sabahattin Ali üstüne Abidin Nesimi’den başkasının yazısı yoktu.
Çocuklara anlatılmaz ölçüde aşırı sevgim var
dır. Ölümüne yakm dönenimde gittikçe artarak
çokça içmeye başlamış olan Sabahattin bir gece
cebinden çıkardığı deri cüzdanı içindeki kızı Filiz’in resmini bana gösterdikten sonra öptü, ağ
ladı. Birkaç gece sonra yine Filiz’in resmini öpüp
ağlamıştı. Birçok anılarım var Sabahattin’le, ama
bende en derin iz bırakan bu çok yalın anıdır.
Tehlikeden paniğe kapılıp kaçmanın yararı ol
mayacağım çok iyi bildiğimden bütün yaşamımda,
kuru gürültüye hiç papuç bırakmadım, tehlike
sanılan gürültünün hep üstüne üstüne gittim.
Gösdağları beni hiç yıldırmadı. Sabahattin Ali'nin
öldürülmesi üzerine de öyle bir kuru gürültülü
tehlike havası yaratılmıştı ki, birdenbire ve ken
diliğinden Sabahattin Ali’nin öldürülmesi üzerine
de öyle bir kuru gürültülü tehlike havası yaratıl
mıştı ki, birdenbire ve kendiliğinden Sabahattin
Ali bir yasak konu olup çıkmıştı. Yasal bir ya
saklama yokken kitapları ortadan kaldırılmış ve
yayınlanmaz olmuştu. Bu durumda bana göre, bu
kuru gürültülü tehlikenin üstüne üstüne gidip
Sabahattin’in kitaplarını yaymlanıalıydık. Ve ben
bunu salt Filiz için yapmak istiyordum. Sabahat
tin’in, kızının resmini öperek ağlayışını, belki de
çocuklara aşın sevgim yüzünden hiç unutamıyordum. Sabahattin Ali üstüne yapılacak bir çalışma
anılarının toplandığı, öykülerinin değerlendirildiği
bir kitap çok satılır ve Filiz için bir gelir olabilir di
ye auşuncıum. Belki yapılması gerekenin en iyisım
yapamazdık, eksik ve yanlış yapardık, ve biliyo
rum hiçbir şey yapmayıp susanların ağır eleştiri
lerine de uğrardık, ama o dönemde yapılabilecek
olanı yapmış olur, herşeyden önce Sabahattin’in
kitaplarını yasal olmayan yasaktan kurtarırdık.
İşte bu nedenle Başdan’ın 18 ocak 1949 tarihli Sa
bahattin Ali özel sayısına şu ilânı koymuştum;
Sabahattin Ali ve Hikâyeleri
Pek yalanda «Sabahattin AH ve Hikâyeleri»
İsimli bir kitap neşredeceğiz. Bu kitapta Sabahat
tin Ali’nin hayatı ve edebi şahsiyeti belirtilecek ve
seçme hikâyeleri bulunacaktır. Kitaptan elde edi
lecek menfaat, Sabahattin’in arkada bıraktığı yav
rusuna terkedilecektir.
Bu çalışmaya başlamıştım bile. Ama hemen
söylenti yayılmıştı ve bu söylenti Ankara'dan Sa
bahattin’in çok yakınlarından geliyordu: Aziz Ne
sin. Sabahattin Ali'nin sırtından nara . kazanacak.
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*27 YIL ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞ YAZARIMIZIN
SOYADINI BİLE BİLMİYORSAK, YAŞAMINI,
KİŞİLİĞİNİ, İLİŞKİLERİNİ BİLMEDİĞİMİZ
İÇİN, O'NUN YAPITLARINI DA BÜTÜNÜYLE
DEĞERLENDİRİP ANLAMI? OLAMAYIZ.»

•

HALK ŞİİRİMİZDE
GELİN-DÜNYA MOTİFİ

İSTE BU EKSİKLİĞİ, SABAHATTİN ALİ'Yİ
YAKINDAN TANIYANLARIN ANILARINI TOP
LAYARAK GİDERMEK OLANAĞI BUGÜNLER
İÇİN VARDIR. YILLAR GEÇTİKÇE BU OLA
NAK DA KALMAYACAKTIR.

Aydın OY
«HALK JÜRİMİZDE YUNUS
EMRE'YLE BAŞLAYIP

Halk şiirimizin ortak motifleri vardır. Bunlardan biri de gelin dünya motifidir. Buna şimdi
ye değin pek dikkat edilmedi. Sözünü ettiğimiz
motif, öbür motifler ölçüsünde yaygın değil. Bir
başlangıç olmak üzere tlç şairimizde saptamış ol
duğumuz motifin, ilerde başka şairlerde de rast
lanacak örneklerle daha geniş boyutlar kazanaca
ğını sanıyoruz. Konu, önce Karacaoğlan'ın bir
şiirinde dikkatimizi çekti.

KARACAOĞLAN'LA SÜREN VE
Nice büyük olursa olsun, düşmanımdan gelebile
cek kuru gürültülü tehlikenin üstüne üstüne gitmişimdir de hep yaşam boyu, ama dost olmaları
gerekenlerden gelen kötü sözlere karşı hep küs
kün ve suskun kalmışımdır. İyi de yapmış oldu
ğumu şimdi çok iyi anlıyorum. Zaman, beni hiç
utandırmadı.
Yirmi yıl, hiçbir yasal yasaklama olmadığı
halde, kendiliğinden konulan panik yasaklamasıy
la Sabahattin Ali’nin kitapları çıkamadı.
Başdan’ın Sabahattin Ali özel sayısındaki ya
zısında Rıfat İlgaz şöyle yazmıştı:
«... Aziz’le bilfiil çalıştığımız Gerçek gazetesi
sıkıyönetimce kapatıldığı günlerde yeni neşriyat
plânları çiziyorduk. Unkapanı köprüsünü yayan
geçtiğimiz geceler Markopaşa isimli bir mizah ga
zetesi de bu tasavvurlar arasındaydı. Aziz, bu ga
zetenin tutacağına hepimizi ikna etmiş bulunuyor
du. Fakat hiçbirimizde yalnız bu işi destekleyecek
değil, günlük nafakamızı temin edecek para yok
tu. Dedim ya, Unkapanı köprüsünü yayan geçi
yorduk. Hastalığım dolayısıyla arkadaşlarıma yük
olduğumu anlayınca, imkân bulursam öğretmenli
ğe döneceğimi yakınlanma bildirdim. Yol paramı

AŞIK VEYSEL'E UZANAN

denkleştirerek beni Ankara’ya yolladılar. Tayini
min neticeleneceği akşamdı. Sabahattin’e rastla
dım. Yanında bizim vekâletin ileri gelenlerinden
bir arkadaş vardı. Beni bir kenara
çekerek
«Aziz’le anlaştım, Markopaşa’vı çıkarıyoruz. Göre
ceksin, nasıl tutunacak..» dedi. Ben tastik edince
çok memnun oldu. Yanındaki zata benim durumu
mu anlattı. Telefonla tayinimin neticesi soruldu.
Encümen toplanmış, muaUimllğe dönmemde bir
mahzur görülmemişti.
..... Bizim hocalık çok sürmedi. Markopaşa
familyasından çıkan gazetelerde çalışmaya başla
dım. Aziz cezaevindeydi. Sabahattin Ankara’ya gi
dip geliyor, biz köy topal sürümünü kaybetmiş
gazetelerimizi yürütmeye çalışıyorduk.
Bir gün habersizce Ankara’dan döndü. «Yeni
bir hamle lâzım, Ali Baba isimli bir mizah gazete
si çıkaracağız» dedi. Uzun uzun izah etti: Kırkharanıilere karşı Ali Baba! Uykusuz’a resimler, ya
zılar ısmarlandı. Masanın üstüne oturarak, hadi,
dedi, seninle bir manzume yazalım, Kırkharamilere karşı olsun!... İki kıtasını ben yazdım, bir kıta
sını da o çırpıştırdı. Tamam, dedi, çok güzel. Bu
(Devamı 9. sayfada)

BİR MOTİF, GELİN-DÜNYA
MOTİFİ VAR. ZAMAN ZAMAN
TAZELENEN DOĞA,

Karacaoğlaıı der ki bakın geline
ömrümün yarısı gitti talana
Sual eylen bizden evvel gelene
Kim var İmiş biz burada yoğ İken

GÜZELLİKLERİYLE,
DONANIP DONANIP

Gelin sözcüğü, şiirde bir eğretileme (istiare)
sanatı yapılarak kullanılıyor. Eğretileme sanatın
da sözcüğün hangi anlamda kullanıldığını çıkar
mak için metinde yer alan diğer deyişlerden ya
rarlanılabilir. Bu, izlenecek yollardan birisidir.
Diğeri de önceden yapılmış İncelemelerin ışığın
da bir kaynağa dayanarak sözcüğün anlamı şudur,
demektir.
İzlenecek birinci yol İçin koşmada yer alan
«ömrünün yarısı talana gitmek» deyişi bir ipucu
dur. Ayrıca koşmanın ilk dörtlüğünde «Şu yalan
dünyaya geldim geleli» ’ biçiminde yer alan bi
rinci dize de oldukça yakınlık sağlar ama tam
İnandırıcı bir açıklık getirmez.
Böyle durumlarda, metin incelemelerinde ay
nı noktada toplanacak başka metinlere de gerek
sinme duyulur. Ancak böyle yapılınca açıklama
lar hiçbir kuşkuya yer vermiyecek ölçüde bir
inandırıcılık kazanır. Divan edebiyatı metinleri,
bu açıdan, halk edebiyatı metinlerine göre daha
avantajlıdır. Çünkü divan edebiyatı bu bakımdan
bile didik didik edilmiş, bu dikkat halk edebiya
tı metinlerinden esirgenmiştir.
Aradaki boşluğu kapatmak için zamana ve
dikkate gerek duyulur. Nitekim biz de zamanla
bu konuyu —şimdilik diğer iki şairimizde buldu
ğumuz deyişlerle— pekiştirebıldik. Burada «des
tek metin» adını uygun gördüğümüz öbür şiirle
re geçmeden aynı koşmanın Yaşar Kemal tara
fından, Karacaoğlan’ın yaşamına, duygularına uy
gun olacak biçimde bir efsanede de ele alındığım
ve efsaneye yerleştirildiğini belirtelim. (1)
Şimdi de destek metin dediğimiz metinlere
geçiyoruz. Zaman bakımından en eski fakat de
yiş yönünden açık olan bir söyleyişi Yunus Emre’de buluyoruz. Karacaoğlan’ın eğretileme sanat.ıyie kullandığı sözcük, Yunus Emre.de bir teş
bih sanatıyla şiirde yer alıyor:

SÜSLENMESİYLE, HALK
SAİRLERİMİZİN GÖZÜYLE
HİÇ KOCAMAYAN FAKAT
İNSANI KOCATAN BİR
GEIİN'DİR.»

•
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1906
1921
1926
1927
1921
1930

1931

1932

1933
1934

Gümülcüne/lğrldere’de doğdu (12 şubat).
Edremit iptldaisl’ni bitirdi.
Balıkesir’de çıkan Çağlayan dergisinde ilk şiir
ve hikâyeleri yayımlandı.
İstanbul Muallim Mektebl'nf bitirdi.
Yozgat Cumhuriyet İlkokuluna atandı.
M aarif Vekâletince yabancı dil öğrenmek üzere
Almanya'ya gönderildi.
Aydın Ortaokulu Almanca öğretmenliğine geti
rildi.
İlk toplumsal gerçekçi hikâyeleri Resimli Ay'da
yayımlandı. Aynı dergide düzeltmen ve sekreter
olarak çalışan Nâzım Hikmet’le tanıştı.
İhbar sonucu yıkıcı propaganda yaptığı gerek
çesiyle tutuklandı. Üç ay tutuklu kaldıktan son
ra beraat etti. Konya Lisesi'ne atandı.
Bir eğlenti sırasında okuduğu taşlamayla Ata
türk'e hakaret ettiği ihbar edilince tutuklandı.
Bir yıla hüküm giydi.
Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü nedeniyle ça
çasının bitimine birkaç ay kala bağışlandı.
«Eski kanaatlerini
değiştirdiğini» kanıtlaması
koşuluyla devlet görevine alınacağı bildirildi. Ön
ce Neşriyat Müdürlüğünde, ardından Talim Terbi-

1935
1936

1937
1938
1940

1943

1944

1945

ye'de görevlendirildi. Dağlar ve Rüzgâr adlı ilk
şiir kitabı yayımlandı.
Değirmen adlı hikâye kitabı çıktı. Aliye Hanımla İstanbul'da evlendi.
Kağnı adlı hikâye kitabı
yayımlandı. Asker#
atındı. Çavuş
çıkarılacakken Saffet Arıkan'ın
aracılığıyla yedeksubay oldu.
Ses adlı hikâye kitabı çıktı. Kuyucaklı Yusuf
romanı kitap olarak yayımlandı.
Musikî Muallim Mektebi (Konservatuar) öğret
meni oldu.
Savaş nedeniyle yeniden askere alındı. İçimizde
ki Şeytan romanı yayımlandı. Türkçülerin tepkileriyle karşılandı.
Yazarına karşı yıpratıcı
bir yayına başlandı.
Yeni Dünya adlı hikâye kitabı yayımlandı. Kürk
Mantolu Madonna adlı romanı çıktı, jgnazio Sllone'dcn Fonfamara'yı çevirdi.
Kendisine yayın yoluyla hakaret eden Nihal Atsız'ı mahkemeye verdi. Atsız suçlu görülüp dört
ay hapisle cezalandırıldı. Buna karşın kendisi de
Bakanlık emrine alındı.
Konservatuardaki görevinden ayrıldı. İstanbul’a
gelerek gazeteciliğe başladı. Tan olayı üzerine

İşsiz kaldı.
Aziz Nesin ve Rıfat İlgaz'la birlikte Marko Paşa'yı çıkardı.
1947 Marko Paşa sıkıyönetimce kapatılınca, Malum
Paşa, Merhum Paşa adlarıyla yeniden çıkarıldı.
Adı geçen gazetelerdeki yazılarından ötürü üç
dava açıldı. Sırça Köşk (masallar) yayımlandı.
Ama kitap Bakanlar Kurulunca toplatıldı.
1948 M. Ali Aybar'ın çıkardığı Zincirli Hürriyet'teki
bir yazısından ötürü kovuşturmaya uğradı. Önceki
davalardan biri de kesinleşince üç ay Paşakapısı'nda yattı. Hapisten çıkınca kamyonculuğa
başladı.
16 haziranda ölüsü Kırklarell'nin Sazara köyü
yakınlarında bulundu. Teşhis edilemedi.
28 aralıkta,
İstanbul polisinin
Bulgaristan'a
adam kaçıran bir şebekeyi izlediği sırada yaka
lanan Ali Erfekin'ln, Sabahattin A li’nin katili ol
duğu açıklandı. Cinayeti «milli duygularla» işlediğini (2 nisan) söyleyen katilin sabıkalı olduğu,
bir süre emniyet örgütünde görev aldığı anlaşildi.
1950 Katil Ali Ertekin dört yıla hüküm giydi. Aynı
yıl çıkarılan Af Yasasından yararlandı.
1946

Bu dünya bir gelindir
Yeşil kızıl donanmış
İnsan yeni geline
Bakubanı doyamaz.
Yunus Emre’nin bu dörtlüğü, halk şiirimizde
dünyaya «al yeşil giymiş» bir gelin gözüyle ba
kıldığını açıkça göstermektedir. Bir incelemeden
anladığımıza göre Türkmen gelinlerinin yeşil *
kızıl giymesi de doğayı yani dünyayı taklit etmek(Devamı 9. sayfada)

Sabahattin Ali’nin sanatı üzerine...
«Sait Faik'in tersine. Sabahattin
Ali'nin h’.İMveclenf romana geçişi
mutlu bir geçiş sayılabilir.
Sait Faik biçimse! bagiarı kıran
bir sanatçı. Olaylarına sıkı sıkıya
bağlanmadan okuyucuyu daha
çok duyguya doğru çekiyor.
Sabahattin Ali ise. olayların bütün
olanaklarından faydalanarak
okuyucunun soluğunu olayın
seyriyle aynı tempoda tutuyor.
Hem olaylarına, hem duygularına
hakim. Onun için de roman gibi
piiç bir mimariyi daha ustaca
başarıyor.»
(Vedat Günyol,
Dile Gelseler)
★ ★ ★
*Bütün konuları, bir maksada
göre seçilmiş, günlük yaşayış
düzeninin üstündedir. Onun bütün
hikâyelerinde iskelet halinae
sağlam bir konu, birbirinin içindeı
çıkan olaylar zinciri, çok iyi
gözlenmiş bir tabiat çevresi ile,
taslak halinde kalmış bir sosyal
çevre, gerçeğin insan yaşayışına,
ruhuna aksetmiş görünüşü yer
almıştır. İlk hikayelerinde
tasvirci gözlemci - gerçekçiliğin
sınırları içinde kalmış olmakla
beraber ancak hayatının son
yıllarında, başından geçen bazt
olaylarla ilgili olarak mizahta
siyasî hiciv yolunu denerken,
hikâyede de tenkitçi sosyal gerçekçilik yoluna girdi.»
(Tahir Alangu,
Cumhuriyetten
Sonra Hikâye vt
Roman)
★ ★ ★
«Sabahattin Ali, gerçekleri
söylemenin en zor olduğu
dönemlerin gerçekçisi; Anadolu'nun
hiç tanınmadığı, anlaşılmadığı
bir zamanda Anadolu köy - kasaba
yaşamı doğrularının sözcüsüdür.
Olanaklarının son sıntrım
kullanarak gördüğü, bildiği,
inandığı durumları sergiler. Ama
bütün bunları sanatsal
gereklilikten vazgeçmeden yapar,
yapabilir.»
(Rauf Mutluay,
100 Soruda Çağdaş
Türk Edebiyatı!

tKuyucakh Yusuf, okuduğum
Türk romanları içinde ayrıntıların
en mükemmel, en ustaca
kullanıldığı roman. Sabahattin
Ali’de inanılmaz bir gözlem gücü,
inanılmaz bir bellek var;
Kuyucaklı Yusuf’ta çizdiği
dünyanın böylesine renkli, sıcak
ve inandırıcı olması, bence, büyiih
ölçüde yaşantısından gelen
gözlemlere, ayrıntılara bağlı.
O pek önemsizmiş gibi görünen
küçük küçük ayrıntılar, romana
tam bir somutluk kazandırıyor;
birdenbire kendinizi anlatılan
kasabada, olayların ve insanların
arasında buluveriyorsunıız;
romandaki dünya, sanki romanın
çerçevesini kırıp dışarıya fırlıyor,
sizin dünyanıza karışıyor.»
(Fethi Naci,
On Türk Romanı)
★ ★★

Seylan’da Türk
toplumunun giidücü sosyal güçleri
ve eğilimleri üzerinde durulmuştur.
Bununla birlikte romanda,
toplumun gelişmesinde engel
olan karşı-devrimci re
antidemokratik eğilimlere de
geniş yer verilmiştir. Eser,
başından sonuna kadar, oericiüfc,
pantürkizm ve faşizm ile sert bir
diyalog, keskin bir tartışma ve
amansız bir düellodur.»
(İbrahim Tatariı.
Hüseyin Kahmi’den
Fakir Baykurt’a
Türk Romanı)
«içimizdeki

ZEHRA HATUN
ve KUZGUN
Ben o kıyı şeridi çöl zambakları serp!*'
Libya kökenli ZEHRA
Aldılar uçurdular benî çölden
O BABİL kulesi imparatorluk:
Türbe parmaklıklarında paçavralar fes püskül
leri sarkaç
Bekçi sopalarının tak takı Arnavut kaldırımla
rında
Ulumaları sokak köpeklerinin gölgelere köşe
kapmaca
Ramazan davullarından cumbalar şiş göbek
Ut zımbırtıları tazelerin kafes arkası rastıklı
Tulumbacılar İmanım toz koparan çukurbostan

Goygoyculardı kara teşbihleri kangal kangal
Keşkül tutardı kapı kapı dilenci keçi sakal
Zincir, teber, topuz şakırda şakır
Meşaleler yalazı kıpkızıl döğüne döğün çığlık
kıyamet
Acemler taşan muharrem ayinlerinde sokakla
rından
Sırtları suratları kan revan
Kavukları kallâvi ı
Hortlak evliyaların kol gezdiği
O ırklar karmaşası İstanbul'a
O İstanbul kİ mamut surlarında cendere
Zindandı kapıları garip kula
Yedi iklim dört bucağın Incislydl sözde
N'olacaktı yazgımız — yazgım o zindanlarda
İncinin kıyıcığında ben o beyaz adamdı Adam
dan
Bir kıvırcık tosun doğurdum
Tosunumun adını çektimde Afrika'dan
Kuzgun kodum

«MARKO PAŞA-NIN İLK SAYISI
^Sabahattin Ali’nin hikâyeleri
çoğunlukla act çeken «küçük
insanlamn gündelik hayalıyla
ilgilidir. Hikâyelerde işlenen
konular sayılıdır, zengin ve
çeşitli değildir. Bunların belli
başlıları şunlardır: Aşk, köy ve
köylüler, jandarmalar, işçiler,
hapishane ve mahpuslar, hastane
ve doktorlar, aydınlar ve
memurlar... Sayıları az olmakla
birlikte, Sabahattin Ali hıı konular
dolayısiyle bozuk düzen bir

toplumun belirgin tiplerini, .temel
gerçeklerini, önemli sorunlarını,
ana çelişkilerim yansıtmasını
bilmiştir. Başta köylüler olmak
iizere işçilerin, memurların,
jandarmaların, doktorların,
aydınların, yöneticilerin yaşayış
ve düşüncelerini sınıfsal bir
kavrayış, toplumcu bir görüş ve
gerçekçi bir yöntemle giin ışığına
çıkarmayı becermiştir. Üstelik,
bu işin hikâyeciliğimizde ilk ve
önemli bir öncüsü olmuştur.»

«BAŞDAN»IN SABAHATTİN ALI ÖZEL SAYISI
(Asım Bezirci,
Sabahattin Ali)
★ ★ ★
cöykiilerindeki toplumcu öze
karşılık, şiirlerinde bireysel öz,
geleneksel bir biçimciliğin
tohumuna gizlenir. Onun hapishane
şarkılarını, örneğin Nâzım
Hikmet’in birçok şiirleriyle, ya da
Ahmet Arifin tîçerde» adlı
şiiriyle karşılaştırmak, öz ve
biçim sorununda. Sabahattin Ali’nin
neleri yenemediğini gösterebilir.

(...) Tek sesli bir şiirdir bu.
Kendisini çoğaltıp üretemez.
Deyişinin kökeninde bir auru
kaynak vardır, ama bir süre
sonunda, -su toprağa karışıp yiter.
Ne var ki, Sabahattin Ali'nin
Türk şiir tarihindeki yeri, kendi
yazarlık tarihinde şiirinin yeri
kadardır. Şiir, onun için bir iç
dökme, bir ara çalışma, bir
denemedir.»
(Ceyhun Atuf Kansu,
Yansıma, Mart 1973)

KİTAP.. KİTAP.. KİTAP-. KİTAP-,
ONLARIN ÇOCUKLARI, ŞÜKRAN KURDAKUL, ATAÇ
K İT A B E V İ, 96 S., 10 LİRA.
Kurdakul’un, «Tanığın Biri, 1970», Beyaz Yakalılar», «Kur
tuluştan Sonra» adlı hikâye kitaplarını İzleyen dördüncü ki
tabı bu. «Onların Çocukları» on hikâyeden oluşuyor. Hikâ
yelerde genellikle, babaları tutuklanan, izlenen ya da top
lumcu bir kavgayı benimsedikleri İçin çevreden baskı gören
kişilerin aileleri, karılan,
çocukları konu alınmış. Yalnız
«Tartı», «Bilek Gücü», «Sayılardan Kalan», «Ana Kız» adlı hi
kâyelerde böylesine belirgin bir olguyla karşılaşmıyoruz. İlk
İki hikâyede
(Baskından
Sonra, Evdekiler)
anlatılanlarla
da geçmiş ve şimdi arasında doğal bir bağ kurulmuş.
Edebiyata şiirle giren (Tomurcuk, 1943) vo 1950’den sonra
toplumcu sana’a yönelen Şükran Kurdakul, ilk kitabıyla top
lumcu gerçekçi hikâyenin ustalarından olacağını kanıtlamış,
sonraki
kitaplarıyla da başarısını
sürdürmüştü. «Onlar
Çocuklarında da, kendine özgü anlatımı; kişilerini kendi Insansal gerçekliklerinden soyutlamadan toplumsal gerçeklikle
riyle belirlemesi; toplumcu bakış açısını, sanatın gerekleri
ne sırtını dönmeden doğruyu yansıtacak biçimde kullanmasıy
la hikâyesini geliştiriyor. Özellikle, «Baskından Sonra, Unu
tulmaz Baba Resimleri, Babasının Oğlu, Seçimden Önce, Sa
kallar» adlı hikâyelerin etkileyiciliklerine dikkati çekmeliyim.
TÜRK H A LK IN IN D İR L İK VE DÜZENLİK KAVGASI,
PROF. MUSTAFA AKDAĞ, BİLGİ Y A Y IN E V İ, 540 S.,
50 LİR A ..
Dr. Musa Çadîrcı’nm kitabîn başında yer alan açıklama

sından öğrendiğimize göre,
Mustafa Akdağ, «Türk Halkının
Dirlik ve Düzenlik Kavgası» adını verdiği yapıtını üç ya da
dört cilt olarak tasarlamış. Ama beklenmedik ölümü (1972),
bu dev araştırmayı daha ilk cildi tamamlanamadan engelle
miş. Bu nedenle elimizdeki kitap, Mustafa Akdağ’ ın sağlığın
da yazıp basılabilir duruma getirdiği, birinci cildin 1500 —
1575 yıllarını kapsayan
bölümünün, daha önce yayımlanan
«Celâli İsyanları (1500 — 16031» adlı yapıtının «Giriş»! yerine
konularak yeniden basılması sonucu oluşuyor. Ayrıca yazarın.
Celâli İsyanları’nın 1603 — 1608 dönemini kapsayan bir maka
lesi de kitabın sonuna eklenmiş.
Mustafa Akdağ, Marksist tarih görüşüne sahip bir bilim
adamı değildir. Ama onu, salt olayları sıralamakla yetinen
tarihçilerle de bir tutamayız. Tersine, tarihsel olayları ve
gelişimi, sosyo-ekonomik
yapıdan yola çıkarak açıklamaya
çalışan bir tarihçi olarak çıkar karşımıza. Bu, çözümleyici,
yorumlayıcı tutumuyla da, ülkemizdeki geleneksel tarttı anla
yışını yıkar. Gerek bu yapıtının, gerekse iki ciltlik «Türkiyeniıı İktisadî ve İçtimaî Tarihi» adlı araştırmasının, kendi
alanında tek ve benzersiz çalışmalar olduğu bilinmeli; getir
diği geniş malzeme bu gözle
değerlendirilmelidir. Geçmişi
çağdaş bir bakış açışıyla
yeniden değerlendirmenin gerekli
olduğu günümüzde, Akdağ’ ın yapıtları mutlaka okunmuş ol
malıdır.
SÖMÜRGECİLİK
T A R İH İ, RAİMONDO
LURAG Hİ,
ÇEV. HALİM İNAL, E Y A Y IN L A R I, 456 S., 30 LİRA..
Ralmondo Luraghi, bir Italyan bilim adamı. Toriııo vt
Cenova Üniversitelerinde çağdaş tarih profesörlüğü yapmış,
1943 yılında faşizme karşı İtalyan Direnme Hareketi safla-

Ben LibyalI Çöl zambağı Zehra hatun
Oğlumun adı Kuzgundur Kuzgun
Yürürde yürürdü kahkahası
Yırtakor kanlı ortamları yılgısız
Serpilirdl yüreği uçkun tüm sevilere bal katık
Hakçaydı halkçaydı uğraşı tünügün elbirle
Kazdı Kuzgunum kazdı çağına adını
Bilipte bilmezlikten/yontucu ACAR
Kaptı elini İki basamakta sevecen
Ölüm/nâçâr

Ercümend BEHZAD

Atillâ ÖZKIRIMLI
rında çarpışan Luraghl’nin İlk yapıtı, «Direnme Hareketi Sıra
sında Torino’da İşçi Hareketi» (1957) adını taşıyor. Sömürge
cilik Tarihiyle de Roma Ulusal Akademisi Ödülünü almış.
Modern sömürgeciliğin
doğusunu ortaçağın sonlarındaki
teknik devrime
bağlayan Luraghi, onu söyle
tanımlıyor:
«Ekonomisi tarıma ve zanaata dayanan, teknik yönden gert
kalmış insanların, daha İlerlemiş tekniğe sahip uluslar tara
fından boyunduruk altına alınmaları.» Kitap dört bölüme ay
rılmış. Birinci bölümde, ticaret ekonomisinin zoruyla gerçek
leşen keşifler ve Amerika kıtasının bulunup sömürgeleştlrillşl;
ikinci bölümde, Asya’ya uzanış ve Hindistan'ın, ardından da
Çin’in ele geçirilişi; üçüncü bölümde, A frika’nın yağmalan
ması; dördüncü
bölümde ise sömürgeciliğe karşı savaş vo
ulusal kurtuluş hareketleri
inceleniyor. Kitabın sonuna bir
de kronoloji eklenmiş.
Ayrıntıların en aza indirildiği, bir bakıma beş kıtanın son
beş yüz yıllık tarihi Luraghi'nin
incelemesi. Günümüze ışık
tutan yapıtlardan.
K'JGFUVİANN A M EKTUPLAR, KARL MARX, ÇEV.
I. HAKKI GÜN, KÖZ Y A Y IN L A R I, 180 S., 15 LİRA..
Alman Sosyal Demokratlarının haftalık dergisi «Neue Za!t»de yayımlanan bu mektuplar, Letıin’e, Rusça çeviriye yaz
dığı önsöz de eklenerek basılmış. Mektuplar iki yönden önem
taşıyor: M arx’ in hayatıyla İlgili ayrıntılar ve güncel sorun
larla ilgili görüşler, yorumlar. Bu açıdan, cmek-değer kuramı
nın açıklanışı, kimi düşünürlerin ve kuramcıların değerlendi
rilişi, devrimci teori ile devrimci politikanın bütünlestlğ çö
zümlemeler mekfuDİara avrı bir değer katıvor.

Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği
Taha Toros Arşivi
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