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“Beat yazarlar×, deùiüimin gerçek mimarlar×d×r.
Hiç üüphe yok ki; ülkede son k×rk y×l boyunca yaüanan
siyasi ve kültürel deùiüimin geniü resminin önemli bir
parças× olan beat edebiyat hareketinin sonucu olarak, daha
özgür bir Amerika’da yaü×yoruz.” (William S.
Burroughs) (1)
úkinci Dünya Savaü×’n×n ard×ndan gelen
y×llarda Soùuk Savaü dönemi baülam×ü durumdayd×
ve dünyada art×k atom bombas× diye bir üey vard×.
Milyonlarca insan ölmüü, bir o kadar× da ölmekte
veya ac× çekmekteydi. Öte yandan 1950’li y×llarda
Amerikan gençliùi rahat ve orta s×n×f deùerlerine
baùl× bir hayat sürdürmekteydi. (Üniversiteye
gitmek, iyi bir iü, iyi bir eü, iyi bir ev edinmek ve karü×
cinsle olan iliükisinde fazla ileri gitmemek gibi...) (2)
úüte böyle bir dönemde ortaya ç×kan beat kuüaù×
yazarlar×, Amerika’y× o günlerinden al×p 1960’lar×n ve
70’lerin dünyas×na doùru götürdüler.
Kuüaù×n liderleri; Jack Kerouac, Allen
Ginsberg, Gary Snyder, William S. Burroughs, Neal
Cassady, Lawrence Ferlinghetti, Gregory Corso,
Philip Whalen, Lew Welch, Diane Di Prima, Joanne
Kyger ve Peter Orlovsky olarak say×labilir. “Beat
Kuüaù×” terimi ise ilk olarak 1948 y×l×nda, Jack
Kerouac taraf×ndan, John Clellon Holmes ile sohbeti
esnas×nda kullan×lm×üt×. Kerouac: “Bize beat kuüaù×
denebilir.” deyivermiüti. Daha sonra 1952 y×l×nda
Holmes’×n New York Times Magazine’de bir
makalesi yay×mland× ve makale üu baül×ù× taü×yordu:
“Bu, Beat Kuüaù×”. (1)
“Beat”, kelime olarak; meteliksiz, yersiz
yurtsuz, baü×boü, bitkin, umars×z, uykusuz,
uyumayan, her üeyi derinlemesine alg×layan, aü×r×
duyarl×, kendi baü×na, d×ülanm×ü gibi anlamlara
gelebilmektedir. Ancak, Jack Kerouac kelimenin bir
baüka anlam×na daha dikkat çekmekteydi: “Beatific”,
yani kutsal veya kutsanm×ü. Kerouac’×n bu anlama
dikkat çekmekle; ezilenlerin, d×ülanm×ülar×n gizli
kutsall×ù×n× vurgulamak istediùi söylenmektedir. (3)
Beat kuüaù× mensuplar×; otostopla ülkeyi dolaüarak,
caz müzik dinleyerek, baükalar×n×n hayatlar×na
kar×ümayarak ve uyuüturucu
maddeler kullanarak
yaüamakla iüe baülam×ülard×.
Bir yandan da özgürlükçü;
tutuculuùa, bask×ya, savaüa,
faüizme karü×; doùu
inan×ülar×na, budizme dönük
ve az×nl×k haklar×n× savunan
bir düüünce sistemini yavaü
yavaü geliütiriyorlard×.
Beat edebiyat
hareketinin ilk roman× John

Clellon Holmes’in “Git” (Go) adl× kitab×
say×lmaktad×r. Kitap 1952’de yay×mlanm×ü, fakat
fazla ilgi görmemiü ve hiçbir hareket baülatmam×üt×r.
Bu iü, Jack Kerouac’×n beü y×l sonra yay×mlanan ve
beat kuüaù×n×n en önemli roman× olarak
tan×mlayabileceùimiz kitab× “Yolda”ya (On The
Road) kalm×üt×r.

Kerouac bu roman×, günlerce baüka hiçbir
üey yapmadan daktilosunun baü×nda oturarak
yazm×ü ve üç haftada bitirmiüti. Üzerinde
düüünmeden, geliüine, kelimelerin akt×ù× gibi
içindekileri yaz×ya dökmüü; hatta kaù×t deùiütirmenin
kendisini yavaülatacaù×n× düüündüùü için daktiloya
rulo kaù×t takm×ü ve bütün roman× böyle yazm×üt×.
Kerouac’×n kitab× yazd×ù× ve yay×nevine götürdüùü
y×l 1951’di, ancak yay×nevi kitab× alt× y×ll×k bir
gecikmeyle 1957’de bast× ve bu roman insanlar,
özellikle gençler üzerinde büyük bir etki yapt×. (4)
Kerouac’×n kendini, arkadaülar×n× ve yollarda
yaüad×klar× gerçek hikayeleri anlatt×ù× bu kitab×
okuyanlar, anlat×lan×n kendi hikayeleri olduùuna
inand×lar. “Yolda” onlar×n roman×yd×, onlar×n
hayat×yd×, onlar×n yollarda yaüad×ù× öykülerdi. (1)
Asl×nda beat hareketini tasarlanmam×ü da olsa tam
olarak ateüleyen olay, 1955’te San Francisco’da
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düzenlenen ve kuüaù×n öncülerinin üiirlerini
okuduùu “Galeri Alt×’da Alt× ûair” (Six Poets In Six
Gallery) adl× organizasyondur. Bu geceye Allen
Ginsberg, dönemin en önemli yap×tlar×ndan biri
say×lan “Uluma” (Howl) isimli üiiriyle kat×lm×üt×r:
“...
Ne biçim çimentodan ve alüminyumdan bir sfenkstir ki
o,
kafataslar×n× delmiü, beyinlerini ve düü güçlerini
kemirmiütir?
Molok! Yaln×zl×k! Çirkeflik! Çirkinlik! Çöp tenekeleri
ve kazan×lmayan dolarlar!
Merdiven alt×nda ç×ùl×k atan çocuklar! Ordularda
h×çk×ran çocuklar!
Parklarda aùlayan yaül×lar!
Molok! Molok! Molok! Karabasan! Molok! Aüks×z
Molok! Düüsel Molok!
únsanlar×n insafs×z yarg×c× Molok!
Anlaü×lmayan mapus Molok! Ac×lar topluluùu ve
ruhsuz zindan×n kuru kafatas× Molok!
Yap×lar× birer yarg× olan Molok! Geniü savaü×n
alabildiùine uzanan
kayal×ù× Molok! Taü kesilmiü hükümetler Molok!
Kafas× saf bir makine olan Molok! Damarlar×nda kan
deùil para akan Molok!
Parmaklar× on ordu olan Molok! Göùsü insan yiyen
bir dinamo olan Molok!
Kulaù× tüten bir mezar olan Molok!
Gözleri binlerce kör pencere olan Molok! Sokaklar×nda
sonsuz Yehovalar gibi
gökdelenler yükselen Molok! Fabrikalar× sis içinde
düü gören ve
can çekiüen Molok! Bacalar× ve antenleri kentleri
taçland×ran Molok!
Sevisi sonsuz petrol ve taü olan Molok! Ruhu elektrik
ve bankalar olan Molok!
Yoksulluùun dehan×n hayaleti say×ld×ù× Molok!
Al×nyaz×s× cinsiyetsiz bir
hidrojen bulutu olan Molok! Ad× ak×l olan Molok!
Üstünde tek baü×ma oturduùum Molok! Melekleri
düüündüùüm Molok!
Deli Molok! Azg×n Molok! Aüks×z ve erkeksiz
Molok! úçime küçükken
iüleyen Molok! úçinde gövdesiz bir bilinç olduùum
Molok!
Benim doùal kendimden geçiüimden kendimi
korkutan Molok!
Uyand×ù×m Molok! Gökyüzünün akan ×ü×ù×!
...” (5)
O gece orada bulunan Michael Mc Clure,
“Uluma”n×n okunmas×yla ilgili olarak üunlar×
söylemiütir: “Bir bariyer y×k×ld×. Bir insan sesi ve bedeni;
Amerika’n×n sert duvar×na, onun ordular×na,
akademilerine, kurumlar×na, düzeninin sahiplerine ve güç
destekli temellerine karü× gürledi.” (1)
Bu sözlerden de anlaü×lacaù× üzere, üiir
herkesin üstünde büyük bir etki yapm×üt× ve
dinleyiciler aras×nda bulunan Lawrence Ferlinghetti,
Ginsberg’e üiirini yay×mlamay× önerdi. Hummal×
çal×ümalar sonucunda ortaya ç×kan kitap tüm
dikkatleri üstüne çekip, on binlerce satt×. Ve beat

kuüaù× nihayet edebiyat sahnesindeki yerini alm×ü
oldu.

Tüm bunlar× baüka kitaplar, baüka üiirler
izledi. Beat hareketi art×k geniü kitlelere ulaüm×üt×.
Ancak sapk×n çocuklar×m×z al×ük×n olduklar×
yaüamdan kopmadan, felsefelerinden ödün
vermeden hayatlar×na devam ediyorlar; hala
otostopla ülkeyi dolaü×yor, daùlara t×rman×yor ve
dibine vuruyorlard×... Doùu felsefeleriyle, özellikle
zen ve budizmle gerçeùe ulaüma çabalar×n×
sürdürüyorlard×. Bunlar×n izleri, Kerouac’×n “Zen
Kaç×klar×” (The Dharma Bums) adl× roman×nda da
belirgin olarak görülmektedir:
“...
úçimde bir tedirginlik, s×n×r× geçiyorum ve El
Paso’dan geçip tren istasyonundan s×rt çantam×
al×yorum; içim rahatlay×veriyor. Gene o üç mili tepip
kumluùa var×yorum; ay ×ü×ù×nda kolay oluyor yolumu
bulmam ve t×rman×yorum çizmelerimle rap rap diye
giderek... Japhy’den dünyan×n ve kentlerin
mihnetlerini bir yana f×rlat×p kendi gerçek ve saf
ruhumu bulmay× öùrenmiü olduùumun fark×na
var×veriyorum. Tek gereksinimim iüte bu s×rt çantam.
(...) Oturup meditasyon yapt×m, dualar ettim. Bir k×ü
çölünün gecesinde uyunan uyku gibisi var m×!.. Tabi
güzel bir uyku tulumunuz olacak ve baü×n×z×
çekeceksiniz içeriye, ×p×l×k. Öyle sessiz ortal×k, insan
kendi damarlar×ndaki kan×n kulaklar×nda zonk zonk
çaù×ldamas×n× iüitebiliyor, ama ondan daha gizemli bir
çaù×ldama daha var iüitilen, ki hep bilgelik elmas×n×n
kendi gizemiyle gürlemesidir; doùduùun günden
baülay×p içine dald×ù×n dünya mihnetlerinin sana
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unutturmuü gibi olduùu bir üeyi an×msat×rcas×na
süregiden ulu bir üüü. Sevdiùim kimselere, anneme,
Japhy’e anlatabilmeyi çok isterdim bunu; ama bu
hiçliùi ve ondaki safl×ù× anlatabilecek sözcük
bulamam... Sark×k kaül×, ak saçl× Dipankara’ya
sorulmuütur çokça ‘Tüm canl× varl×klara öùretilmesi
gereken kesin bir öùreti var m×d×r?’ diye de, onun
verdiùi yan×t elmas×n gürleyen sessizliùi olmuütur hep.
...” (6)
Onlar×n felsefeleri tabii ki sadece kendini var
etmek ad×na deùil, toplumu da içine alm×ü bir
felsefeydi. Bunun doùal sonucu olarak da; kad×n
erkek ayr×mc×l×ù×ndan ×rkç×l×ùa, toplumsal
eüitsizlikten s×n×f ayr×mc×l×ù×na, eücinsel ve zencilerin
d×ülanmas×ndan kad×nlar×n cinsel özgürlüùüne kadar
pek çok konuda bir karü× duruü oluüturmuülard×.
Topluma sunduklar× öneri ve kendi yapt×klar× ise;
dünyay× kas×p kavuran yoùun tüketimi reddetmek,
daha fazla sanat ve meditasyondu.
Bu felsefe ve hareket elbette sadece
edebiyatla s×n×rl× kalmad×. Sanat×n baüka alanlar×na
da bulaü×c× bir hastal×k edas×yla yay×ld×. Film
yap×mc×lar×, yönetmenler, ressamlar, müzisyenler,
yay×mc×lar, yay×nevlerinde çal×üanlar ve medyan×n
diùer kollar× da bu ak×mla dalgaland×. Bütün bu
kollar birleüerek Amerika’n×n uzun y×llard×r içinde

bar×nd×rd×ù× bohem geleneùini tazelediler ve Allen
Ginsberg’ün söylediùini yapmaya
koyuldular:“Yapacak büyük bir iüimiz vard× ve bunu
yap×yoruz. Amerika’n×n ruhunu kurtarmaya ve
iyileütirmeye çal×ü×yoruz.” (1)
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