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Bir dergi veya bir gazete çıkarken ekseri' 
ya tanınmış imzalan toplamak ve ilk sayıda 
zengin yazılarla okurlann kalbi kazanılmak is* 
tenir. Zaman geçtikçe muhteva zenginliğinden 
kaybeder ve tanınmış imzalar da teker teker 
batan parlak yıldızlar gibi kaybolurlar: teşeb
büs böylece sona erer. Memleketimizde çıkan 
bir çok gazete ve dergilerin kaderi çok defa 
böyle olmuştur.

Bizim tutumumuz ise bu yolun tamamen 
aksinedir. Mütevazı bir muhteva ile çıkmağa 
başlayan dergimiz her sayısında biraz daha zen
ginleşecek, filizlenecek hareket ve canlılığını 
gittikçe arttıracaktır. Teşebbüsümüzden ha - 
berdar edebileceğimiz çevre tarafından des
teklendiğimizi görmek çalışmalarımızda bize 
cesaret verecektir.

Amacımız genç arkadaşları ve onlara bu 
ydldaki çalışmalarıyla önderlik edecek olan 
büyükleri dergimizde bir araya getirmek, böy
lece ilim ve sanatla olduğu kadar eğitim ve 
öğretimle uğraşanların da meydana getireceği 
zengin ve renkli bir atmosfer yaratmaktır.

Ancak kıymetli okurlarımızdan gelecek 
olan yazılar, dilek ve tenkitlerle amaçlamızın 
gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Ç I K A R K E N

P I N A R



112. Yıl Dönümü
«Öğretmen Okullarının 112. Kurtriuş yıl 

dönümü münasebetiyle Çapada yapılan 
törende Yüksek Öğretmen Okulu Müdürü 
Mehmet ARSLANTÜRK’ün konuşması»

Muhterem misafirlerimiz, (değerli) meslek
taşlarım ve sevgili öğrenciler,

Bugün, müessesemizin 112. kuruluş yıl dö
nümünü kutlamak üzere burada toplanmış bu
lunuyoruz. Bu mutlu günümüze şeref veren 
güzide misafirlerimize müessesemiz adına şük
ranlarımı arzederim. Aziz misafirlerimiz, bugün 
Yüksek Öğretmen Okulu, Eğitim Enstitüsü ve 
İlköğretmen Okulu halinde memleket gençle
rini çatısı altında toplıyan bu tarihî müessese- 
nin eski olduğu kadar da şerefli bir mazisi var
dır.

Tanzimat devrinde açılmış bulunan okulu
muz, yüz yılı aşan hayatında binlerce öğretmen 
yetiştirmiş, îlk ve Orta dereceli okullarla Üni
versitelerde yüzbinlerce memleket evlâdının eği
tim ve öğretimini sağlamıştır. 112. kuruluş yıl 
dönümünü kutladığımız bu ilim ve irfan mües- 
sesesinin mazisi üzerinde kısaca durmak isti
yorum. «

19. yüz yıl başlarına kadar diğer îslâro 
memleketlerinde olduğu gibi memleketim,ifcde 
de kültür kaynağını medreseler teşkil ediyordu.

Bu kurumlar, maalesef, 17. a s ı r d a n  
itibaren memleketimizde gerilerken Avrupa 
Rönesans ile ilim ve kültür, reform ile de dinî 
müesseselerini geniş ölçüde islâh etmekte idi.. 
18. yüz yılda ise, askerî üstünlüğü de elde eden 
Avrupa karşısında mağlubiyetler tevali edince 
memlekette Batıyı yakından tanımak ve anla - 
mak zaruret ve ihtiyacı kendini esaslı bir şekil
de hissettirmiştir. Bu maksatla, T a n z i m a t  
devrinde, m a a r i f  sahasında g e r e k l i ’ 
İ s l â h a t  ve yeniliği gerçekleştirmek üze
re önce muvakkat ve sonra daimî bir Maarif-i 
Umumiye meclisi kuruldu. Meclis, öğretimi 
Sıbyan, Rüştî ve Darülfünun olmak üzere üç 
kademe üzerine düzenledi. Daimî meclis azası 
Kemal Efendi Mektebi-i Umumiye Nazırı olun
ca, numune olarak, bugünkü Ortaokula karşılık 
bir Rüştiye açtı. Sayıları çoğaltılacak olan bu 
rüştiyelere öğretmen yetiştirmek üzere de Fa
tih Camii yanında yapılan bir binada, parlak

bir merasimle, Darülmuallimin açıldı. Okulu - 
muzun Eğitim Enstitüsü kısmının nüvesini ve 
esasını teşkil eden bu okulun açıldığı 16 Mart 
1848 Perşembe günü, memleketimizde batı an- 
lamiyle öğretmenliğin müstakil bir meslek ola
rak düşünüldüğü ve öğretmen yetiştirme fik
rinin tatbikat sahasına konulduğu gündür. 1 Ey
lül 1869 da kabul edilen Maarif-i Umumiye ni
zamnamesine göre, Darülmuallimin Sıbyan, 
Rüştî ve idadilere öğretmen yetiştirmek üzere 
üç dereceye ayrılmış bulunuyordu. Sıbyan Da- 
rülmuallimini, yani İlköğretmen Okulu, kısmı 
iki, Rüştî Darülmuallimin kısmı ise 3 yıl idi. 
Darülmuallimin, bugünkü liselerimize tekabül 
eden idadilere öğretmen yetiştiren Âli kısmı, 
yani Yüksek Öğretmen Okulu, ise, ancak 1877 
de açılabilmiştir. 19 0 2 de müesseseyi üç 
sınıflı Rüştî Darülmuallimin k ı s m i y l e  
ikişer sınıflı Edebiyat-Fen bölümlerinden iba
ret Âli kısımdan teşekkül etmiş görüyoruz. Bu 
tarihte okulun ilköğretmen Okulu kısmı kapan
mıştır. Üç yıllık Rüştî Darülmuallimin kısmını 
bitirenler isterlerse rüştiyelere öğretmen olu - 
yorlar veyahut yedi yıllık idadi, yani lise, me- 
zunlariyle birlikte müsabaka imtihanına girerek 
Yüksek Öğretmen Okulu kısmının bölümlerine 
kabul olunuyorlar. Darülmuallimin bu şeklini 
ikinci Meşrutiyete 1908 tarihine kadar muhafa - 
za etmiştir. Temmuz 1908 Meşrutiyet inkilâbı 
ferdasında Darülmuallimin hayatında da önem
li değişmeler olmuştur.

(Devamı 18 ci Sayfada)

ÖLÜMSÜZ

Orman yangınları gibi yan içimde alev alev 
İri dalgalar gibi açıl açıl da vur bağrıma 
Diş diş ol yüreğimde, dilersen pençe pençe 
Bir kadeh zehir ol 
Darağacı ol 
Atom ol
Ölmem seni sevdikçe.

Ümit Yaşar OĞUZCAN
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Friedrıch Schıller
20 Şabat 1960 yılında kayıp ettiğimiz kıy

metli kocamız Burhanettin Batıman yalnız Al
man Edebiyatı ve Felsefesi üzerinde çalışmamış, 
aynı zamanda Türk-Alman Edebiyatlarım kar
şılaştırmalı olarak incelemiştir.

Bir dergi çıkaracağımızı kendilerine söy
lediğimiz zaman hayranı olduğu Namık Kemal

ve Schiller hakkındaki yazısını bize vereceğine 
söz verdi. Fakat burnun yeterli olmadığını, bi
zim de bu sahada çok çalışmamız gerektiğini 
ilâve etti.

Onun ölümü, tek temsilcisi olduğu çalışma 
sahasında doldurulamıyacak bir boşluk bırak
mıştır.

Almanya’da daramatik nevin en büyük 
mümessili ve Faust yazan ünlü şair Goethe’nin 
en yakın fikir ve sanat arkadaşı büyük şair ve 
insan Friearich Schiller 10/Kasım/1759 tarihin
de Württemberg dükalığının Marbach kasaba - 
smda doğmuştur. Babası, hayatını zorlukla ka
zanan namuslu, sade, ciddi ve dürüst bir subay
dı; annesi ise dindar, tabiat ve şiire aşık, içli 
bir kadındı.

Memleketini hakim-i mutlak ve müstebit 
bir hükümdar olarak idare eden, daha doğrusu 
ezen prensin emriyle askeri bir müessesede ön
ce hukuk, sonraları da tıp tahsili yapmak zorun
da kalan genç Schiller’i içten bir itişle şairliğe 
sürükleyen, ateşli duygularını çeşitli sanat eser
lerinde dile getirmeye sevkeden başlıca faktör, 
her şeyden önce, içinde yaşadığı toplumun kötü 
ve bozuk düzeni idi. Netekim kendisi de henüz 
18 yaşında iken mektep sıralarında yazmış ol
duğu ve ona daha o zamanlar yurdunun sınır - 
larını aşan bir şöhret yanında, Büyük Fransız 
İhtilâlinin fahri hemşehriliğini de kazandıran 
«Haydutlar» isimli dramının bir sahnesinde bu 
durumu, eşkiya reisi genç Kari Moor’un ağzın
dan şöyle belirtiyor:

«Bu yakutu, avda öldürdüğüm bir nazırın 
parmağını kesip aldım.. Bu adam bir hiç iken 
türlü riyakârlıklarla prensin gözüne girmiş, 
yükselebilmek için yetimlerin göz yaşma bak
mamış, zavallıların boynunu ezmekten çekin - 
memişti... Şu elmas yüzüğü de, en şerefli mevki 
ve memuriyetleri pazarlıkla satan, vatanını se
ven kimseleri kapusundan kovan bir alçağın 
elinden çekip kopardım... Müminlere sabr-u ta
hammül vaazeden din adamları bile, hemcinsini 
sev! deye bar bar bağırırlarken, 80 yaşındaki 
ihtiyarları kapularmdan koğmaktan utanmıyor
lar... Hakikat kalpazanları!.. Allahın yüzkara - 
lan!....»

Fakir Württemberg dükalığının zavallı 
halkı yoksulluk ve bilgisizlik içinde yüzmekte, 
ellerinden zorla alman paralar ise, muhteşem 
ziyafetler, parlak bale ve opera temsilleri, ya
bancı metresler uğruna avuç dolusu sarf edil
mekte idi. Prensliğin ileri gelenleri bu durum 
karşısında tamâmıyla ilgisiz bir tavır takınır - 
ken, Schiller’in duygulu kalbi ve şair varlığı en 
derin yerinden sızlamakta idi. «Eleusiz’de Bay
ram» isimil felsefîî manzumenin bir yerinde bu 
duygu ve acılar şöyle dile geliyor;

Göklerdeki o yüksek Tanrılar arasında, 
Bahtiyarlar içinde yok mu ona acıyan? 
Mucizeler yaratan kollarıyla bir anda,
Çekip yükseltmeye bu yük kızartan durum

dan ?
Gökyüzünün o mesut yüksekliğinde uçan 
Varlıklar başkasının derdinin yabancısı ; 
Benim ise kalbimi sızlatıyor her zaman, 
İnsanlığın dinmeyen endişesi, acısı!

«Haydutlar», «Hile ve Sevgi» gibi ilk genç
lik dramlarında bu bozuk cemiyet düzeninin 
ihtilâl ile düzeleceğin: sanan ve fakat olgunlaş
tıkça, insanlığın ancak ve ancak kültür yoluy
la yükseleceğine, insanlık amacına ulaşacağına 
inanan Schiller, olgunluk çağında yarattığı e- 
serlerde, bilhassa felsefî ve tarihî çalışmaların
da, insanlık ideali, mükemmel insan kavramı 
üzerinde durmuş, bu duygu ve düşünceleri 
milletine ve tekmil insanlığa yaymak ve mal 
etmek için, çağdaşı filozof Kant’m da ahlâk, 
estetik ve kültür üzerindeki derüı ve değerli 
görüş ve incelemelerinden de faydalanarak, 
bunları çşitli piyes ve manzumeler halinde in
sanlığa sunmuştur. Mükemmel bir kültürün 
gerçekleşeceğine, yüksek insanlığın bir gün 
mutlak doğacağına karşı bütün varlığı ile bes
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lediği inancı, «Ümit» isimli şiirde:

Bu duygu bir ahmağın kafasından fışkıran,
Yalancı, aldatıcı, boş bir inanç değildir!

Kalbimizden duyulan bir ses der ki her za
man:

insan yalnız yükselmek için dünyaya gelir!
İçimizde konuşan hu ses, bu sonsuz avaz,
Ümit eden bir ruhu hiç bir zaman aldatmaz!

mısralarıyla dile getiren, duygu ve inanç ile be
raber çok derin bir bilgiye de dayanan bu asıl 
varlığı, bugün insanlığın mürebbisi durumuna 
yükselten, klâsikleştiren, ölmezliğe kavuştura
rak çeşitli dil, din,ve kültür çevrelerine men
sup topluluklarda namının yaşamasını sağlıyan 
biricik faktör işte budur:

Schiller, bir sanatkâr olarak da, sanatın, 
insanları insan eden, kültürel fonksiyonuna, 
baha biçilmez telkin kuvvetine içten inanıyor
du. Bundan dolayı eserleri her devir ve cemiyet 
için eşsiz bir kültür hâzinesi değeri taşırlar. 
Zira o, içli bir şair olduğu kadar da, büyük bir 
mütefekkir ve filozof, milletinin samimî bir 
terbiyecisi idi. «însanm estetik terbiyesi üze
rine mektuplar», «Tiyatronun bir ahlâk mües- 
sesesi sayılması», «Estetik terbiyenin ahlâki 
faydaları hakkında», «Sanatkârlar», Hayat ve 
İdeal», «Eleusiz’de Bayram» gibi felsefî yazı ve 
manzumelerinde sanat ile kültür arasındaki ya
kınlık problemini çözmeye çalışmış ve elde et
tiği sonunçları, «Don Karlos», «Wallenstein», 
«Maria Stuart», «Orleanlı Kız», ve «Wilhelm 
Teli» gibi büyük dramlarda insanlığa sunmuş
tur. Zira Schiller’in bağrında yükselen inanca 
göre, her yüksek ve asîl düşünen insanın hiç 
şüphesiz özleyip arzuladığı ve hayalinde yaşat
tığı o büyük mucizeyi, gerçek ve mükemmel 
kültürü meydana getirecek ve insanlığı «O ha
rika memleketine» kavuşturacak biricik faktör, 
bu gibi imanlı çalışmalarıdır:

Cesaret etmeli, inanmalıyız,
Tanrılar vermezler asla rehine,
Seni bir mucize götürür yalnız,
O güzel harika memleketine!

Yakından incelenib benimsendikleri takdir
de bu gibi çalışmaların, Almanya’da olduğu gi
bi, memleketimizin kültürel gelişmesinde de 
sonsuz faydalar sağlıyacaklarma inanan bir in
san sıfatıyla yazıma son verirken, hemen hemen 
aynı düşünceleri dile getiren ve Schiller ile de- 

(Devamı 19 ucu sayfada)

SAÇLARDAKİ YARIKÜRE
Bırak doya doya saçlarının kokusunu kok

layayım, nasıl susamış bir insan yüzünü kay
nağın sularına daldırırsa öyle bütün yüzümü 
içlerine daldırayım ve onları, havaya hatıralar 
serpmek için kokulu bir mendil gibi silkeliye- 
yim.

Saçlarında neler kokladığımı, neler gördü
ğümü ve neler duyduğumu bir bllsen! Elalemin 
gönlü musikide ilden ile gezer, benimki koku
da.

Yelken ve direk dolu bütün bir rüya giz
lenir saçlarında; musonları beni güzel iklimlere 
alıp götüren büyük denizler gizlenir, o iklimler 
ki, göğü daha mavi, daha derin, havası meyve, 
yaprak ve insan teniyle burcu burcu kokar.

Saçlarının Okyanusunda bir liman görür 
gibiyim, bir limanki, hüzün dolu şarkılar, her 
milletten güçlü kuvvetli insanlar ve ebedi sı
cağın yan gelip yattığı bir gök üstüne ‘ince ve 
karışık şekillerini aksettiren çeşit çeşit gemi
ler kaynaşır.

Saçlarının okşayışlarında, güzel bir gemi
nin kamarasında, b:r divan üzerinde, buz gibi 
testiler ve çiçek saksıları arasında, limanın 
farkedilmez iniş çıkışlariyle sallanarak geçirdi
ğim uzun saatlerin bitkinliğine kavuşurum.

Saçlarının kar gibi ocağında, şeker ve afyo
na karışmış tütün kokusunu koklarım; saçları
nın gecesinde uçsuz bucaksız tropik göğünün 
parıldadığını görürüm. Saçlarının ipek tüylü 
kenarlarında katran, misk ve hindistan cevizi 
yağı karışan kokularla mest olurum.

Bırak ağır ve siyah örüklerini doya doya 
ısırayım. Yumuşak ve inatçı saçlarını dişledi
ğim zaman bana, sanki hatıralar yiyormuşum 
gibi geliyor.

Baudelaire’den çeviren : 
Baki DERELİ

m a r ia

Her gelen geçene el edersin 
Ne dersin Mana 
Bu aşk böyle mi bitsin 
Böyle mi cflsusı bütün sonlar ?
Ve büyük sevgiler,
Hani bir vadin vardı tutulacak 
Hani gelecektin rüyalarıma geceleri 
Şimdi her gelende sen 
Her gidende ellerin var 
Böyle ani bitsin aşkımız 
Böyle mi istersin Mana.

Suna ÖKE
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TÜRKÜLER SATICISI
Geçmiş günlerin birinde, hareketli Aydın 

Pazarı’nda dolaşırken, saz nağmeleri ile kucak
laşan bir türkü sesi işitmiştim. Çok dokunaklı 
bir şiiri besteye çekmiş söyliyorlardı. Bağrıya- 
nık, üstü başı perişan bir adam, hem bağırıyor 
hem de çalıyordu. Çevresiyle ilgisini kesmişti. 
Meraklılarına dönüp bakmıyor, sanki birşeyler 
satmak için değil de sadece şakımak için, bu 
madde âlemine, bu hayat keşmekeşine bir parça 
şiir ve sanat karıştırmak için orada bulunuyor
du. Ses, alaca karanlıktaki sabah ezanı gibi 
bütün o dağınık pazar manzarasının, alıcı ve 
satıcı yaygarasının üstüne yayılıyor, gürültüleri 
çdeta bir musiki nizamına sokuyordu.

«Ben ölürsem sazım sen -kal dünyada,
Gizli sırlarımı aşikâr etme...
Giyip kara donu yaslan duvara

Türkü satıcısının kendi malı gibi benimse
yip söylediği bu şiir ve bu beste, Sıvaslı Âşık 
Veysel’indi. Daha üç ay önce, o bozkırlı âmâ 
şairin kendi ağzından ve kendi sazından dinle
miştim. O gün, Aydın Pazarı’nda bir isimsiz 
satıcının sesinden dinleyince, tâ şiir sanatının 
doğduğu karanlık çağlara kadar uzandım;

O zamanlar yeryüzünde yalnız şairler ege
mendi. Çiçeklerin dili onlara açılır, denizler 
türküsünü onlara söyler, tabiatın sırı onlara 
çözülürdü. Tanrıdağı veya Olimpos ilkin onlarla 
konuşurdu. Buğulu güzel kadınlarla misli 
gelmedik kahramanlar, kaza ve kaderin cilvesi
ni şairlerden öğrenirdi. İstikbali haber veren 
şamanlarla kâhinler, ozanların mısraını okuya
rak geleceği ve olacağı haber verirlerdi. Hâkan- 
larla kırallar, onların kurduğu bir destan ve 
efsane düzenine saygı gösterirlerdi. Heykelci
lerle mimarlar bile, onların ilhamı ve irşadı ol
masa taşı yontamaz, mermeri konuşturamaz, 
naçar kalırlardı. Tapılan ve korkulan tanrıları 
bile, bir bakıma, şairler yaratıyordu. Semanın 
güzelliği, hayatın lezzeti, denizin heybeti, gü - 
zelliğin kudreti, insan gücünün kutsallığı ilkin 
şairlerden işitilmişti.

Şiirin dağılışı, kitapsız ve radyosuz, tıpkı 
bu satıcının Veysel’i yayması şeklinde olurdu. 
Bir Yunus Emre veya Homeros söyler, binbir 
ozan ve Rapsodos tekrar ederdi. Şiir sazın ka
natlarına binip ülkelere ve gönüllere uçardı. 
Çarşılar, pazarlar ve kırlar, yeni bir güftenin 
bestesini duymaktan mesut olurdu. Güneşin

Ahmet KABAKLI

aydınlığı nasıl saçılırsa, şiir de işte öyle yayı - 
lirdi.

Sazın hakkı herşeyden büyüktü. Saz şiirin 
beşiği ve yayığıydı. Karacaoğlan elinde kalem 
ile kağıt olurdu. Yayla kızlarına, göğüs kabar - 
tan iltifat, şehir meydanlarına nasihat, serhat 
akıncılarına arslan yüreği, hep bu sazdan ge - 
lirdi. En azından Kır at’ı kadar, Köroğlu’nun 
cenk yoldaşı sazıydı. Nice efsaneler, destanlar, 
güzel Heleııe’ler, örgülü Elifler onun tellerin
den yaradılmıştı.

Veysel ile sazı, deniz ile kayık misali içice 
yaşıyordu. Sohbetlerimiz sırasında, kara donlu 
sazı, yanıbaşmda bir koltuğa yaslanıp dururdu. 
Koca Âşık, konuşulan kelimeleri duygusuna 
yetersiz bulunca sevgilisine uzanır: «Sazımın
karnı acıktı, derdi, hele bir doyuralım...» Son 
ve sadık sevgilisi sazı idi. Ona ne kadar minnet
tar olduğunu belli ederdi. Onu, bir bağrına ba
sıp okşayışı bebek gibi dizlerinde sallayışı var
dı ki... Âdem, Havva’yı işte böyle kucaklamış
tır, dersem belki anlaşılır...

Saz, denince ben, Harput dolayındaki bah
çemizde, akşam üstlerini hatırlarım. Çevre ya
nımızdaki ağaçsız dağlar hayal hayal olur, uza
ğımızdan geçen ulu kervanların çıngırağı işiti
lirdi. Anam, içeride aş pişirirdi. Kardeşlerimle 
biz, açık havada serili olan şiltelerimize- uza - 
nır, hem semanın yıldızlama bakar hem de bir 
sazın nağmelerini dinlerdik. On altı yaşındaki 
ağabeyim, bütün akranlarını toplar, havuzun 
başındaki cevizin dibinde, maya söyler saz ça
larlardı. Çocuk hafızamın bir türlü unutamadı
ğı bir beste varki, o zamandan kalmıştır;

«Yeşil yaprak arasında kırmızı gül goncası
Nerelerde mesken kurmuş gönlümün eğlen

cesi»
O gün Aydın Pazarı’nda, Veysel’in şiirlerini 

çalıp çağıran ve alış veriş yaygarasını bir sen
foni intizamına büriyen adam gerçi bir türkü 
kitapları satıcısıydı. Ama ufacık kazancını, ço
luk çocuğun, rızkım unutmuş, kendisini Vey
sel’in ve sazın büyüsüne kaptırmış olduğundan 
kimse şüphe edemezdi.

Ey Anadolunun zengin gönüllü şiir satıcısı! 
Bana yaşattığın misilsiz rüyadan haberin var 
mı acaba? Sazına, sözüne ve kesene, Tanrım, 
Halil İbrahim bereketi ihsan eylesin...
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DARÜLMUALLİMİNDE TALEBELİĞİM

Bu satırlarda, ben, de, bir Yüksek Öğret - 
men Okulu o zamanki tabiri ile Dârülmualli - 
mini âliye mezûnu olmak dolayısiyle o devre
lere âit intihalarımı anlatacağım. Sözlerime 
başlamadan önce, beni hatırlamak lûtfunda 
bulunanlara teşekkürü vazife bilirim.

1310 Yılında İstanbul’a geldim. Dârülmu - 
allimîne girdim. O zaman, bu müessese üç de
rece üzerine kurulmuştu: 1- İki sene iptidaiye, 
2- İki sene rüştiye, 3- Üç sene âliye.

İptidâiyeye otuz talebe alınırdı. İki yıl tah
silden sonra derecesi yüksek olanlardan ayrı
lan yirmisi, Rüştiyeye alınır; on; tanesi de İp
tidâiye şehadetnâmesi verilerek İptidâiye mual
limi olurdu. Rüştiye kısmında bulunanların, 
iki sene sonra, derecesi yüksek olan onbeşi Âli- 
yeye alınır, beş tanesine Rüştiye muallimliği 
verilirdi. Âliye şubesindekiler üç yıl Fen ve 
Edebiyat dersleri okuduktan sonra hepsi İdâdî 
muallimi olurdu. Şâyet Âliyeye tâlip onbeş ki
şi bulunmazsa, o zaman, îdâdi mezunlarından 
istiyenler arasında müsabaka ile mevcudun ade
di onbeşe tamamlanırdı.

İptidâiye talebelerine ayda elli, Rüştiye ta
lebelerine yetmişbeş, Âliye talebelerine yüz 
kuruş verilirdi. Kitaplarımızı emâneten mek - 
tepten tedarik ederdik.

Ben mektebin İptidâiye kısmına girdim, 
sonuna kadar devam ettim. Yani şimdiki İstan
bul Kız Lisesinin yanındaki binada yedi sene 
okudum.

Mektebin her kısmındaki talebe ile tanışır
dım. Bugün bir çoğunu görsem tanırım. Fakat 
isimleri hatırımda yok. Meselâ sınıfımızın en 
küçük talebesi olan Hamdi Efendi, hâlen Ordu 
mebusudur. Onunla yedi seneyi de beraber o- 
kuduk. Sivas mebusu Rahmi Bey de sınıf ar
kadaşımdı.

Devrin istibdadına rağmen, mektebimiz 
jurnal nedir bilmezdi. İçimizde aslâ hafiye yok
tu. Hocalarımız her hakikati olduğu gibi söy
lemekten çekinmezdi. Mektepte ne cezâ usulü 
ve ne de ona ihtiyaç vardı. Derslerden resim 
pek az, müzik, jimnastik hiç yoktu.

Senede on ay ve devamlı surette, günde 
beş saat ders okurduk. İmtihanlara Şaban ip
tidasında başlanır, yirmisinde biter, ondan son
ra taşraya gitmek istiyenler giderlerdi. Rama
zan ve Bayramı evde yapardık.

Âliye kısmının imtihanı Meclisi M aârifin 
istişâre odasında en az onun bir âzâsı huzurun-

Kilis’Ii Muallim Rif at BİLGE
da yapılırdı. Bâzen Meclis Reisi Büyük Hay
dar Efendi de imtihanımıza teşrif ederdi. Bu 
imtihanlar her sene olurdu. Mektep yazın da 
devam ettiğinden şiddetli sıcakla dersi bir tür
lü telif edemezdik. Nihâyet bir kurnazlıkla çâ
re bulmaya karar verdik. Arkadaşlardan biri
si; «Ben bayılırım, fakat kırk doktor gelse be
ni ayıltamaz. Be suretle iş Maârife akseder, 
bize sıcaklarda birkaç gün olsun tâtil verirler» 
dedi. Hep kabûl ettik. Arkadaş bayıldı. îdâre 
haber alınca Maârife koştu. Oradan iki dok
tor gelerek bayılan efendiyi görünce: «Sıcaktan 
bayılmıştır» diye rapor verdiler ve bir hafta 
olsun mektebin tâtiline lüzum gösterdiler. On
dan sonra bu tâtil âdet oldu. Hattâ onbeş güne 
çıkarıldı.

Muallim olacak gençlere şunu nasihat et
mek isterim; Ders esnâsmda ayni kelimenin 
yerli yersiz tekrarından kaçınınız. Zira gençlik
te edinilen itiyad, hayat sonuna kadar devam 
eder. Bâzen acâip neticelerde çıkabilir. Anla - 
tacağım şu vak’a buna üyi bir misâldir: Bir ho
camız her kelimenin arkası sıra «efendiler» ke
limesini tekrar ederdi. Vâkıa kelime hoş! Fakat 
yerine göre de nahoş oluyordu. Nitekim bir gün 
hocamız hayvanattan bahsederken şöyle demiş
ti; «Eşşekler efendiler inatçı hayvanlardır efen 
diler, öküzler efendiler çift sürmeğe en elveriş
li hayvanlardır efendiler..»

Bunun önüne geçmesini hocamıza nazikâne 
recâ ettikse de «Ben de müteessirim, fakat e- 
limde değil» diyerek özür dilemişti.

Diğer bâzı hocalarımızda da böyle muhtelif 
âdetler vardı. Bir Kimya hocamız vardı ki la- 
boratuvara girip beyaz gömlek giydikten sonra 
elini üç kere sînezenler gibi göğsüne vurmadık
ça söze başlamazdı..

Muallim mektebindeki hayatım benim için 
hâlâ aziz ve kıymetlidir.

Gençlerde, bu günlerinin asıl «Hayali c:l an 
değer» zamanlar olduğunu hatırlatarak kıyme
tini takdir etmelerini tavsiye ederim.

Sözlerimi bitirirken o zamanki arkadaşla
rımdan merhumlara rahmet, berhayat olanlara 
uzun ömür ve saâdetler dilerim.

Yolunuz açık olsun. Gençler!...

* Bu yazı 1947 yılında eski Talebe Cemiyeti 
tarafından Rahmetli Kilis’li muallim Fıf’at Bilge* 
den alınmıştır.
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Şark kaynaklarına göre Büyük İskender
M.Ö. IV. asrın son yarısında batı ve doğu 

kültürünü kaynaştıran pek önemli bir hâdise 
oldu. Bu hâdiseyi yaratan MakedonyalI Büyük 
İskender'di. Yunanistan'dan kalkmış Hindistan 
içlerime kadar ilerlemiş bu şahıs, cihan impara
torluğu kurmuştu. Hellenizm kültürünün za - 
manla gelişip inkişaf etmesi onun emsalsiz bir 
cihangir olduğu kadar, mahir bir siyasi ve bü
yük bir sanat sever olduğunu da göstermekte
dir. Eski çağın zalim kırallarma benzememesi, 
dil, ırk, din farkı gözetmemesi onun bütün şark 
milletlerince tanınıp- sevilmesine, benimsenme
sine sebep oldu.

Kendisini Asya kralı ilân eden Yunanistan, 
Anadolu, Suriye, Mısır, İran, Türkistan ve Hin
distan içerlerine kadar ilerleyen İskenderin 
tesiri şark âleminde şiddetli ve sürekli olmuş
tur. Çünkü o, Asyanm hakimi bulunan efsanevi, 
yıkılmaz Pers imparatorluğunu yıkmıştı. Eski 
çağdan beri şarkın büyük kültür ve dini şehir
leri onun hakimiyeti karşısında diz çökmâştü. 
Olağan üstü bir durum gösteren bu* hâl, îsken- 
deri şarklıların nazarında popüler bir kahra - 
man yapmıştı. Mahir bir politika takip eden 
İskender gerek Babil ve gerekse Mısırda bir 
gasıp kral gibi değil, bir kurtarıcı rolü oyna - 
mış, halkın sevgi ve hürmetini kazanarak gele
cek için adının efsaneleşmesine sebep olmuştur. 
Şarkta tesirinin artmasındaki amillerden biri 
de Amon’un oğlu kabul edilmesidir. İskender 
Siva vahasına yaptığı ziyaretten sonra Amon’- 
un sembolü olan koç başını, tolgasına iki boy - 
nuz takmakla göstermeye başlamşıtı.

Hindistan liçerlerine varıncaya kadar türlü 
türlü milletlerle münasebeti oldu. Her millet 
MakedonyalI İskender’in doğruluğundan ve 
adilliğinden memnundu; İskender’in zafer bo
ruları yalnız, onun hakimiyetini değil, aynı za
manda şarkta insanlık ve adaletin kurulduğunu 
da ilân ediyorlardı..

O devire gelinceye kadar, batıdan doğuya 
doğru böyle bir akın görmemiş ve adeta batı 
ile doğuyu birleştiren böyle bir hükümdar ta - 
nımamış olan şarklılar İskender’i muhayyile - 
lerinde türlü destanlar içinde yaşatmışlardır. 
Hakkında Süryanice, Arapça, ve Farsça İsken -

Yılmaz ROYUNAĞA

dernaAxxeler yazılmıştır. Arap Edebiyatında Sırat 
a’l İskender adiyle meşhur ve kıssahanlar 
tarafından okunduğuna şüphe olmıyan anonim 
eserler de mevcuttur. En eski Farsça manzum 
eser Flrdevsi’ye aittir.

Kahramanları olay ve hâdiselerden ziyade 
kendi muhayyilelerinin genişliğine göre hare
ket ettiren şark, İskender’i de bir takım hayali 
maceralar peşinde göstermiştir. Bu arada İran- 
lı Eşref adlı bir şairin İskender’in Serendip 
adasına seyahati ve Adem tepesindeki duasını 
anlatan mesnevisi zikre değer. Yine şarkta kök
leşmiş ve alışıla gelmiş Gılgamış Destan’ı şar- 
ıkn ruhuna öyle işlemiş olacak ki, İskender’i 
de Ab-ı hayat peşinde göstermişlerdir. Böyle - 
İlikle, asırlarca önce varılmış sonuç; ölmezliğe 
kavuşmanın imkânsızlığı İskender’le de bir de
fa daha gösterilmiştir. O da Gılgamış gibi ara
dığı hayat menbaını bulur; Fakat bundan fay
dalanamaz. Kurnaz şark müverrihleri fanilerce 
ölmezliğe kavuşmanın imkânsızlığı hakkmdaki 
fikirlerini böyle büyük ve tarihi bir şahsiyette 
efsaneleştirmişlerdir. Yine kökleşmiş Musevi 
dininin itikat ve rivayetleri Hz. Musa ile İsken
der’in adeta birleştirmiştir. Şöyleki: Hz. Musa, 
Fâsta adlı biri ile gezerken Allah'ın bir kulu ile 

------0------

GÜFTESİZ ROMANS

Uzun hıçkırıkları 
Şu güz kemanlarının 
Hep ayni bitkinlikle 
Gönlümü yaralıyor 

* *
Ne zaanan saat çalsa 
Sapsarı, heyecanlı 
O eski zamanları 
Anıp ta ağlıyorum 

* •
Ölü bir yaprak gibi 
Sürükleyip götüren 
Azgm rüzgârlarda ben 
Çekilip gidiyorum.

(Verlaine)
Romance sans paroles 
Çeviren; Baki DERELİ
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karşılaşırlar. Bunun Hz. Hızır olduğu zannedil
mektedir. Buna benzer hayat menbaım arayan 
İskender’in aşçısı Andreas’ın da Hz. Hızır oldu
ğu söylenir.

Rivayete göre İskender’e aşçısı Andreas 
refakat ediyordu. Karanlıklar memleketindeki 
meşakkatli yolculukları sırasında, bir gün An
dreas bir tuzlu balığı bir menbaada yıkarken 
balık, su ile temas edince hayata kavuşur ve 
kaçıp gider. Andreas balığı yakalamak için su
ya atlar ve bundan dolayı o da lâyemutluğa 
erer. Macerayı İskender’e anlattığı zaman, İs
kender bu menbam hayat menbaı olduğunu he
men anlar. Menbaı tekrar bulmak için yaptık
ları bütün gayret neticesiz kalır. İskender lâ- 
ymutluğun, ondan istifade etmesini bilmiyen 
aşçısının hissesine düştüğünü ve kendisinin ise, 
bundan mahrum edildiğini anlar.

İskender’i şark kaynaklarına göre bazı 
gruplarda inceleyebiliriz. Çünkü şark millet - 
leri İskender hakkında kendi görüş ve hissiyat
larını da ihtiva eden değişiklikler yapmışlar - 
dır. Bunları kronolojik sıraya göre tanzim eder
sek:

1 — Pseude Callistenes’ten Suriyeli bir 
hıristiyan tarafından kopya edilen Pehlevice 
kaynak.

2 — Süryani kaynakları
3 — İran kaynakları
4 — Arap-tslâm kaynakları
5 — Türk kaynakları

olmak üzere beş kısımda mütelaa edebiliriz.
1 — Pseude Callistenes’ten Suriyeli bir hı- 

rıstıyan tarafından kopya edilen Pehlevice kay
nak İskender hakkındaki ilk kaynaklardandır.

2 — Süryani kaynakları; İskender hakkın
da mühim kaynaklardan ilki kabul edilirse de 
Pseude Callistenes’ten faydalanmıştır.

3 — Iran kaynakları; Buna Iran rivayetleri 
demek daha uygun olur. Çünkü, Iranlılar ken
dilerini mağlûp eden İskender’i kendilerine 
mal ederek gururlarını kurtarmağa çalışırlar.

Onlara göre İskender, Dareios’un oğludur. 
Filib, Dareios tarafından mağlûp edilip altın 
yumurta vermeğe mecbur olunca, kızı Halay’] 
Dareıos’a verir. Yine İskender adının hayali 
etimolojisi için, Iranlılar bu kızın çok pis kok
tuğunu, Dareios’un onunla fazla yaşamayıp 
tekrar Filib’e gönderdiğini söylerler. Babasının 
yanma gönderilen kızın pis kokusu (Sandarus) 
adlı bir ilâçla giderilmeğe çalışılır. Kızdan do
ğan çocuğada anasının kullandığı ilâç dolayı- 
sıyle Alexandrus adı verilir.

Dedesi Filib’in ölümünden sonra başa ge
çen İskender, Irana haraç vermez. İran tahtın
da bulunan üvey kardeşi Kodoman Dareios 
IH.e verdiği cevapta «Altın yumurta yumurt
layan tavuğu kesip yediğini, yakında Irana sal
dıracağını bildirir. Irana saldırır Üvey karde
şini yener. İran’a hakim olur.

4 — Arap-îslâm rivayetleri: İskender şöh
retinin süryanı ve Iran müverrihlerinin şark 
ruhuna uygun gelen rivayet ve efsaneleri, şark- 
lılarca o kadar benimsenmiştir ki, şarklılar ve 
Araplar îslâmiyeti kabul edinre Iskender’ide 
kendilerinden bir parça imiş gibi Islâm ruhuna 
uygun bir tarzda kendilerine mal etmişlerdir. 
İskender Efsanesi İslamiyette de yaşamıştır. 
Arap müverrihlerinin bazıları Kuran’ı Kerimde 
adı geçen Zülkarneyn’i, rivayetlerini dinledik- 

------0------

YALNIZLIK

Artıyor karanlığım kapalı durdukça 
Caddelerden uzak evlerden uzak 
Günlerin bitişi beni susturmuyor 
Anlıyorum gülüşlerin manasını 
Sen beni hiç sevmiyorsun 

•* *

Sensiz ısıtmıyor beni güneş 
Sahilin kadınları unutturmuyor.
Şarkıları duyanuyo>ruın sensiz;...
Gideceğini söylediğin zaman 
Az mı ağladım odalarımda 
Az mı kalplerimde

*
*  *

Denizin gemileri unutturmadı 
Sahilin kadınlan hep seni hatırlattı 
Ağladığımı biliyormuydun sessiz 
Gözlerimin tuzunu tattın mı hiç.
Hiç. beni sevdin mi ?

*  *

Gözlerimin hüznünü bir an gider 
Nilüfer çiçekli havuzların serinliğinde 
Ellerimizle gözlerimiz ayni hizada 
Suların serinliğini içimde duymalıyım 
Senin serinliğini içimde 
Ellerim büyük erişemiyor nilüferlere 
Gözlerim erişemiyor.
Sana gelir yollanınız tüm 
Tüm sana gelir kalplerimiz.

Günay ALPAY
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leri İskender’e benzetmeyi uygun bulmuşlar 
aşağıda anlatılacağı gibi, onu daha üstün bir 
varlık, Peygamber haline getirmeye belki de 
kendilerini zorlamışlardır. Bazıları ise onun, 
MakedonyalI İskender olmadığını iddia etmiş
lerdir. Kuran da Zülkameyn’nin bahsi şu şe
kilde geçer.

«Biz onun için arzda bir müknet hazırladık 
ve ona herşeyden bir sebep verdik. Derken bir 
sebebi ta’kip etti. Ta gün batıya vardığı vakit 
onu balçıklı bir gözde gurup ediyor buldu, de
dik ki: Ey Zülkarneyn ye ta’zip edersin veya 
haklarında bir güzellik ittihaz eylersin. Dedi: 
Her kim haksızlık ederse onu muhakkak ta’zip 
ederiz, sonra rabbına iade olunur. O da onu gö
rülmedik bir azaba çeker. Amma her kim de 
iman edip iyi bir iş tutarsa buna da mükafat 
olarak en güzel akıbet vardır ve ona emriniz
den bir kolaylık söyleriz. Sonra da bir sebebi 
takip etti. Ta gün doğu cihetine vardığı vakit 
onun bir kavım üzerine doğuyor buldu kı on
lara Güneşin önünden bir siper yapmamıştık. 
Böyle, halbuki onun yanında neler vardı. Ta
mamını biz biliyorduk. Sonra da diğer bir se - 
bebi takıp etti. Ta iki set arasına vardığı vakit 
önlerinde bir kavm bulduk hemen hemen söz 
anlayacak bir halde değil gibi idiler. Dediler 
ki ey Zülkarneyn haberin olsun. Ye’cuc ile Me’ 
cuc bu arzda fesat yapıp duruyorlar. Onun için 
onlarla bizim aramızda bir set yapman şartı ile 
sana biz bir harç versek olur muı? Dedi ki: 
Rabbımm beni içinde bulundurduğu iktidar 
çok hayırlıdır. Haydin siz bana kuvvet ile yar
dım edin de ben onlarla sizin aranızda bir re- 
dim yapayım. Bana demir kütleleri getirin. 
Tam iki ucu denkleştirdiği vakit körükleyin 
dedi. Tamam bir ateş haline koyduğu: vakit ge
tirin bana dedi: Üzerine erimiş bakır dökeyim. 
Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Bu, 
dedi. Rabbımden bir rahmettir. Rabbımın va’dı 
geldiği vakit de onu dümdüz edecektir. Rabbı- 
mın va’dı de hakoldu.»

İşte Kuran da bu şekilde zikredilen Zül - 
karneyn, bazı İslâm tarihçilerince İskender’i 
Rumî yanı Makodonyalı İskender, bazılarınca 
ayrı bir şahıstır.

Zülkarneyn’i Makodonyalı İskender kabul 
edenler şu sebeplere dayanırlar.

1 — Zulkarneyn’m kelime manâsı çift boy
nuzludur. Bu boynuzlardan doğudakidoğu ha
kimiyetini, batıdaki batı hakimiyetini göste - 
rir. MakedonyalI İskender’inde başına taktığı

tolgada iki boynuz bulunmakta idi.
2 — Kuran’daki Zülkarneyn batıdan doğu

ya kadar cihana hakim olarak gösterilmişti. 
MakedonyalI İskender yani İskender-i Rumî de 
Yunanistan’dan Hindistan içerlerine kadar ha
kim olmuştu.

Bu sebepleri yetersiz bulanlar da olduğu 
için, İslâm tarihçilerine göre İskender’in iki 
gurupta mütelaa edildiğini görmekteyiz.

a) İskender-ı Himyeri (Kebir)
b) İskender-ı Rumî (Sagir)
İskender’i Himyeri’nin Kuran’daki Zül - 

karneyn olduğu söylenir. Bu zat hakkında da 
İslâm tarihçilerinin muhtelif yazıları vardır.

Gelibolulu Ali, Diyarbakırlı Kitab-ı Ha 
müellifine atfen der ki: «Kuran-ı Kerimde zikr 
olunan İskender’i Zülkarneyn Nuh’un oğlu Sam 
evlâdındandır. Hızır da bu İskender’in veziri ve 
komutanıdır. Her ikisi Hızır ile beraber hayat 
suyunu ararlar. Öncü olan Hızır hayat suyunu 
bulur ve içer. İskender-i Himyer’i bu menbaı 
ararsa da bulamaz. Ye-cuc ve Me’cuc’a karşı 
şeddi de onun yaptırdığı söylenir».

Künh-ül Ahbar adlı eserinde Gelibolulu 
Ali, İskender-i Himyer’inin veya İskender-ı 
Kübra’nın Hz. Süleyman Bin Davut gibi hem 
peygamber hemde padişah olduğunu söyler. 
Yine Gelibolulu Ali, Mehmet Gazalî’ye atfen İs
kender-i Himyer’inin adını Saab bin Cabir’î Hü- 
meyrî olarak gösterir. Babası dokumacı Saab 
bin Cabir Hümeyri’dir der. Bir gün anası onu 
Kostantiniye de Beytül Sanayiğ adlı bir kilise
ye götürür. Çocuk orda nakışları timsali sey
rederken gözleri sultanlık tacına takılır. Taca 
yapışarak bırakmaz istemez. Orayı idare eden 
Yunan adlı zat, Saab bin Caber’in annesine bu 
çocuğa «İyi bakmasını, onun şarktan garba ka
dar bütün âlemi idaresi altına alacağını» söyler.

(Devamı gelecek sayıda)

YÜKSEK ÖĞRETMENLİLER 

H A Z I K L A N A N  

BÜYÜK ALBÜM İÇİN 

FOTOĞRAF ve HÂL TERCÜMELERİNİZİ 

MECMUAMIZA GÖNDERİNİZ
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Eski köy güllerle dolu 
yürüyordum yakıcı sıcağında 
arkasından buz gibi soğuğunda
eski yolların, yapraklar uyuyordu.

*
*  * *

Derken geçtim uzun, yıpranmış bir duvarı; 
bir parktı bu ulu ağaçlariyle 
duydum bir eski zaman kokusu 
ulu ağaçlarda, ak güllerde.
Oturmasın kimse oracıkta...
Bu koca parkta okunurdu, olsa olsa...
Ve şimdiki gibi yağmur yağıyorsa,
abanozlar parıldar çiğ ışıkta.

*
*  *

Ah! evvel zaman çocukları, hep birden,, 
bu koyu gölgeli parkta eğlendiler...
Kırmızı bitkiler getirttler
ağulu meyvalariyle, uzak ülkelerden.

. *
*  *

Ana-babaları gösterip bitkileri 
diyorlardı: bu iyi değil ha... 
bu ağulu... Hint’ten geldi...
baldıran derler buna da.

** *
Diyorlardı sonra: bu ağacı 
Japonya’dan amcanız getirdi... 
geldiğinde minicikti,
pençe pençe yaprakları vardı.

** *

Diyorlardı sonra: hatırlarız 
Hindistan’dan dönmüştü' amcanız o gün; 
atla gitti ortasına kadar
bir palto ve silâhlarla, köyün...

** *
Bir yaz akşamıydı. Genç kızlar 
koşuyorlardı ulu ağaçlı parka, 
kara cevizler vardı ak çiçekleriyle,
Ve gülüşler kara gürgenler altında.

* *
*  *

Koşuyordu çocuklar bağırarak; amcamız bu! 
İniliyordu o kocaman şapkasiyle, 
kocaman atından, kocaman paltosiyle...
Ağlıyordu annesi: oğlum... Ah, Tanrı ulu...

*
* *

Diytfrdu o: fırtınaya tutulduk...
Yükseldi siılar ağzınadek.
Yaşlı anne öpüyordu alnından 
oğlum, şükür ölmedin ya... diyerek.

E S K İ  K Ö Y . . .
Kalbinde vatan ufuklarına ışık saçmak için 

çalışan bir ideâl adamının imânı rûhunda ken
disine güvenen insanların azim ve iradesi Ana- 
doluya gidiyorsun.

Çanakkale’de, Köprüköy’de Pilevne’de şehit 
düşen mehmetçiklere has bir gururla, illim, irfan 
ve ışığın ulaşamadığı karanlık yurt köşelerine 
aydınlık götürüyorsunuz. Artık en sıcak yuvan 
okul, en sevgili çocuğun öğrenci, en vefalı dos
tun kitap ve en büyük yardımcın da kalbini 
dolduran hocalık aşkı olacaktır.

Çetin güçlükler seni yıldırmasın. Önüne 
dikilecek engeller seni ürkütmesin. Maddi 
yoksulluklar, mânevi sıkıntılar seni ideal yolun
dan döndürmesin. Karanlıklara ışık saçmanın, 
geriliğe, cehâlete, taasub ve bâtıl düşüncelere 
göğüs germenin kolay olamıyacağım bilmeli
sin. Fakat ulaşmak istediği hedefe iştiyakla ko
şan hangi ideal yolcusu bu çeşit güçlüklerle 
karşılaşmadı?.. Hangi ideal adamı, yeşil ser - 
vilerin gölgelediği çimenlikler üzerinde yürü
yerek gayesine ulaşmıştır? îdeâl yolu elbet te 
dikenli olacaktır. îdeâl yolu elbet te uzun ve 
zorlu, elbet te meşakkatlerle dolu olacaktır.

Ateşli kum çöllerinde, soğuk buz denizle - 
rinde yapılan tehlikeli seyahatler!! andıran ide
âl yolculuğu, maddeye değil, mânâya, paraya 
'değil, ruha, şerefe değer verenlerin hârcıdır.

Bu yol aydınlık, ışık hak ve hakikat yolu
dur. Bu yol göğsü îmânla, kalbi cesaretle ve 
gönlü aşkla dolu olanların yoludur. Bu yol, fe
dâkârlıklara katlanmasını, mahrumiyet ve ağır- 
lıklaratahammül göstermesini, ülküleri uğrun
da, gerekirse seve seve ölmesini bilenlerin yo
ludur

Fedâkâr Türk Öğretmeni! Savaşların en 
hatırlısı, senin yurt ufuklarını saran karanlık
larla yaptığın mücadeledir. Başarıların en ve
rimlisi, en uğurlusu senin bu meydanlarda ka
zandığın zaferlerdir.

Ama nerde şimdi bu ocak?
Var mıydı? Var mıydı? Hani?
Yok parlıyan yapraklar da artık,
tuhaf ağaçlarda, ağulu gibi...

*
*  •

Ve hepsi uyumada sıcakta...
Kara ceviz ağaçları buz gibi 
Kimse oturmaz oldu şimdi...
Abanozlar parıldar çiğ ışıkta.

Fransis JAMMES
Tercüme eden: Mustafa CANPOLAT

FİKİR ORDUSUNA SELÂM
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Henüz derinliğince okunmamış bir «ma
sal» zenginliğince açılmamış bir «hazîne» ve 
zarifliğince işlenmemiş bir «mücevher» olan 
Anadolu’yu senin nurlu gözlerin «okuyacak» 
senin uğurlu ellerin «açacak» ve senin usta par
makların «işleyecektir»

«Her taşı bir yâkut olan bu vatan»
«Can verme sırrına erenler» le beraber, sizin, 
sizlerindir.

Hayatta paradan başka hiç bir şeyi sevemi- 
yen; gösteriş ve şöhretten, maddi refah ve kon
fordan başka hiç bir değere inanmıyan bedbaht
lar elbet de Anadolu’ya gitmek istemezler. Ama 
daha dün tozlu yollarında koşuştuğun, başı 
mâvi dumnalı mor dağlarında çiğdem topladı
ğın, güneşli tarlalarında ekin biçtiğin Anadolu 
seni bekliyor. Ona kollarını sen açacaksın. Ona 
sen koşacaksın.

Babalıları ezan sesleri ile uyanacaksın. Eğ
lenceleriniz köy düğünleri, dansınız efe zey - 
bekleri, dadaş halayları, musikiniz avşar türkü
leri olacak. Bingöl çobanlarının kaval seslerini 
duyacaksınız.

Ey ideâl yolcusu
Gideceğin yerlerde çeşitli tiplerle karşıla

şacaksın? Seni hor gören, sana «üstten bakan» 
görgüsüz, şımarık ve maddeci bir zümre bula
caksın. Bunlar senin temiz duygularınla, dü
rüstlüğünle, îmân ve ideâlinle alay bile edecek
ler. Mahrum oldukları bu güzel hasletlerin yal
nız sende bulunmasına tahammül edemedikleri 
için yaptıkları çeşitli hafifliklere aldırmıyacak- 
sm. Kendinden emin ülkücü gibi, sen de onla
ra dudak büküp geçmelisin. Acımalısın onlara; 
kızmamaksın. Bu kibirli sonradan görmüşler 
karşısında sakın küçüklük duygusuna kapılma! 
Kendini, muhitine onlar gibi mevki veya para 
ile değil, mânevi değer ve şahsiyetinle kabul 
ettirmelisin.

Sen, Tanrısından sonra en çok hocasına de
ğer veren, hocasına hürmet eden bir milli ge
leneğin evlâdısın! Hocasını, câmîde bile ayağa 
kalkarak selâmliyan Fâtih’lerin, «ulemanın 
atının ayağından sıçrayan çamur bizim için bir 
şereftir» d'iyen Yavuz’ların çocuğusun. Böyle 
bir gelenekten kuvvet alarak, hocalığı, her 
yerde ve her zaman el üstünde tutulur, baş üs
tünde taşınır bir haysiyyet ve liyâkatle temsil 
edeceksin..

Hayatta ve bilhassa hocalıkta başarının bi
ricik sırrı olan meslek sevgisi ile vazife aşkını 
gönlünde birleştirmiş kimse olarak yola çıkı

yorsun. Özü sözüne, sözü tavır ve hareketlerine 
uyan, herkesin benzemeğe özendiği  ̂ örnek-in- 
san sen olmalısın.

Vatanını riyâsız seven; milliyetçilik ve dev
rimciliği sözle değil, iş yaparak, eser vererek 
gerçekleştiren; temiz ahlâklı, hür düşünceli, 
müsbet zihniyetli, hak hukuk ve adâlet kavram
larına bağlı, karekter ve şahsiyet sahibi bir ne
sil yetiştirmek ilk hedefiniz olmalıdır. Şairin 
Embiyâ yurdu bu< toprak, şühedâ burcu bu yer, 
Bir yıkık türbesinin üstüne Mevlâ titrer...
Dîşı baştan başa bir nesl-i kerîmin yâdı, 
tçİ boydan boya milyonla şehîd ecsadı... : 
Öyle meşbû-ı şehadet ki bu öksüz toprak,
Oh bir sıska adam otları kan fışkıracak:

«Varsın bulunmasın bilecek nâm u şânını»
(Devamı 19 da)

GELİR GEÇER 
Ölümü düşünürüz 
Bir yaz gecesi uykusuzluğunda 
Yıldızlar gözümüzden silinir 
İçimizde
Bir hoyrat rüzgâr eser 
Ve günler 
Gelir geçer.

*
*  *

Çok olmuştur 
Yalnızlığı aradığımız 
Şehrin ortasında 
Bir adım bile kaçamayız 
Kalabalık beynimize işler 
Ve günler 
Gelir geçer.

*
*  *

Bütün istekler avcumuzda 
Yapamıyacağımız şey yok 
Hasretinde değiliz sevdiklerimizin 
Gelgelelim 
O ezelî gariplik 
Bizi delik deşik eder 
Ve günler 
Gelir geçer.

*
*  *

Çocuk neşemizi anarız 
Teselli kabilinden 
Birkaç acı var unutulmuş 
Gerisi yüreğimizde 
Ardından bakarız mutluluğun 
Gitti gider 
Ve günler 
Gelir geçer.

Nâzan GÜNTÜRKÜN
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Amerika’da Üniversite ve Yüksek Okullar
Öğretim merdiveninin üst basamaklarını 

teşkil eden Üniversite ve Yüksek okullar, bu - 
lundukları memleketin eğitim sisteminin bir 
pârçasıdırlar. Meseleye bu açıdan bakınca Ame- 
rikada mevcut Yüksek tahsil müesseselerinin 
Avrupadaki ve memleketimizdeki benzerlerin - 
den farklı özellikleri taşıyacağı hakikati kendi
liğinden ortaya çıkar. Eğer mukayese memle
ketimizle Amerika arasında yapılırsa ayıran 
çizgiler derinleşir ve keskinleşir.

Amerikada, mahdut sayıda bulunan Eyalet 
Kollej ve Üniversiteleri hariç, Yüksek tahsil 
müesseseleri gerek idari ve malî, ve gerekse 
eğitim ve öğretim bakımından tamamen müs
takildirler. Üzerlerinde dolaylı da olsa her han
gi resmi bir kontrol mevcut değildir, ve mües
seseler bir nevi yönetim kurulları olan müte
velli heyetleri tarafından idare olunurlar.

İkinci önemli fark Üniversite ve Kollej 
(College) lerin sayısında kendisini gösterir. 
Amerikada Üniversitelerin sayısı 300’ü ve irili 
ufaklı müstakil kollej (college) lerin sayısı 
20000 ’i geçer. Buradaki Kollej terimini bizdeki 
anlamı ile karıştırmamak icap eder. Amerika’ 
da kollej bizdekinin aksine Fakülte anlamında 
kullanılmaktadır. Buna göre de bir Üniversite 
muhtelif Kollej ve «Mektep»leri ihtiva eder.

Genel olarak Amerikada yüksek tahsil pa
ralıdır. Bundan nispeten ucuz olan Eyalet Üni
versiteleri ile bazı bölgelerde orta dereceli o - 
kullara iki nısıf ilâvesi suretiyl meydana gel - 
mekte bulunan ve iki yıllık olan «Bölge Kol - 
lejleri» müstesnadır. Bu iki yıllık Kollejlere 
devam etmekte olan öğrenciler isterlerse muay- 
yn bir meslek sahibi olabilirler veya Üniversi
tenin ilk iki yılını orada okuyabilirler. Buradan 
anlaşılacağı gibi aşağı yukarı Amerikan Üni - 
versitelerinin ilk iki yılları birbirlerine para
leldir, ve öğrenci bu mühlet içerisinde bizim 
Genel Kültür dediğimiz bir eğitim ve öğretime 
tabi olarak orta dereceli okulların bu bakımdan 
bıraktıkları boşluğu doldurmaya çalışır, ve 
kendi meslek’i istikametinde de ancak mahdut 
sayıda ve başlangıç mahiyetindeki kurları ala
bilir. Bu bakımdan bîr gencin kendi branşına 
ait dersleri Üniversite tahsilinin son iki yılında 
toplanmaktadır. Neticede alınan « Bachelor » 
derecesi yukarda anlatılan sebepten dolayı ki
fayetsiz kalmakta ve yavaş yavaş bir çok branş-

Nurettin BAÇ

lar için «Master» derecesi veren beş yıllık tah
sil kaim olmaktadır. Bazı meslek dallarında bu 
süre daha da uzun tutulmaktadır; meselâ Hukuk 
tahsili altı Tıp tahsil süresi sekiz senedir.

Sınıf geçme ve mezuniyet için memleketi
mizin bazı Yüksek tahsil müesseselerinde de 
son zamanlarda tatbikine başlanan kredi-saat 
veya sömestr-saat usulü uygulanmaktadır, ve 
bir öğrenci mezun olabilmek için mecburi ve 
seçimli olarak muayyen sayıda ders ve tatbikat 
alarak gerekli kredileri toplamaktadır. Fakat 
Spor, Yabancı dil, Müzik, Yedek Subay yetiş - 
tirme kur’ları da kredi verdiği için zarurî kre
dilerin toplanması bizdekinden daha kolay ol
maktadır.

Bu noktaya temas etmişken biraz da devam 
ve değerlendirmeden söz açalım: Yüksek tahsil 
veren müesseselerde devam mcburidir, ve has
talığa dayanmıyan sebeplerle bir sömestr için
de ancak iki veya üç devamsızlığa cevaz veri
lir aksi halde öğrenci o dersi başaramamış sa
yılır.

Değerlendirme ise ilk derslerden başlıya- 
rak bütün sömenstr boyunca devam eder, ve 
başarı durumunun tespitinde öğrencinin iştirak 
ettiği bütün imtihanlar, çeşitli araştırmalar, 
vazifeler, raporlar, lâboratuvar çalışmaları, v.s. 
göz önüne alındığı için iş sadece sömestr veya 
sene sonu imtihanının getireceği tek şansa bı
rakılmaz. Hoca öğrencisini iyice tanımak fır
satını bulacağı için de bazı başarılı öğrencilerin 
sene veya sömestr sonu imtihanlarından muaf 
tutulması olağan üstü sayılmaz.

Umumî bir mukayese yaptığımız zaman 
Amerikalı Üniversite mezunu bir genç bir Türk 
arkadaşına nazaran akademik ölçülerle daha 
geri bir durum göstermektedir. Bu bakımdan 
da bizim herhangi bir daldaki lisans derecesi 
onların «Master» derecesine yakın, bir seviye 
demek oluyor. Bu durum Amerika’nın değil sa
dece bize hatta Avrupa’nın da bazı memleket
lerine karşı İlmî ve teknik üstünlüğü ile bir 
tezat teşkil eder görünmektedir. Bizce bu me
selenin sırrı bir kaç noktada toplanıyor. Bun - 
lardan bazılarını da zikretmek isteriz::

Evvelâ eğitim sistemi, ta orta dereceli okul
lardan başlayarak öğrencilerde kaynaklara ka
dar giderek araştırma yapabilme alışkanlığını
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Madde ve mâna
İçtimaî hâdiseler içinde, «olan» la «olması 

lâzım gelen» arasında büyük farklara tesadüf 
edildiği veya bu neticeye vasıl olunduğu za
man realite, ekseriya içinde bulunduğu kıymet
ten de uzak bir manzara arzeder. Bu vaziyet 
karşısında insanların çoğu, ilimde tarafsızlık ve 
geniş görüşten mahrum bir münekkit zihniye - 
tiyle, cesaretini belki de bu farkı idrak ve ide
ali tesbit etmiş olmaktan alarak, reele hücum 
ederler. Halbuki ikisi arasındaki yolları bul - 
mak, mevcudiyetlerini keşfetmekten daha mü
himdir. Bilhassa iki âlem arasında elde edilme-

*
yerleştirmekte, bu alışkanlık bütün hayat boyun 
ca inkişaf etmektedir. Bilhassa Üniversite sı - 
ralarmda öğrenci muayyen bir dersi birçok 
yardımcı kitap, mecmua, araştırma raporların
dan istifade ederek takip etme zorundadır. Biz
de bazı Fakültelerin bazı derslerinde takip edi
len tek kitap hatta kitap dahi bulunmama du - 
rumları ile mukayese edince onların üstünlüğü 
her bakmıdan aşikâr olur. Buna ilâve olarak 
her türlü kitap ve malzemenin kolaylıkla bulun
ma imkânını da zikretmeliyiz.

ikinci nokta; Çalışma, yetişme ve ihtisasın 
genişliğine olmaktan ziyade derinliğine oluşu
dur. Bu itibarla da bilhassa mezuniyetten sonra
ki çalışmaları ile genç ilim ve teknik adamı 
dünya çapında araştırmalar ve buluşlar yapa - 
bilmektedir.

Yukardaki husus ile sıkı sıkıya alâkalı son 
ve bizce en mühim nokta ise belirli bir meslek 
veya ilim dalında ileriyi hedef tutan çalışmala
rın bizde olduğu gibi Üniversite Diploması ile 
bitmemesidir. Orada diploma bir münteha de
ğil bir başlangıçtır, ve vaktiyle okunan kitapla
rın tozlu raflara kaldırılması bahis konusu ol - 
mamaktadır. Sanırız ki kendimizi garp memle
ketleri ile mukayese ettiğimiz zaman bizim en 
büyük noksanımız da burada toplanmaktadır. 
İlmin ve tekniğin dev adımları ile her gün ast
ronomik mesafeler aldığı bu çok sür’atli geliş
me çağında durmak demek gerilemek demektir.

Bu ne zaman, nerede ve nasıl biteceği belli 
olmayan yarışmada «Muasır medeniyet sevi - 
yesine» yükselmek ve o seviyeyi muhafaza et
mek için öğrenme ve yetişmenin beşikten me
zara kadar olduğu; hakikatim yeni yetiştiren 
nesillerin bir an bile unutmaması gerekir, ka
naatindeyiz.

anlayışı üzerine
Behire ARSAN

19 Mayıs Lisesi Felsefe Öğretmeni

si lâzım gelen irtibatın evvelâ onları tanımakla 
mümkün olduğu düşünülürse...

Maddenin ifadesi olan teknikle mânanın 
ifadesi olan san’atm insanlık tarihinde başlan
gıçlarını anlamak için ilkel cemiyetlerde sihir 
(mag' e) dediğimiz inançlara kadar inmek ica- 
beder. Cisimlerin gizli hassaları olduğuna inan
mak kimyada ilk deneyleri meydana getirmiş, 
astronomi ve tıp ise tamamiyle bu garip inanış
lardan doğmuştur, insanlığın flk âhenkli hare
ketleri din veya ibadetleridir. Musiki, dans ve 
resim ilkel insanların bu basit inançları netice
sinde meydana gelmiştir. Eski cemiyetlerde sa
dece pozitif ilimler değil, teknik de sihre daya
nırdı.

Deneye dayanan ilimlerin ilerlemesi ve ta
biat kuvvetlerinin mahiyetinin anlaşılması ne
ticesinde sihir kuvvetine dayanan inan gittkçe 
azaldı. Fakat tamamyle kaybolmadı. Bu gün az 
çok herkesin, isteyerek veya istemiyerek inan
dıkları talih ve talihsizlik gibi düşünceler dün
yanın her tarafında yaşamaktadır.

insanlığın ilk devirlerindenberi tekniğin 
ve san’at eserlerinin meydana gelmesinde, fer
dî dehalar kadar, bu eserlerin içtimai bir değer 
olarak cemiyet içinde yerleşmesinin rolü olmuş
tur. Cemiyet tekniğe ait bir buluşu meydana 
getirecek ihtiyacı bizzat yaratmadıkça yenili
ğin doğmasına ve tatbikine imkân yoktur. Atom 
fikri asırlarca evvel Demokrit tarafından ortaya 
atılmıştı ama, ancak yirminci asırda ele alına
bildi. Bu vaziyet, san” at eserleri ve san’at an
layışı için de aynidir. San’atkârın halktan ge
len tesirlere bigâne kalabilmesi imkânsızdır. 
Başka bir deyişle umumi efkâr, kendisine mu - 
vafık olanı kabul ve muvafık olmayanları her 
adım başında mahvetmek şartiyle, sanat eser
lerinin nevini ve mahiyetini tayin eder. Kade
rin, beşeriyet üzerindeki bu tahakkümünü çok 
zaman içimiz burkularak yadederiz.

Tarihin ilk devirlerinde insanlar, madde 
ve mâna ihtiyacını müşterek bir anlayış içeri - 
sinde hissetmişlerdir. Tekniğin en mühim bu - 
luşlarından biri olan tekerlek, Japonya’da, Ti
bet’te ve Buda mabetlerinde görüldüğü gibi in
sanların mâna ihtiyacı için, din için kullanıl - 
mıştır. San’at heyecanı, san’at ideali insanlık
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tarihinin başlangıcında doğmuş ve tekniğin en 
büyük yardımcısı olmuştur. Zamanla san’atm 
tamamiyle dinî bir mahiyet alması, onun tek - 
nikten uzaklaşmasına yol açar. Ortaçağın du - 
rumunu başka türlü tefsir edemeyiz.

Rönesanstan sonra sanat anlayışının de - 
ğişmesi teknikle aralarındaki mesafeyi azaltmış 
değildir. Nerede kaldı ki bu ayrılığı bizzat san' 
at kollarında dahi müşahede etmekteyiz. Bu - 
nunla beraber san’at eserleri teknik, ekonomik, 
İlmî ve İçtimaî şartlardan müstağni kalamaz. 
Beşeri fikirlerin mahsulü de tabiat mahsulle
ri gibi ancak muhitleri ile izah olunabilir. Bir 
tabiat âlimi nasıl hareket ed'yorsa, san’atkâr da 
insanları ve hâdiseleri o suretle tetkik ederek 
netice çıkarmalıdır. Tarih,.. Tabiat.. Hayat.. Ce
miyet. İnsan. Bunların hepsinin yaradılış sebeb- 
leri ve gayeleri vardır Fakat biz bunları bilemi
yoruz. Filozof iç‘n olduğu gibi san’atkâr için de 
bu cefalet mevcuttur. Madde ve mâna, daha doğ
rusu fen ve san’at, ikisi de bir karar ve bir ne
tice vermekten feragat etmeli, ikisi de mazinin 
bâtıl inanışlarından kurtularak olgun bir ser
besti ile gelişmeğe ve yayılmağa çalışmalıdır.

Asrımızda madde ve mâna arasındaki mü
nasebet bir mücadele olmaktan çıkmış, yalnız
ca tek taraflı bir hâkimiyet haline gelmiştir. 
Bilhassa fizik ve kimya sahasında bu asra, şim
diye kadar insanlık tarihine asla nasip olmamış, 
bir sıfat kazandıran terakkiler, mânayı tama - 
miyle maddenin inhisarı altına aldığı gibi, ce
miyetin temayülleri de bu hâli âdeta destek - 
lemekteair. Bugün için sinema meraklısının, 
opera seyircisinden fazla olduğunu, polis roman
larının, edebî ve felsefî eserlerden çok okun - 
duğunu kabul etmemeğe imkân var mıdır? Çok 
yakın bir mâzide, liselerde fen şûbeleri için 
talebe bulunamazken, bugün vaziyet tamamiy
le aksidir. Edebiyat kolunda bir sene okuyarak 
mezun olmaktansa, güçlükle başaracağından 
şüphe etmediği, fen kolunda iki sene okumayı 
göze alan öğrencinin durumunu madde zavi - 
yesinden ayrı bir görüşle açıklamağa imkân 
yoktur. Bittabi durum Üniversiteler için de 
ayni mahiyeti arzeder.

Asrımızda büyük endüstrinin hissî sahada 
meydana getirdiği çözülme, fertleri kendi men
faatleri ile başbaşa bırakmış, yaşamak kaygusu, 
asrın icaplarına göre yaşama endişesi ile birle- 
şerek manevi varlığımızı yalnızlığa mahkûm 
etmiştir.

Bunun daha şimdiden cemiyetler ve fertler

K A Z ’IN ÖLÜMÜ
Yılmaz Kürşad SUNA

O, ne beyaz tüylü badi badi bir kazdı ne 
de aptal bir insan; O da sizin gibi, nemi gibi, 
yeyen, okuyan, zamanlarını bol bol ziyan eden 
Allah’ın bir kuluydu. Bizlerden yalnız biraz 
farklı tarafı vardı. Mesele de onun bu farklı 
tarafı sebeb oldu ya. Bu olay Kuperto Kralı 
Kaşiko’ya Cuperto Kralı ünlü Caşiko misafir 
geldiği zaman oldu. Sarayda üç günden beri 
eğlenceler gırla gitmiş, hâlâ da gitmekteydi. 
Her iki kral da gerek askerlik gerek zenginlik 
bakımından denk durumdaydılar. Bu yüzden 
tam manasıyla dosttular. Biri kuvvetli diğeri 
zayıf olsa aralarında bu derece dostluk olftıası- 
na imkân yoktu ya. Hoş. Onların sözüne bakı
lırsa biri zayıflarsa öteki daima onun dostu ola
rak kalacaktı. Birikirlerine bunu yeminlerle 
söylüyorlardı. Hatta konuşmaları da ekseriya 
şöyle oluyordu.

— Eh Aziz Kaşiko, Allh’tan ne istiyorum 
biliyormusun ?

— Ne istiyorsun sevgili Caşiko?.
— Senin çok ama çok fakir kalmanı. Ya

bancı bir devletin topraklarını işgal etmesini. 
Yo Yo Aziz Dostum gözlerini öyle açma. Vallahi 
kötü bir niyetle söylemiyorum.

— Ya nasıl niyetle söylermişin, bakalım. 
Ne biçim dostluk bu Caşiko?

— Yoooo, hindi gibi kabarma. Otur şöyle. 
Sakinleş bakayım dostum. Sen benim yanıma 
kaçınca ne yaparım biliyormusun? Önce seni 
şöyle rahatça sarayımda bir beğendiğin odaya 
yerleştiririm. Sonra sana «Ey sevgili Kaşiko” m. 
Ben askerim; ülkem dostumun emirlerine ama
dedir. Söyle ne istersen yapayım der, düşman
larına öyle bir saldırırdım ki.

Kaşiko yumuşar bu dostluk karşısında göz
leri yaşarır, «Sağol dostum sağol» derdi Da
yanamaz o da arkadaşına dostluk ve samimiye
tini belirtmek için şöyle derdi:

«Meselâ gökten buz yağsa. Hem de tuğla gibi 
buzlar. Sen bahçede gezinirken bir tanesi başına 
düşse. Delirsen. Üstelik bir de kötürüm kalsan. 
Düşün fecaati. Hem delisin hem de kötürüm.

üzerinde ayrı ayrı yıpratıcı tesirleri görüldü - 
günden, Birleşmiş Milletler, Unesco v.s. gibi 
çeşitli teşebbüslerle asrın madde anlayışını, 
mânâ ile takviye çareleri milletlerin en mühim 
problemlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor.



Kimse de derdine çare buamıyor. O zaman ben 
geliyorum ben. Dostunum vasisi benim diyo - 
rum. Senin durumundan faydalanıp ayaklanan
ları eziyorum. Seni iyi etmek için çırpmıyo - 
rum...»

Caşiko dayanamaz heyecanla fırlayarak : 
Yeter Kaşikocuğum yeter. Gözlerim yaşardı 
vallahi. Allah’ım ne dostluk bu. Böyle asil bir 
dosta lâyık bir insanmıyım ben» diye haykı - 
rırdı.

Caşiko misafir geldiği gün de ülkeleri sı
nırında öyle bir kucaklaşmışlardı ki. Saraya gi
rerlerken de Kaşiko misafir dostuna öyle bir 
sarılmıştı ki sormayın. Nerdeyse Caşiko’nun 
kemikleri kırılacaktı. Bu gösteriş kucaklaması 
değildi. Vallahi de değildi billahi de değildi. 
Caşiko’yu kucaklamak Kaşiko’nun o anda için
den gelmişti. Kendilerini merak ve hasetle sey
reden halka dostunu nasıl sevdiğini göstermek 
istemişti. Taklarla süslenen sokaklara biriken 
halk, gözlerini dört açmış onlara bakıyorlardı. 
İkide bir gelip, kendilerinin türlü masraflarını 
yüklendikleri bu adamı sevdiklerinden toplan
mış değillerdi. Sadece vergilerinin yükselmesi
ne sebeb olan, bu Allah’ın Kulu’nu görmek iste
mişlerdi?

Caşiko yolda gelirken, halkın arasında, ba
basının omuzuna binmiş bir çocuğu çok beğen
mişti. Yanma getirtmiş. Küçüğü yavrusunu ok
şayan bir ayı gibi iyice hırpalamıştı. Nihayet 
bıraktığı zaman çocuk ona sormuştu: «Amca
siz yiyicimisiniz.? Annem, babam sizin gelece
ğinizi duyunca eyvah yine yiyiciler geliyor. 
Etrafında da bir sürü kemik yalayıcısı getiri - 
yor. Hapı yuttuk. Yine yeni vergiler, yine aç
lık başlayacak bizim için dediler.»

Caşiko hayretle Kaşiko’nun yüzüne baktı.
— Kaşiko bu ne demek istiyor. Açlık ta ne 

demek?
— Vallahi bilmiyorum sevgili Caşiko. Bel

ki bir kuştur veya bir sinek. İyisimi bunu saray 
nazırına sormalı. O her,şeyi bilir.

Herşeyi bilen saray nazın da bu kelime 
karşısında şaşakaldı. îki Kralın karşısında : 
«Bilmiyorum» demek doğrusu ya şanına yaraş
mazdı. Ikındı, sıkındı kıpkırmızı yüzü terledi. 
Ellerini iri göbeğinin üzerinde saygılı bir du - 
ruşla bağlıyarak mırıldandı:

«Sanırsam bir deniz kızı adı olacak. Ha ha 
balolarda... Yok yok efendim. O da değil. Hani 
bilmiyor değilim. Ama ne de olsa bir saray lü- 
gatına bakmak iyi olacak. Tabii siz nasıl ister
seniz. Siz daha iyi bilirsiniz efendim.»

Derhal bir saray lügati getirildi. Açlık ke
limesi bu lügatta yoktu. Diğer nazırlara da so
ruldu. Hiç birisi böyle birşey bilmiyorlardı. 
Yalnız halk arasından sivrilmiş bir hassa subayı 
bir selâm çaktı ve tekmil verir gibi: «Açlık hiç 
bir şey yiyememektir» diye haykırdı.

Caşiko hayretinden bağırdı. Kaşiko hayret
le başını kaşıdı. Söylendi; «Hiç birşey yeyerne- 
mek mi?» Sonra başını yumrukladı.

— Amma da aptalım be Caşiko. Yahu ak- 
lımzıa da gelmiyor. Bu çocuğun ana ve babası
nın mideleri rahatsız galiba.

— Ya ya Kaşiko’cuğum. Yoksa niçin yiye
cek yeyemesin değil mi ya? Dünyada yeyecek- 
ten bol ne var ki?

— Tabii Caşiko. Dur çocukçağızm ana ve 
babasına bir yardımda bulunayım. Bak Küçük 
Aslan Yavrusu. Bir zamanlar benim de midem 
rahatsızlanmıştı. Ama yıllarca binlerce doktor 
bana hususi olarak hazım hapları yapmak için 
uğraştılar. Nihayet yaptılar da. Bir kuzu ye, 
arkasından bu haplardan bir tane yut. O kuzu
dan sonra iki deve ye, bir iki balinaya da bana- 
mısm demessin. Bu bir hapın verdiği iştiha da 
bir yıl sürer? Sini sini hamur işleri, hamur 
tatlıları da cabadan yiyebilirsin tabii. Mideyi 
tam bir değirmen gibi çalıştırıyor vallahi. Al 
şu iki hapı da anana babana ver bakalım. Bana 
dua etsinler ha.

Caşiko tebasma bu kadar yardımı dokunan 
arkadaşına bakarken gözleri yaşardı. Kaşiko 
diğer yanda açlık’m ne olduğunu bilen bilgili 
hassa subayına asalet ünvanı tevcih ediyordu.

Sarayda eğlenceler günlerce sürdü. Öyleki 
en güzel eğlenceler bile bıkkınlık vermeye baş
ladı. Çeşit çeşit müsabakalar yapıldı. Artık ya
pılacak bir şey kalmadığı sırada Kaşiko’nun 
içinden uzağa tükürmek geldi. Tükürüğü dört 
beş metre uzağa gitti. Bu hoşuna gitti. Saray 
kadınlarının arasında bir hindi gibi kabaran 
Kaşiko’ya kendisi gibi uzağa tükürüp tüküre- 
miyeceğini sordu. Kaşiko güldü. Ölüm savaşma 
giden bir şövalye yibi sert Ve kahramanca yü
rüyerek Caşiko’nun yanına geldi. Karşıya tü
kürdü. Caşiko’yu geçemedi yine tükürdü yine 
yine? Heyhat geçemiyordu. Tükürüklerinden 
bazıları saraylıların yüzlerine geldikçe, onlar 
mültefit krallarına en şirin tebessümleriyle 
mukabele ediyorlardı. (Baş Nazırın hepsinden

O K U L U M U Z U N  
ANANEVİ ÇAYI İÇİN 

H A Z I R L A N I N
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112. YIL DÖNÜMÜ

(Baş tarafı 4 ncii sayfada)
1910-1911 öğretim yılı başında, Sati Beyin 

müdürlüğü altında, Cağaloğlu Akşam kız Sanat 
Okulu binasında, İlköğretmen kısmiyle birlik
te Yüksek Öğretmen Okulu’nu, ilk defa yatılı 
bir müessese haline getirilmiş görüyoruz. Böy- 
lece 62 yıllık gündüzlü Darülmuallimin Darül
fünuna katılan Âli kısmı tekrar ilköğretmen 
kısmiyle bir binada birleştirilmiş ve bütün ders
lerini kendi binasında gören yatılı bir müessese 
olmuştur. Ancak, Yüksek Öğretmen Okulu’nun 
bu tarzdaki öğretimi uzun sürmemiş ve branş 
derslerinin yine Darülfünunda görülmesi gele
neğine dönülmüştür,

1925 de İlköğretmen kısmından ayrılan 
Yüksek Öğretmen Okulu, önce, Fen ve Edebi - 
yat Fakültelerinin bulunduğu yerde, yanan 
Zeynep Hanım Konağına, 1932 de Üniversite 
Merkez binası arkasında Bekir Ağa Bölüğü 
adiyle maruf binaya ve 1939 da da Vefa Lise - 
sinin ek binasına taşınmış ve yerleşmiştir. Do
kuz yıl bu binada öğretime devam eden Yük - 
sek Öğretmen Okulu da 1948 de, yeniden ka - 
panmıştır.

ileri giderek, üzerine tükürmek lütfunda bu
lunan kralına «kralımız çok yaşşaaa» diye ba
ğırdığını tarihi kaynaklar nakleder.)

Kaşiko çok sinirlenmişti. Başka zaman ol
saydı bu kadar sinirlenmezdi. Ama kokonoların 
önünde bu yenilgi. Oh çıldırmak işten bile değil
di. Kokonoların o güzel kokonoların yanında 
yenilmek. Bu hazmedilecek bir şey değildi. Bu 
esnada Caş'ko da parmaklarını koltuklarının al
tına geçirmiş fiyakalı fiyakalı konuşmaya baş
lamaz mı. işte her şey o anda olup bitti. Derhal 
bir mızıkçılık. Karşılıklı ültümatomlar ve arka
sından dehşetli bir savaş. Her iki memleket or
duları insafsızca b'ribirlerine girdiler. Kralları
nın şerefini kurtaracaklardı.

Allah’ım ne savaştı o. Çalman trampetler 
ölenlerin ağıtını haykırıyor, harp boruları İsra
fil’in surundan daha acı sesler çıkarıyorlardı. 
Askerler birbirlerine öyle kinle saldırıyorlardı 
ki, ölünce ahrette bile b'rbirleriyle dövüşenleri 
ayırmak için melekler güçlük çekiyorlardı.

(Devamı var)

P I N A R  SÎZİNDİR 
O K U Y U N  
O K U T U N

Kuruİuşundanberi geçirdiği safhaları kısaca 
arzettiğim okulumuz 1950-1951 öğretim yılında, 
İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu, Eğitim Ens
titüsü ve ilköğretmen Okulu adı altında üç ka- 
dameli, kız ve erkek, yatılı bir meslek okulu 
haline getirilmiş ve her kademenin program 
ve yönetmelikleri günün ihtiyaçlarma cevap 
verecek şekilde gözden geçirilmiş ve böylece 
bir asır önce başlamış olduğu memleket hizme
tindeki vazifesine, tam bir meslek havası ve te- 
sanüdü içinde, devam etme imkânına kavuş - 
muştur. Müessesemiz, bugün, maarifimizin is
tediği her kademedeki kaliteli ve gerçek öğ - 
retmenleri en iyi şekilde yetiştiren öğretim 
merkezlerimizden biridir. Dördü yabancı olmak 
üzere 66 öğretmeni, yedi memuru ve kız-erkek 
510 öğrencisiyle memleketimizin maarif ve kül
tür hayatındaki vazifesine, bütün imkânlariyle, 
devam etmektedir. Bir öğretmen olarak şu ci
heti iftiharla arz ve kaydetmek isterim ki her 
gün gelişmekte olan Türk maarifinin her kade
mesinde yüzlerce öğrencimiz vazife görmekte 
ve memleket maarifi okulumuzdan mezun bil
gili, ahlâk ve faziletli, vatan ve milletsever genç 
öğretmenlerimizden geniş ölçüde faydalanmak
tadır. Görevine azim, iman ve feragatla devam 
eden müessesemiz memleket maarifinin gelişi
minde, bundan böyle de, 112 yıllık şerefli tari
hine yakışır bir şekilde, memleketimizde öğret
men yetiştirme konusundaki önderlik meş’ale- 
sini de elinden tutarak, hissesine düşen hizmeti 
şerefle devam ettirecektir. Türk fikir hayatının 
ve faaliyetinin sözü edildiği muhitlerde, üç 
kademede öğretmen yetiştiren tarihî müesse - 
semizin tesiri kendini daima hissettirir. Edebi
yatta, gazetecilikte, tiyatroda, çeşitli maarif sa
halarında, politikada, hatta mimaride ve eko
nomide müessesenin tesiri ve izleri müşahede 
edilir. Maarifimiz her gün biraz daha ileri gö
türen, geliştiren ve genişleten Vekâletimizin 
okulumuzu da bir kat daha geliştireceğine kat’- 
iyetle eminiz. Müessese; bu emniyet ve inanış i- 
çinde azimle ve imanla memleket hizmetinde - 
dir.

Değerli meslekdaşlarım,

« ÖĞRETMENLER YENİ NESİL SlZİN 
ESERİNİZ OLACAKTIR» diyen ve öğretmen 
yetiştiren müesseselerin önemini ve değerini, 
herşeyde olduğu gibi, herkesten iyi gören ve 
veciz şekilde ifade buyuran eşsiz BÜYÜĞÜMÜZ 
ATATÜRK’ün aziz ruhu ve hatırası önünde en 
derin hörmet ve şükranla eğilirim. Kuruluşun-
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BİZE GELEN
Efendim,

Bir san’at dergisi çıkarmak istediğinizi ve 
benden bu teşebbüse müzahir olmamı rica et
tiğinizi bildiren mektubunuzu almış bulunuyo
rum. Böyle bir teşebbüs, kolay kolay göze alı- 
namıyacak ve pek çok feragat ve fedakârlık is
teyecek bir iş olduğu cihetle, gerçekleşmesi 
bütün Yüksek Muallim camiasını sevindirecek
tir. Ve biz, memleketimizin neresinde olursak 
olalım, daima eski yuvamıza hizmet etmeyi en 
şerefli vazife ve ödenmesi gereken bir minnet 
borcu telâkki edeceğiz. Bu sebeple yazı işlerini 
idare edecek arkadaşımız bize tercüme etmemiz 
icabeden metinleri bildirsin. Normal vazifemiz 
arasında tercümeyi yapabilmemiz için de bize 
10-15 gün mühlet versin. Dergiyi ilk sayısından 
itibaren bana gönderebilirsiniz. Abone şartlarım 
bildirirseniz arkadaşlarıma da duyurmam müm
kün olur. Bütün arkadaşlarıma selâmlarımı ve 
muhabbetlerimi yollar derslerinde başarılar di
lerim.

Baki DERELİ 
Lise Fransızca Öğretmeni

FİKİR ORDULARINA SELÂM
(Baş tarafı 13 ncü sayfada)

Mısrâları ile ebedileştirdiği bu vatanda her 
birinizin elle tutulur birer müsbet eseri bulun
malı.

Her rüzgârlı tepesinde bir «çoban çeşmesi» 
çağıldıyan ve her köşesi b!:r «mâvi dumanlı 
Bingöl yaylası» olan bu toprakları, sen ey ışık 
ordusu, yeniden fethedeceksin: Şâirin diliyle • 
söyliyelim;

M. Necmettin HACIEMİNOĞLU

dan bugüne kadar müdür olarak Ahmet Cevdet 
Paşa, Prof. İsmail Hakkı İzmirli, Sati Bey, Se
lim Sırrı Tarcan, İbrahim Alâeddin Gövsa, İh
san Sungu, Hâmit Ongusu ve daha bir çok gü
zide maarifcilerimiz bu müessesenin tümünün 
veya bir kısmının İdarî sorumluluğunu üzer - 
lerine almışlar ve her biri görev yıllarında, mü
essesenin gelişmesini temin yolunda, gayret ve 
emek sarfetmişlerdir. Müdür, öğretmen, memur 
ve öğrenci olarak okulumuza hizmeti, geçen 
zevattan ebediyete üntikal etmiş olanları rah
metle yadetmeği ve hayatta bulunan arkadaş - 
larımı da hörmet ve takdirle anmyaı şerefli bir 
vazife sayarım.

Bu mutlu günümüze katılmak suretiyle ih
tiyar ettiğiniz zahmet ve ilgiden ötürü tekrar 
şükranlarımı arzeder, cümlenizi saygıyle selâm
larım.

MEKTUPLAR

Sevgili Kardeşlerim

Mektuplarınızı sevinç ve* * heyecandan zap- 
tedemediğim göz yaşları arasında okudum...

Bizim yaktığımız ocak, bizim parlatmağa 
çalıştığımız meş’ale demek ki devam ediyor. 
Sizleri tebrik ederim. Sizlere başarılar dilerim.

Çıkartmayı tasarladığınız dergi için bir ya
zı gönderiyorum. Bundan böyle her ay bir yazı 
yollayacağım.

Başka halledilmesi gereken meseleleriniz 
olursa, bize de baş vurmaktan çekinmeyiniz.

Hepinize en samimi sevgilerimi sunar, has
retle gözlerinizden öperim.

Kalbi sizler için çarpan, Ocaklı Necmettin

HACIEMİNOĞLU.

Talebe Cemiyeti Başkanlığına

Yüksek Öğretmen Okulu’nun müstesna ve 
sihirli havasını sahifelere aksettirmek, eski ve 
yeni mezunları bu sahifelerde karşılaştırmak ga
yesiyle çıkarmayı düşündüğünüz dergi, ancak 
bir Yüksek Öğretmen’liye yakışacak görüşün 
ve duyuşun neticesi olabilirdi..

Bu isabetli kararınızdan dolayı sîzlere en 
samimi takdir duygularımı gönderir, attığınız 
her adımda muvaffak olmanızı temenni ede - 
rim?.

Uzaklardan sizlere yapabileceğim en ufak 
bir yardım, hayatımın sayılı memnuniyetlerim
den birini teşkil edecektir.. Arzularınızı bekli
yorum..

Bu vesile ile şahsınızda bütün arkadaşları
nıza en iyi dileklerimi gönderir, başarılar dile
rim..

Behire ARSAN 
Lise Felsefe Öğretmeni

FRİEDRICH SCHILLER

(Baştarafı 5 nci sayfada)
rin bir ruh yakınlığı gösteren Namık Kemal'i
mizin şu tanınmış mısralarını tekrarlamaktan 
kendimi alamıyorum :

Yüksel ki yerin bu yer değildir 
Dünyaya geliş hüner değildir 

★
*  *

Yüksel ki bunun da fevki vardır 
insanlığın ayrı zevki vardır

Prof. Dr. Burhanettin BATUMAN
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