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Ateş çember� günler�n ortasından
geç�yoruz. B�r avuç sömürücü, halk
düşmanı kanlı d�şler�n� halkın damarına
geç�rm�ş, doymak ned�r b�lmeden
kanımızı �ç�yorlar. Dünya tar�h� böyles�
günler�n sayısız örnekler�yle doludur.
Ülkem�zde bu ateş�n günler�n üzer�nde
duruyor. Saﬂar �se her gün daha da
bel�rg�nleş�yor. Gr�l�ğe yer yok artık! Ya
ak halkın safındasındır ya da karanlığın
tems�lc�s�n�n kara bayrağının altında. O
kara bayrak k� adı FAŞİZMDİR.
1900’ler�n başından �t�baren emperyal�st aşamaya ulaşan kap�tal�zm�n en
vahş� hal� olan faş�zm dünya halklarının
başının üzer�nde Demokles’�n kılıcı g�b�
duruyor. Ez�len sınıﬂarın baskıcı,
sömürücü, �nsanın varlık neden�ne
aykırı olan faş�zme tesl�m olması
elbette düşünülemezd�. Bağımsızlığın,
demokras�n�n, özgürlüğün ve �lle de
�nsanca yaşamının, �nsan onuruna
yaraşır b�r hayatın egemen olması �ç�n
mücadele edenlerde olacaktı. B�r
yanda karanlık düzen varsa onu alt
edecek olan sosyal�st devr�mc�lerde
olacaktı. K� olmuştur da.
Sınıﬂı b�r toplumda elbette sanatın ve
sanatçının da tarafsız olması düşünülemez. Kuşkusuz sanatta taraf olmak...
Örgütlü olmak... Sanata ve edeb�yata
nasıl baktığımızla �lg�l�d�r. Sanatı ve
edeb�yatı dünyayı b�lmen�n ve değ�şt�rmen�n yollarından b�r� olarak gördüğümüzde, dünyayı değ�şt�rme kavgasında
sanata ve edeb�yata b�r m�syon
yüklem�ş oluruz. Ancak sanat ve
edeb�yatı yalnızca s�yasal b�l�nc�n ya da
sorumluluğun b�r ürünü olarak
görmek değ�ld�r bu.
Sanat halka ulaşmada en etk�l� araçlardan b�r�d�r ve halkımızın çok gel�şk�n
b�r yönüdür sanat. Devr�mc�ler sanatı
devr�m mücadeles�nde b�r cephe
olarak görürler. Düşman her yerden
saldırdığı g�b� sanat alanıyla da
saldırıyor. Burada halkın sanatını
yapanlar, düzene bu alandan darbeler
�nd�renler halkın değerler�ne sarılmalı-
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dır. Sınıfının �deoloj�s�n� b�lmel� yaşamı- onu tek başına bırakıp �pler�n� el�nde
tuttuğu b�r P�nokyo
nı ona göre şek�llend�rmel�d�r.
hal�ne get�rmeye çalışır. Özces� faş�zm
B�r yanda emeğ�, alınter� son damlası- sanatçının ruhunu çıkarıp onu �sted�ğ�
na kadar sömürülen emekç� yığınları, zaman kullanab�leceğ� b�r meta hal�ne
b�r yanda halkın sırtına kene yapışmış get�rme amacıyla hareket eder. Çünkü
halktan yana sanat �stese de �stemese
kan em�c�ler varken sanat var olma
neden�yle tarafsız kalamaz. “halkız b�z de faş�zm�n p�sl�ğ�n� ortaya çıkarır.
tükenmey�z” d�yen Paplo Neruda’dan, Halkın usunu aydınlatan fosfor olur. Bu
“tutsak ed�ld�ğ� stadyumda parmakları nedenle faş�zm sanata ve sanatçıya
kes�ld�ğ� halde g�tarıyla “Venseremos” düşmandır. Bu tar�hsel ve sınıfsal
düşmanlığa karşı sanatçılar sanatı b�r
d�yen V�ktor Jara’ya, Naz�lere karşı
cephede savaşab�lmek �ç�n müz�syen s�lah hal�ne get�rmel�d�r. Notalarımız
s�lah tarakaları g�b� faş�zm�n bağrına
olduğunu g�zleyen Şostakov�ç’ten,
saplanmalı, kel�meler�m�z el�n� ayağını
faş�zme karşı mücadele çağrısını son
nefes�ne kadar yapan Yılmaz Güney’e düşürmel�, beyn�n� yakmalı…
kadar devr�mc� sanatçılar hep olmuşFaş�zm�n zulmü altında ez�len b�r ülkede
tur. Ve günümüzde faş�zm OHAL adı
sanatçının tarafsız olması demek halka
altında terör est�r�rken sanatçılar
reva görülen her türlü aşağılamayı
sanatlarıyla, duruşlarıyla, notalarıyla,
mısralarıyla faş�zm�n karşısına d�k�lme- onaylamaktır. Oysa sanatçı halka yol
l�d�r. P�kasso g�b� resm�n� beğenen Naz� gösteren, sorunlara sanatıyla çözüm
üretend�r. Eğer bunları yapmıyorsa o b�r
subayına “bu resm� s�z yaptınız”
sanatçı değ�l sadece faş�zm�n el�nde
d�yeb�len olmalıdır.
kullandığı ve �ş� b�t�nce de atacağı b�r
P�casso, Guern�ca üzer�nde çalışırken mend�lden daha fazlası değ�ld�r. Evet,
sanatın gereğ�n� yer�ne get�rd�ğ�n�zde
de şunları söyled�:
s�ze sunulan statüler el�n�zden alınacak“İspanya'nın mücadeles�, �nsanlara,
tır, belk� TV’lere, gazetelere çıkamayaözgürlüğe yapılan saldırıya karşıdır.
caksınız, reklamınız yapılmayacaktır.
Ressam olarak hayatım boyunca
sürekl� sanatın ölümüne karşı durmaya Lüks yaşantınızda olmayacak elbette.
Tam da burada başlıyor sanatçının
çalıştım. Ben�m ger�c�l�kle ve ölümle
halkla bütünleşmes�. Paplo P�casso’nun
anlaşma �ç�nde olduğumu k�m b�r an
ded�ğ� g�b�; ““Sanatı para kazanma aracı
�ç�n b�le olsa düşüneb�l�r? ... Üzer�nde
durumuna get�renler�n çoğu sahtek rçalıştığım ve Guern�ca �sm�n� vereceğ�m res�mde ve son zamanlardak� tüm dır... Hayır, res�m; evlere-saraylara süs
olsun d�ye �cat ed�lmed�. S�z, sanatçının
eserler�mde, İspanya'yı acı ve ölüm
ne olduğunu sanıyorsunuz? Ressamsa
okyanusuna batıran asker� sınıfa
duyduğum nefret� açıkça göstermek- yalnızca gözler�, müz�syense yalnızca
kulakları olan ya da şa�rse yüreğ�n�n her
tey�m”
kıpırtısında harp çalan, boksörse
yalnızca kasları olan b�r ger� zek lı mı?
Faş�zm�n sanatı yoktur. K� Tayy�p
Tam ters�ne! Sanatçı aynı zamanda
Erdoğan’ın ded�ğ� g�b� onlar “tükürüpol�t�k b�r k�ş�d�r ve dünyada olup b�ten
rüm böyle sanatın �ç�ne” d�yenlerd�r.
�y�, kötü, korkunç olaylara tüm varlığıyla
Heykeller� yıktıran, t�yatroların
kapısına k�l�t vurmaya kalkan, sanatçı- tepk� göster�r .”
lara sansür uygulayanlardır. Halktan
Sanatçılık halka karşı sorumluluktur.
yana sanat yapanları kend� çıkarları
Tüm duyguların, düşünceler�n halka en
gereğ� sanatın önünde b�r engelm�ş
�y�y� vereb�lmek �ç�n yoğrulmasıdır. Tıpkı
g�b� göstermeye çalışır. Sanatçıyı
halkından koparmak, örgütsüzleşt�r�p D�m�tr� Şostakov�ç g�b� olab�lmekt�r.

”Yedinci Senfoni’mi, faşizme karşı
savaşımıza, düşmana karşı mutlaka
sağlayacağımız zaferimize ve şehrime, Leningrad’a ithaf ediyorum.”
(Dimitri Şostakoviç, 1942)

halkı açlığa mahkum eder. Y�yecek
h�çb�r şey olmasa da en zor koşullarda
dah� b�r sanatçının yapması gereken�
yapar. Küçük notlara yazar besteler�n�n
notalarını. Ve b�r d�ren�ş, b�r halkın
d�renme savaşı anlatılacaksa onu en �y�
o duyguları yaşayan anlatab�l�r. İşte
Şostakov�ç tüm h�sler�n� o dondurucu
soğukta, açlık �ç�ndek� günler�n
ayazında kaleme alır. Len�ngrad
halkının duygularını, faş�zme karşı
savaşmanın onurunu her gün notalar.
İtfa�ye gözcülüğü yaparken şeker
fabr�kasının yakılmasını şah�t olur. Artık
onun gözü h�çb�r şey� görmez. Ve o
andan �t�baren karar ver�r Len�ngrad
Senfon�s�n� yazmaya. Açlık, ölüm,
yangınlar, s�ren sesler�, bombardımanlar… H�çb�r şey onu yazmaktan
alıkoyamaz. Rüyasında dah� senfon�y�
O kend�n� değ�l, halkını, vatanını her
görür. Halkının d�ren�ş�n� anlatacak bu
şey�n önüne koyan b�r sanatçıdır. Ve
sanatının gücü bu güçlü halk ve vatan güçlü senfon�y� yazmamaktan başka
b�r korkusu da kalmamıştır. Her gün
sevg�s�nden beslen�r.
b�nlerce �nsanın açlıktan öldüğü,
yolların kapandığı b�r dönemde
Tar�h 8 Eylül 1941’� gösterd�ğ�nde
senfon�y� b�t�r�p Len�ngrad Senfon�
H�tler’�n faş�st orduları Len�ngrad’ı
kuşatırlar. Zaferden o kadar em�nd�rler radyosundan yüksek sesl� hoparlörle
k� Len�ngrad’ın en lüks otel�nde zafer çalarlar. Halka moral faş�stler �se yıkım
kutlaması �ç�n davet�ye dah� bastırırlar. olur besteler�.
Ancak b�lmed�kler� ve asla anlayamayacakları b�r şey vardı. O da Şostakov�ç ve H�tler’�n yen�lmez den�len ordularını
daha n�ce �nsanın her şeyler�n� ortaya yenen Şostakov�ç g�b� sanatçılardır.
koyarak savaşab�lecekler�. Öyle k�
Faş�zm adalet�n gözüne m�l çekm�ş.
Şostakov�ç sağlık durumu göz önüne
alınarak orduya kabul ed�lmez. Ancak Hırsızlar, halkın çocuklarını hunharca
katledenler kanlı eller�yle dolaşıyor
o vazgeçmez. Önce �tfa�ye gözcüsü
olur, ancak bu görev onun �ç�n yeters�z- sokaklarımızda. Güzel ülkem�z�n güzel
�nsanlarına yasaklanmış meydanlar.
d�r. Tem�zl�ğe son derece düşkün
Ortaçağın bağrından çıkıp gelm�şçes�olduğu halde M�l�s Örgütünde s�per
kazıcı olarak çalışır. Artık gözü tem�zl�ğ� ne yobazlar gerçeğ�n yalın ses�n�
olanca nobranlıklarıyla l�nç ed�yor.
değ�l faş�zm� yan� düşmanı görür.
Günler zordur. H�tler kuşattığı kentte Faş�zm� artık �l�kler�m�ze kadar h�ssed�yor, yaşıyoruz. Sanat ve sanatçı ned�r
Tar�h 18 Aralık 1940’ı gösterd�ğ�nde
H�tler faş�st ordularına hedef olarak
Sovyetler B�rl�ğ�’n� göster�r. Naz�ler�n
Barbarossa Harek tının duyulmasıyla
b�rl�kte büyük b�r hareketl�l�k başlar.
Anayurdu savunma günler�d�r. Tüm
hazırlıklar buna uygun yapılır. Len�ngrad’da sanat eserler�yle b�rl�kte
sanatçıların da kent� terk etmes� uygun
görülür. Ancak k�m� sanatçılar bu
karara karşı çıkarlar. Tıpkı ünlü bestec�
Dm�tr� Şostakov�ç g�b�… Ve bu kararından dolayı eş�yle arası açılsa da
neden�n� şu sözlerle açıklar; “Len�ngrad'dan ayrılmamızı �sted�ğ�n� b�l�yorum ama anla lütfen. Batan gem�y�
terk eden fareler g�b� kaçıp g�tmek
yanlış gel�yor bana.”

sorusu belk� de gerçek anlamını böyles�
günlerde buluyor. K� yükün ağırlığını
taşımak sanatçının halka karşı boynunun borcu olmalıdır. Gürül gürül
haykırmalı gerçeğ�. Aydınlığın ateş�n�
yakmalı sanat eserler�. Halkın akılhanes�ne �şlemel� umut yüklü sözler�.
Kurumuş yürekler� yen�den yeşertmel�
sanatımız. B�l�m�n ışığında çözümlemeler yapmalı sanatımız.
Nazım H�kmet:
“Part�n�n, halkımın ruhunu ben�m
yapıtlarımda öğren�p kavrayab�leceğ�
b�r b�ç�mde yazmaya çalışırım. ‘Ozanlar
geleceğ� önceden sezerler’ d�yordu
Engels, eğer onlar geleceğ� önceden
sezmeye yetenekl� �seler, o zaman
bugünün sorunlarını hayd� hayd�
sez�nleyeb�l�rler.”
Bugün sorunları çok daha alen�…
Bugün yaşananlar kör gözün gör ded�ğ�
c�nsten. Ankara’nın göbeğ�nde Nur�ye
ve Sem�h �le başlayan d�ren�ş üçyüzlü
günlere merd�ven dayadı. Faş�zm
bükemed�ğ� b�leğ� öpmek yer�ne
kırmaya çalışıyor. Kend� �rades�n� zorla
dayatmak �ç�n her gün Yüksel Caddes�nde b�r muhabere yaşanmasına yol
açmaktan da kaçınmıyor. Kaçınmayacaktır da. Ta k� �rades� kırılana kadar. İşte
b�z�m sanatımız, b�z�m sanatçılarımızın
her b�r� sözü, her b�r ezg�s� halkın
d�leğ�n� taşımalı. Umudun bayrağını hep
yükseklerde dalgalandırmalı k� zafer�
gül gamzes�nden b�r an evvel öpeb�ls�n
halkımız.

SANAT CEPHESİ
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