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Bu Atölyede:
Türkiyede
1950li y1llardan bahsedildii zaman toplumsal muhalefetin özellikle de
sosyalist muhalefetin yokluu veya bask1lanmas1 akla gelmektedir. Bu
durum, hem Türkiyenin içerisinde yer ald11 uluslararas1 bloun
etkisiyle hem de yurtiçinde uygulanan aç1k ve kapsaml1 anti-komünist
politikalarla peki_tirilmi_tir. Sömürü ili_kilerinin akademik veya
popüler nitelikteki çal1_malarda ele al1nmas1 aç1kça yasak olduu gibi
bu konulara dolayl1 yoldan deinen her türden çal1_man1n engellenmesine
çal1_1lmaktayd1. Dönem, s1n1fsal politikayla balant1l1 olabilecek
unsurlara kar_1 bazen kitlesel, ama çounlukla sosyalistleri if_a
etmeye ve toplumsal kesimleri bu yolla sindirmeye dönük uygulamalarla
doludur. Asl1nda 1945 y1l1nda Tan Olay1 ile kitlesel bir gövde
gösterisiyle ba_layan bu aç1k anti-komünist uygulamalar Sabahattin
Alinin öldürülmesi, Behice Boran, Niyazi Berkes ve Pertev Naili
Boratav1n üniversiteden at1lmalar1 ve Naz1m Hikmetin vatanda_l1ktan
ç1kart1lmas1na kadar çe_itlendirilebilir. Aç1k sosyalist muhalefetin
1946-1947 ve 1951 y1llar1ndaki tutuklamalarla kuvvetli bir biçimde
engellenmesi de s1n1fsal muhalefet alan1n1n neredeyse yok olmas1n1
getirecektir. Fakat bütün bu engellemelere ramen bu dönem ayn1 zamanda
köy edebiyat1 ad1 alt1nda bir biçimin olu_tuu ve 1960l1 y1llarda
daha yayg1n bir biçimde sosyalist muhalefetin de sesi olacak olan bir
alan1n ilk temellerinin at1ld11 y1llara da denk dü_mektedir. Mahmut
Makal1n Bizim Köy eseriyle ba_lat1lan bu edebi tür, k1rsal sömürü
ili_kilerinin aç1kça anlat1labilecei bir alan1n olu_mas1na yol
açacakt1r. Bu çal1_mada, anti-komünizmin her türden s1n1fsal söyleme
kuvvetli bir engel olu_turduu dönemde, k1rsal sömürü ili_kilerinin
edebiyata ve bu yolla toplumsal ve politik hayata girmesinin me_ru hale
gelmesi süreci anla_1lmaya çal1_1lacakt1r. Toplumsal mücadelenin me_ru
biçimde yürütülebilecei bir alan olarak köydeki sömürü ili_kileri
üzerine younla_mak, 1950li y1llarda olu_an köy edebiyat1 ile
_ekillenecek ve bu yolla bir sonraki döneme bu konuda youn bir bilgi
ve deneyim aktar1m1 da gerçekle_tirilmi_ olacakt1r. 1970lere kadar h1z
kesmeden devam edecek olan köy edebiyat1 kentsel politik alan1n
geli_mesi ve kentsel sömürü ili_kileri üzerinden yürütülen
politikalar1n daha ön plana ç1kmas1yla da geri planda kalacak ve
giderek sönümlenecektir. Bu çal1_mada, bu sürecin yaln1zca 1950li
y1llardaki olu_um boyutu ele al1narak, bu edebi türün açt11 imkanlarla
birlikte nas1l olup da keskin anti-komünist uygulamalar1n ya_and11 bir
dönemde bu alan1n var olabildii tart1_1lacakt1r.
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