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Gerçekle Yüz Yüze Gelmek Cesareti

“Vatan”da aydınlarımıza memleket meseleleri karşısındaki durumları üzerine yaz-
dığım yazıya sütun arkadaşım Fethi Naci -dörttür bitişik sütunlarda yazımız çıktı-
ğına göre artık kendisinden böyle bahsedebilirim, herhalde- bana içerlemiş, içer-
lemiş de bir fıkra bunun üzerine yazmış. Fethi Naci “Vatan”daki yazılarını ilgiyle 
okuduğum, hemen her zaman da fikirlerine katıldığım bir yazar olduğundan onun 
içerlemesine üzüldüm, biraz da şaştım. Sanırım bütün kabahat o “çiziştirmek” keli-
mesinde. Fethi Naci bundan benim fıkra, makale yazmayı küçümsediğim neticesini 
çıkarmış, alınmış, alınınca da aslında kendisinin de kabul edip savunacağı -şimdiye 
kadar yazdıklarına bakılırsa- bir görüşe karşı vaziyet almış.

Memleket meseleleri üzerine aydınlatıcı fıkra ve makaleler yazmayı, dergiler ya-
yınlamayı asla küçümsemiyorum, ama asla yeterli de bulmuyorum, hele memleke-
tin bugünkü durumun da. Nasıl küçümserim ki ben kendim yirmi yıl önce dergiler 
yayınlamışım, şimdi de sütunlar dolusu yazı yazıyorum. Bu kendimle bir çelişme 
olurdu. Elbette her sosyal, politik hareketin bir fikir cephesi, yayın faaliyeti var-
dır, olmalıdır. Fikir ve hareket birbirini karşılıklı etkiliyerek beraber yürür. Elbette 
memleket meselelerini cesaretle, ileri bir görüşle ele alıp bu meselelerin kökünde 
yatan nedenleri okuyucuya açıklayan yazarlarımız faydalı, yapılması gereken bir iş 
yapıyorlar. Ama bu yeter mi? Fikir, yayın faaliyetiyle politik aksiyonu birleştirmek 
gerekmez mi? Neden aydınlarımız yazıları ile savundukları halkın hak ve menfaat-
lerini politik alanda harekete geçerek doğrudan doğruya ve daha etkili bir şekilde 
savunmak ödevini üzerlerine almıyorlar?

Babıâlinin somut şartlarını bilmiyorum, ama herkesin hayatında engelleyici bir 
takım somut şartlar vardır. Bugün mücadeleyi yürüten işçinin somut hayat şartla-
rı belki en elverişsiz şartlarıdır. Aydınlar gurubunun en teşkilâtlı ve aktif tabakası 
intibağını veren öğretmenlerin de somut hayat ve memleket şartları pek elverişli 
olmasa gerek. Ama ben sanıyorum ki Fethi Naci aslında kendisi de benim fikrimde-
dir. Daha geçen gün boyuna tartışmanın bir fayda vermediğini yazıyordu; bu mem-
leket dâvaları tartışma ile çözümlenmez, “Dediklerinizi gerçekleştirmenin yolu ya 
mevcut iktidara sözünüzü geçirecek kadar güçlü bir muhalefet haline gelmek, ya 
da doğrudan doğruya seçimlerle iktidara gelerek proğramınızı uygulamaktır,” di-
yordu İşte ben de aynı fikri savunuyorum. Fıkra, makale, dergi, kitap yayınlamak 
yetmez, politik aksiyona geçmek gerek diyorum. Ve işaret ediyorum: İlk defa olarak 
memleketimizde halk yararına ve emekçiler safında politik harekete geçmek imkânı 
mevcut, siz ise bundan faydalanmıyorsunuz.

Niçin genellikle aydınlara değil de daha çok yazar-aydınlara sitem ettim? Bir kez 
yazar-aydınların genellikle aydınların temsilcisi gibi bir durumları vardır. Bir mem-
lekette aydınların durumu hakkında önce yazanlara bakarak hüküm verilir. İkincisi, 
bir insanın davranışları şuurlanma derecesine ve iddialarına göre değerlendirilir. 
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Bilmeyen kişiyi nihayet öğrenmek, bilmek imkânlarını -o da elinde bu imkânlar 
varsa- kullanmadığı için tenkit ederiz, ama bilip de bildiğine göre hareket etmiyen 
kişi büsbütün acı tenkitlere hedef olur.

Aydın olmak sıfatı kişiye diğer vatandaşlardan daha başka bir sorumluluk yük-
lüyor. Ötedenberi bizim aydınlarımız genellikle şikâyetçi, toplum karşısında ala-
caklı durumda olmuşlardır. Durumlarını teker teker, kendi başına ele aldığımızda 
haklıdırlar da. Genel kural olarak, yıllarca yabancı memleketlerde okumuş ya da 
memlekette yetişmiş genç kabiliyetler kendilerine elverişli çalışma alanları bulama-
mışlardır; bir çoğu idarî mekanizmanın bir basamağında bir bürokrat olmuşlar veya 
geçim derdinden işi para kazanmaya dökmüş, ihtisas sahasını bir kenara bırakmış 
hale gelmişler, ya da bu şartlara dayanamayıp yabancı ülkelere çıkıp gitmişlerdir. 
Bir kısmı da bunlardan hiç birini yapmayıp kabiliyetleri ve tahsilleri heba olarak 
köşelerinde kalmışlardır. Kısacası, aydınların bizim toplumumuzda başka toplum-
larda bulunan imkânları elde edemedikleri bir gerçektir.

Bununla beraber memleketin bütünü, büyük çoğunluğun durumu ele alınınca 
aydınlar alacaklı olmaktan çıkıp borçlu duruma düşüyorlar. Memleketin geriliği, fa-
kirliği karşısında biz aydınlar yine de imtiyazlı durumda kalıyoruz. Bu milyonlarca 
halkın içinde doğuştan kabiliyetli zekâları bakımından nice üstün vasıfta insanlar 
kabiliyetlerini geliştirme imkânı bulamadan heba olup gidiyorlardır. Memleketin 
bu şartları altında okumak, kültürden biraz olsun nasibimizi almak, kafamızı aydın-
latmak fırsat ve imkânını bulmuş olmamız büyük bir imtiyazdır. Halkımıza, toplu-
ma karşı borçluyuz biz bunun için. Bu borcu ödemek lüzumunu duymamız gerek. 
Onun için Fethi Naci’nin “İsteyen ileri bir siyasî harekete katılır, çalışır, istemiyen 
partisiz bir yazar olarak inandığı düşünceleri savunmakta devam eder” fikrine asla 
katılmıyorum. Meseleyi böyle, kişinin kendi keyfine göre isteyip istememesi şeklin-
de koymak doğru değildir. Aydının, hele bugünkü durumu tenkit edip öğütler ve-
ren aydının, memleket dâvalarının çözümlenmesi işîne aktif olarak katılması ahlâki 
bir vazifedir bence.

“İlkel bir ouvriérisme’e kapılmak” ithamına gelince onu pek ciddiye almadım 
doğrusu. Fethi Naci bana içerlemesinin etkisiyle böyle yazıyor gibi geldi bana. Çün-
kü “Hariçten Gazel” fıkrasında benim görüşümü Şevket Süreyya Aydemir’e karşı 
tam bu noktadan savunmuştu. Yine tekrarlıyayım: İşçiyi, işçi sınıfını idealize etmi-
yorum: sadece işçi hareketiyle meseleler hallolunur da demiyorum. Öyle olsa, işçi-
ler kendi başlarına hareketi yürütür, dâvaları gerçekleştirir, boş ver aydınlara, diğer 
emekçi kitlelere, derdim. Aydınlar üzerinde bu kadar ısrarla durmaz, aman yazı 
yazmakla yetinmeyin, kitlelerin politik hareketine katılın diye paralanmazdım.

Fethi Naci benim bir kısım aydınlarımızı tenkit edişimi “gereksiz çıkışlar”dan 
sayıyor. Aydın-emekçi güçbirliğini sağlamıyacağını, tersine itici olacağını söylüyor. 
Elbette itici, ayırıcı, lüzumsuz çıkışlar yapılmamalı, ama bu, hiç mi çıkış yapmamak 
demektir? Bu bir dozunu ve zamanını ayarlama meselesidir. Öyle zamanlar olur 
ki, bazı hakikatleri karşısındakini gücendirme pahasına da olsa, söylemek gerekir. 
Ben böyle bir zamanın geldiğine inanıyorum Ayrılmalar, bölünmeler, aslında daha 
derinde yatan daha önemli sebeplerden olur ve bunlar da zaten ne yapsanız önle-
nemez. Bölünmeyecek olanlar, bir an için birbirlerine içerleseler ve gücenseler bile, 
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yine bölünmezler. Biz aydınlar benim o yazımdaki tenkitleri bile hazmedemiyecek 
kadar alıngan, onurları sırçadan ince kişilersek hiç büyük sosyal dâvaların peşine 
düşmiyelim. Hem şunu da hatırlatalım ki insanları uyarmanın yolu sadece sırtlarını 
sıvazlayıp yol göstermek, öğüt vermek değildir. Ara sıra çıkışlar da yapmak gerekir. 
İnsan itiraz ettiği, karşı koyduğu telkinlerin de farkında olmadan tesirinde kalabili-
yor. Sosyal psikolojide bu konuda yapılmış laboratuvar denemeleri bile var.

Emekçi-aydın birliğinin nasıl sağlanması gerektiği konusun da 1950 Fransa-
sından örnek getirmek ise, hani şu her zaman hepimizin tekrarladığı “Batıyı körü 
körüne örnek almamalı, bizim şartlarımıza uygun olanı bulmalı” kuralına aykırı 
düşüyor. Bizim bugünkü durumumuz 1950 Fransası ile kıyaslanabilir mi? Orada 
emekçi kitlelerin hareketi almış yürümüş, en ünlü bilginler, sanatçılar arasından 
kendisine seçkin elemanlar kazanmış, kendi aydınlarını yetiştirmiş, yeterli, ehliyetli 
aydın kadrosuna sahip olmuş. Bizde ise hareket ilk adımlarını atıyor. Namuslu, ce-
sur, bilgili aydınlara, bu aydınlarla emekçilerin işbirliğine ve dayanışmasına şiddetle 
ihtiyaç var.

Sonra memleketin içinde bulunduğu durum. Tarihsel gelişmemiz bizi bugün 
bir demokratik rejim denemesine getirmiş. Bu deneme en elverişsiz şartlar altın-
da yapılıyor. Demokratik rejim bir dengeye varmaktan uzak. Temellerine henüz 
oturtulmamış. Demokratik hak ve hürriyetler büyük ölçüde henüz kâğıt üzerin-
de duruyor. Bu denemeyi başarıya ulaştırmanın, rejimi temellerine oturtmanın 
yolu emekçi kitlelerin teşkilâtlanıp politik mücadele yörüngesine girmeleri, Fethi 
Naci’nin dediği gibi, sözünü geçirtecek kuvvetli bir muhalefet, sonra da iktidara 
seçilip memleketi yönetecek teşkilâtlı bir kuvvet haline gelebilmeleridir. Bu hare-
kete katılmak, bu hareketi yönetmek, bu hareketi başarıya ulaştırmak elbette fıkra, 
makale, dergi yayınlamaktan çok daha zor bir iştir. Yazarlar da aynı saldırılara, aynı 
baskılara maruzdur diye kolay savunmalara kaçmıyalım. Daha önce de yazdığım 
gibi bu demokrasi denemesini yürütemezsek apaçık teröre dayanan faşist bir dikta-
törlüğe gitmemiz ihtimali kuvvetlidir. Bu acil durumda, işbaşı düdükleri kulakları 
patlatırcasına çalarken “Arkadaş, haydi işbaşına! Kaytarmıyalım!” demeyi lüzumlu 
gördüm. Bu biraz sert kaçtıysa mazur görülsün. Memleketin durumu fazla nâzik 
olmaya müsait değil bence.

Vatan, 17 Eylül 1962




