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P I N A R ’ D A N  O K U Y U C U L A R A

Aziz Okuyucu!

Elinizdeki şu mecmua bildiğiniz gibi bir talebe cemiyetinin mecmua
sıdır. Cemiyetimiz mecmuayı devraldığından beri büyük gayretler göste
rip, sizlere daha iyi bir mecmuayı sunmaya çalınm aktadır. Dergimiz tet
kik edildiğinde anlaşdacaktır ki onun kültürel yönü daha ağır basmakta
dır. Bu gün yabancı kültürlerin karşısına onlardan daha sistendi bir dü
şünce ve kültürle çıkmamız zaruretini elbette takdir edersiniz.

Bildiğiniz gibi bu ay Türkiye için çeşitli sarsıntılara sahne oldu, 
öğretmen boykotu bunlardan biridir. Okulumuzda da geçen yddan beri 
çeşitli kavga ve döğüşler eksik olmamaktadır. Öğretmenlik gibi kıymetli 
bir mesleğin elemanlarına bu gibi hareketlerin, kaba kuvvet gösterileri
nin hiç de uygun olmadığı kanısındayız. Bu hususdaki görüşlerimizi 
Y. ö . O. Talebe Cemiyeti olarak geçen sayımızda, okuyucularımıza sun
muştuk.

Gene bu ay birçok şair ve yazarlarımızın doğum ve ölüm günlerini 
içine almaktadır. Büyük Akif ve Yahya Kemâl bu aradadır. Bu sayımız
da Akif ve İstiklâl Marşı hakkında Faruk Kadri Timurtaş’ın güzel bir 
yazışım koyduk. Yahya Kemâl hakkımla ise Yusuf Olgun’un bir yazısı 
var. Bunların yanında Salim Bici arkadaşımızın yazısı da diğerleri ara
sımla ayrı bir özellik arzetmektedir. Geçen yd okulumuzda yapdan Yahya 
Kemâl ve Akif günleri İstanbul’da büyük yanltdar uyandırmıştı. Bu sene 
de yapmaya niyetli olduğumuz bu önemli günleri artık daha ilerideki 
aylara tehir etmek mecburiyetinde kaldık.

Mecmuamız birçok yerlerde aranan bir mecmua olmağa başlamıştır. 
Anadolu’daki birçok okuyucularımızdan mektuplar gelmekte ve abone 
isteklerini belirtmektedirler. Okulumuzdan mezun olan «Yüksek öğret
menler» in okulumuzla ve öğrenci arkadaşlarıyla temaslarım sağlamaları 
g.nna.lr şu küçük mecmuamız sayesinde olmaktadır. Ayrıca öğretmen ağa
beylerimizin yazılarmı beklediğimizi ve onları mecmuamıza koymaktan 
büyük zevk duyacağımızı bildiririz.

Hoşça kalın aziz okuyucu i

PINAR
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AKlF v e

M E D E N İY E T  

D Ü Ş M A N L IĞ I

Necmeddin Turinay

«Medeniyet» Size çoktan beridir diş
bileyor,

...Evvelâ parçalam ak, sonra da
yu tm ak  dileyor.

Zalim A vrupa devletleri im paratorlu
ğum uzu yıkm ak için, çok plânlı bir şe
kilde asırlard ır çalışıyorlardı. îsm i çok 
duyulan, gerçeğiyle hiçbirimize öğretil
meyen ŞARK M ESELESİ, aziz m illetim i
zin ve onun tem iz kü ltürünün  A vrupa T ür
kiye’sinden ve A nadolu’dan sürgün edil
mesi esasına dayanıyordu. Haçlı ruhunu 
besliyen H ristiyan  taassubu, zalim  devlet
leri, m illetimizi parçalam aya sevkediyor- 
du. Devletimizin içine yerleştirdikleri iç 
a jan la rla  huzursuzluğu artırıy o rla r ve 
gayr-i millî kü ltü rle ri bu a jan la rı v as ıta 
sıyla resm ileştiriyorlardı. Bu zalim ler 
uzun çalışm alarıyla millî kültürden tam a
men kopmuş, zevkleriyle yaşayışıyla, dü
şünce itibariy le «millî olabilme» vasıfla
rını yitirm iş b ir nesli yetiştirm eye gayre t 
sarfettiler.

Balkan savaşm da, T rab lusgarb’da 
m ağlubiyetim iz plânlanm ıştı. Gerçekde 
m illet m ağlub olmadı. Bu iç m illet düş
m anları B ulgar’a, S ırp’a, İta ly an ’a gâli- 
biyeti, peym âne sunar gibi sundular. Av
rupa T ürkiye’sinin, K ırım 'ın her f ırs a tta  
«Politik Hile» lerle elimizden çıkarılm a
sı A kif’in kalbinde derin y a ra la r açıyordu. 
Çok ızdırab çekti. Kendi kendini yiyor
du. Gece sabah la ra  k ad a r milletinin peri
şanlığına, zalim lere teslim  edilen Balkan 
T ürklüğü’ne gizli gizli yas döktü.

Bunca perişanlık  yetm iyorm uş gibi, 
im paratorluğum uzu tam am en parçalam ak 
için 1914 de, bizi te k ra r  harbe soktular. 
Milletimiz ta ra fm d an  zâlim  ve kahbe ola
ra k  vasıflandırılan  İngilizlerle F ransız lar 
Ç anakkale’de yarım  milyon m illet evlâ-
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dmı topa tu ttu la r . H akka, adalete, açık 
alm lara kurşun  sık tılar. Anadolu âh-u 
figanla doldu. A nalar dul, yavru lar ye
tim  bırakıldı. Köpekler gibi uluyan «Tek 
dişi kalm ış canavar» ŞARK M ESELESİ’- 
ni adım  adım  ilerletiyordu. Büyük İm pa
ratorluğun  nüfusu on milyona indirilm iş
ti.

M edeniyet canavarlaşm ıştı. Bizi ez
mek istiyordu, ezdi. Anadolu’da tütm e- 
meyen ocaklar, gülmeyen yüzler, o yüz
dendir. A kif’i tenkid edenler, medeniyet 
düşm anı diyenler, «Tek dişi kalm ış cana
var »m kü ltü r misyoneri olan iç a jan la rı
dır. Şu ses bu milletin sesidir.

TÜKÜRÜN ehli salibin o hayâsız
yüzüne!

TÜKÜRÜN onların asla güvenilmez
sözüne!

«Medeniyet» denilen m askara
m ahlûku görün:

TÜKÜRÜN m askeli vicdanına asrın,
TÜKÜRÜN!

AvrupalI zâlim dir. İnsafsızdır. Sahibi 
olduğu ideoloji ve doktrin ler milletimizi 
yok etm ek esasına dayanır. Onun ideolo
jisinden doğan kü ltü rü  ve yaşayışı da 
milleti, milleti m illet yapan değerleri de
jenerasyona, millî kü ltü rü  tahrife, iffeti, 
nam usu, hayayı perişanlığa sürükler.

Onların kü ltürü , ahlâkı, imanı; mille
tim izin ideolojik yapısına yani bizim kül
tür, ahlâk  ve im ânım ıza z ıttır . İş te  bu 
z ıtlık tan  A vrupalm m  zulmü doğuyor. Ça
nakkale’de y an m  m ilyona bu z ıtlık tan  
dolayı kurşun sıkıldı. Bunun için A vrupa- 
menşeli her ideoloji bize kan  kustu ru r.

A vrupalm m  sahibi olduğu teknik  
güç, bu zalim  kültürün, bu zalim  ideoloji

lerin em rine verildi. Zulme dayanan sefil 
iştihalar, k irli nazarlar, K IRIM ’ı, KU
DÜS’Ü, TÜRKİSTAN’I perişan ettiler. 
Anadolu’ya atılan  güllelerden toprak  bile 
yeşermedi.

öy leyse A kif kime düşm an?
«Sade garbın, yalnız ilmine dönsün 

yüzünüz,» diyen; atom u «maddenin kud
re ti zerriyesi» diye bundan tam  elli sene 
önceden keşifle müjdeleyen A kif kim e düş
m an '

Saban yerine kullanılan trak tö re  mi, 
eşek yerine kullanılan kam yona m ı? Yok
sa Edison’un am pulüne P as tö r’ün kuduz 
aşısına mı düşm an? E lbette  hayır! Hayır!

A kif A vrupalm m  bile zihnini, şuuru
nu köleleştiren, insan tab ia tına  aykırı olan, 
insanı hayvanlaştıran  sapkın ideolojilere 
ve bu ideolojilerden doğan sapkın kül
türlere düşmandı. H akka hak ikate  diş bi
leyen zulüm fikrine düşmandı.

Keder de söz mü y a?  Alkışlıyordu
celladı

U tanm adan koca yirm inci asrın
evlâdı!

«İçtimâi ağrılarımız 
Tuttukça maziyi itham 
Etmek umûmî bir derd 
Oldu.»

Yahya Kemâl 
Eğil Dağlar
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SİSTEMDEN * 
AKSİYONA

v -----------------------------------------------
Süleyman Kocabaş

Yük. Ö fr. Ok. Hz. Lisesi

Millet, bünyesiyle canlı bir bütün
dür. Bu bütünlüğü çeşitli veçheler ku
şatır. B aşta  dil, din, tarih , kü ltü r ve top
rak  beraberliği içerisinde çerçeveleşen 
bir toplum da; hukuk, ik tisat, eğitim, ilim, 
medeniyet müesseselerinin gerçek veçhile 
tezâhürü  ile sarsılm az bir m illet hayatı 
doğar. Bugün, m illet hayatın ı tanzim  e- 
den yukarıdaki veçhelerin ahenkli ve her 
ferdin iradesinde objektiflik kazanm ış 
sistemine ve bu sistem i canlı h ay a ta  hâ
kim  kılacak aksiyoncu harekete herşey- 
den önce ihtiyacım ız vardır. M ülîlik özel
liğimizi devam ettirm em iz, varlığımızı ko
rum anın en esaslı tem inatıdır. Bu ta rih î 
ve f ıtr î bir za ru re ttir . Çünkü, milletin 
varoluşunda ve çağdaşlaşm asında en önem
li unsurlar millî değerlerdir. Millî çalış
m aların  gayesi bu alana yönelmedikçe, 
kozmopolit faaliyetler içerisinde erim e
ye yüz tu tan  millet bünyesine hiç b ir fer
din vicdanı razı olamaz.

En gelişmiş bir toplum düzenini ifa
de eden, «millî ve medenî düzen» çerçeve
si içerisinde bulunm ayan her hareket bi
zim nazarım ızda geçerli değildir. M illet
lerin tarihlerindeki tekâm ülü ile ilmîlik 
kazanan millî kültürlerden en esaslısı 
T ürk  kültürüdür, tik  defa O rta  A sya’da 
filizlenmeye başlayarak, ilk sistemleşm e 
hareketin in  burada başlayıp; yine ilk 
medenî temelin burada atıldığı ta rih î ha- 
k îk a t içerisinde, insana uyan bir tek â
mülle zam anım ıza kadar uzanan T ürk

kültürü, gerçekten tam  bir medenî millet 
bünyesi m eydana getirebilecek güçtedir.

T arih te  insana uyan bir nizam, de
vam lı aranan  nizam olm uştur. A ncak ger
çek ve m utlak  bir nizam, insana uyuş vas
fını üzerinde bulunduran İlmî bir k ü ltü r
le mümkündür. İddia ediyoruz ki, bu kü l
tü re yegâne örnek T ürk  kültürüdür. T ürk 
kültürünün sistem i ve aksiyonu arasında
ki ilişkilerin oldukça uygun oluşu kü ltü 
rüm üzün ne kadar canlı ve bütünleyici 
bir özelliğe sahip olduğunu gösterir. Zâ
ten  bütün kültürlerde aranan  en esaslı 
unsur budur. Sistemi aksiyonuna uym ayan 
kültürlerden bahsedilemez.

Fertle rin  ve toplum larm  faaliyetleri, 
kendilerini m utlu kılm aya yönelmiştir. 
Bütün faaliyetler, kültürle çerçevelenir
ken, hedefe u laşm aktak i asıl sır; vasıta 
ve gaye olan veçheleri en iyi şekilde işle
yerek aksiyonu bir bütün hâlinde hâkim  
kılm aktır.

Bugün, Türk, İslâm , Garp kültürleri 
arasm da bir sentezi ifade ederek, k arş ı
m ıza çıkan yeni T ürk  kü ltürünü  keşme- 
keşlikten kurtarm anm  tam  zamanıdır. 
T ürk  kü ltü r sisteminin temeli, millî varlı
ğın devamını ve çağdaş medeniyet seviye
sine ulaşm ayı kayıtsız şartsız  gerektirir. 
T arih î şeref ve gururum uz, İslâm î haya
tım ız ve G arb’ın sâdece ilim ve tekniği 
ile bütünlüğünü sağlayacak olan kü ltü r 
sistemimiz varoluş mücadelesine girdiği
miz bir devrede en büyük kuvvet ve da- 
yanağımızdır.

Bu sistem in aksiyonundan sağlıyaca- 
ğımız neticeler, te k ra r  eski ta rih î şeref ve 
gururum uzu sağlam anm  yoludur.

Hedef ve hayatım ızın gayesi, millî 
kültürdeki sistem i aksiyona hâkim  kıl
m aktır. Bu yolun yolculuğunu yapan T ürk 
gencine ne mutlu.
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istiklâl Marşımız 
Değiştirilemez

İııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı prof. Dr. Faruk Kadri T im u r ta § u ıı ı

Büyük M illet Meclisince kabulünün 
48. yıldönümünde hiçbir tören yapılm a
dığı için derin  üzüntü  duyduğum uz İs 
tik lâl M arşım ızın değiştirilm esi hakkın
da son günlerde ça tlak  sesler işitilm eğe 
başlandı.

Prozodi (güfte ile beste arasındaki 
uygunluk) bakım ından h a ta la r  bulundu
ğu için değiştirilm esi gerekiyorm uş. 
Böyle b ir durum  olabilir. F a k a t müzik 
otoriteleri no ta larda  yapılacak u fak  de
ğişikliklerle, düzeltm elerle bestenin islâh 
edilebileceğini, daha düzgün b ir hâle ge
tirebileceğini söylem ektedirler. Böylece 
güftenin değiştirilm esi isteğinin çok yer
siz ve m ânâsız olduğu anlaşılıyor.

Bestenin islâh edilmesi, prozodi h a 
ta ların ın  giderilm esi meselesi ise, daha 
fazla ihm âl edilmemelidir. E sasen m ar
şın bestekârı Zeki Ü ngör m erhum  da, 
b ir kaç  yıl önce eserinin aslına uygun 
olm ayan şekilde çalınıp söylendiğini, tem 
posunun böyle ağ ır olm adığını o rtaya  
koym uştu.

İstik lâ l M arşının başka besteleri de 
vardır. İlk  zam anlarda söylenen Zeki 
Bey’inki değildi. Beste sonradan değişti
rildi. G erekiyorsa yine de değiştirilebilir. 
Çünkü mesele, besteye uygun güfte  yaz
m ak değil, söze uygun beste m eydana 
getirm ektir. Bu işte esas güftedir. Zaten, 
önce İs tik lâ l M arşının sözü için müsaba-

baka açılmış, seçilen eser sonra bestele- 
tilm iştir. Bugün söylediğimiz Zeki Ün- 
gör’ün bestesi halk  ta rafından  beğenil
miş, benimsenmiş 'bulunm aktadır. Beste 
sevilmiş ve yerleşm iştir. U fak  tefek  ak 
sak lık ları g iderilir ve her seviyedeki top
lu luklar ta rafından  kolayca söylenebile
cek b ir durum a getirilirse mesele kalm ı- 
yacaktır. Böylece, m arşın  bestesinin de 
değiştirilm esine hiç bir sebep olmadığı 
açıkça görülm ektedir.

İstik lâ l M arşm ı değiştirm ek fikri 
yeni değildir. Zam an zam an o rtay a  a tı
lır. Bu arzuyu ileri sürenler um um iyetle 
kasıtlı h areket eden, vatan î ve millî duy
gu ları zayıf kim selerdir. Bu konuda sa
yın C um hurbaşkanı Cemal Gürsel k an a
atlerin i «bu, kom ünistlerin  ötedenberi a r 
zu e ttiğ i b ir şey» şeklinde ifade etm iş
lerdir. A ta tü rk  zam anında da İstik lâ l 
M arşm ı değiştirm ek isteği ileri sürül
müş, fa k a t İstik lâ l Savaşının büyük baş
buğu bu düşünceye iltifa t etm em iştir. 
Ü niversite tahsilim izin son kısm ına ra s t
layan  İkinci D ünya Savaşının sona erd i
ği y ıllarda d a  İs tik lâ l M arşımızı değ iştir
mek arzusu taşıyan lar olmuştu. Adım 
verm ek istem ediğim iz bir şa ir - yazarın  
bu isteği o zam anlar üniversite gençliği 
ta rafından  büyük infialle karşılanm ıştı.

M illetlerin m ukaddes tan ıd ık ları şey
ler vardır. Millî m arşlar bunlardan biri-

PINAR 5



aır. M ukaddesat arasında yer alan  m ad
de ve hususlar değiştirilemez. B ayrak  da 
nihayet b ir ıbez parçasıd ır am ma, millî 
bir sembol o larak  yüzyıllar boyunca bü
tün sevinçli ve üzüntülü günlerim ize k a 
tılm ak suretiyle tarihim ize, geleneğimi
ze girm iştir. Binbir hâ tıray la  kendisine 
bağlanm ışızdır. İs tik lâ l M arşı da tarih- 
leşmiş, millileşmiş, geleneklerimize k a 
rışm ıştır. Millî m ukaddesat, çam aşır de
ğ iş tirir  gibi değiştirilemez. M illetlerin
dilini, vatanını değiştirm ek im kânsızdır. 
B unlar gibi m ukaddes olan bayrak  ve 
millî m arşları da öyle rastgele ve keyfî 
su rette  değiştirm ek olmaz. İkide bir İs 
tik lâl M arşını değiştirm ek m aksadiyle
o rtaya  atılm ak çılgınca ve haince bir ha
reke ttir.

Millet hayatındaki büyük çalkan tı
lar, ölüm - kalım  savaşları çok tesirli ve 
büyük sanat eserlerinin m eydana gelme
sine sebep olurlar. Bunlar, bütün milletin 
ruhuna tercüm an olan dev eserlerdir. 
Böyle eserleri, kendilerini m eydana geti
ren sana tkârla rın  değil, bütün milletin 
o rtak  malı saym ak gerekir. İstik lâ l M ar
şımız da böyle bir şiirdir.

İstik lâ l M arşını değiştirm ek istemek, 
İstik lâ l Savaşı şehitlerinin ve A ta tü rk ’
ün aziz h â tıra la rın a  saygısızlıktan başka 
birşey değildir. A ta tü rk  devrinden bize 
kalan  bir değerli yadigârın  üzerine t i t 
rem ek gerekir. Hem bu m em leketin m arş 
değiştirm ekten başka bir meselesi, dâ
vası yok m udur ki, bir tak ım  kendini 
bilmezler zam an zam an bu arzuyu o r
ta y a  a tıyo rlar ? M illetler ha tıra la rla , ge
leneklerle, tarihle, millî m ukaddesatla 
yaşarlar.

Bir istihkâm  subayı olan Rouget de 
Lisle’in 1792 de yazdığı F ransız millî

m arşı «Marseillaise» i, F ransız lar o ta 
rih ten  bu yana iki İm paratorluk , dört 
cum huriyet ve bir m uvakkat hüküm et 
kurulm asına rağm en, değiştirm eyi akıl
la rına  bile getirm em işlerdir. Çünkü mil
lî gelenekler te rk  edilmezler. Millî konu
lar, çocuk oyuncağı değildir. H er önüne 
gelen onlar üzerinde ta sa r ru fta  buluna
maz.

Bir hâdiseyi ve meseleyi m eydana 
geldiği m uhit ve tarihî, ş a rtla r  içersinde 
ele alm ak gerekir. İs tik lâ l Marşı, İs tik 
lâl Savaşı heyecanlarını dile getiren  bir 
im an ve üm it şiiridir. En karan lık  gün
lerde ruh lara  kuvvet verm iştir. İstik lâ l 
M arşı ilham ını ha lk tan  alan, halkın duygu, 
heyecan, arzu ve üm itlerini terennüm  eden 
b ir âbidedir. M arş o k ad a r milletin ken
di sesidir ki, şa ir bunu «benim değil, mille
tim indir» diye k itab ına bile alm am ıştır.

Yeni bir İstik lâ l M arşı yazılamaz. 
Bunun yazılm ası için, yeni bir İstik lâ l 
Savaşı şa rtla rın a  ihtiyaç vardır. Bu hu
susta  ise, rahm etli şâ ir şunları söyle
m iştir: «İstiklâl M arşı bir daha yazıla
maz. Onu kimse yazam az. Onu ben de 
yazam am . Onu yazm ak için o günleri 
görmek, o günleri yaşam ak lâzım. Al
lah vatanım ızı istiklâlim izi tehlikeye dü
şürüp yeniden b ir İstik lâ l M arşı yazdı
racak  günleri gösterm esin...»

Ism arlam a şiirin hiç bir değeri yok
tur. Hele millî konularda hiçbir m âna 
ifade etmezler. Bütün milletin duygu ve 
heyecanını tercüm an olan eserler, za
m anında ve hâdiselerin içersinde m eyda
na getirilir. O turduğu yerde ve aradan  
k ırk  yıl geçtik ten  sonra, milleti ayak 
landıracak, ruhunu titre tecek  şiir yaz-

(Devamı sayfa 19 da)
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Zekeriya SertePin 
Türkiye’ye 

Gelmesi Meselesi

HALİL BAYRAKÇI
Yük. Öğr. Okl. Mat. Böl

Sol b ir ideoloji em peryalizm i tesis e t
m ek için m addi ve manevî bütün vas ıta 
lardan  istifade eder.

E m peryalist (yani sol) kü ltürlerin  
köleleştirm e vasıta larından  en büyüğü ba
sındır. Bugün T ürkiye’de basın milletimizi 
îm an ah lâk  kü ltüründen soym ak ve esir- 
leştirm ek için faaliyetlerine devam edi
yor. B ir ta ra f ta n  uyu tm a ve uyuşturm a 
işini yaparken  diğer ta ra f ta n  gayr-ı İnsa
nî sol nizam ları ku rtu lu ş reçetesi olarak  
gösteriliyor. Beşinci kol faaliyeti yürüten 
basın m illete küfretm eğe devam ediyor.

Son günlerde gayr-ı millî basm m  v a
tanperver o larak  sunm ağa çalıştığı Zeke
riya Sertel k im dir? Türkiye’de gazetecilik 
mesleğinde acaba hangi em peryalizmin 
ekmeğine yağ  sürm üştür.

Bu adam ın eşi Sabiha Sertel dergi ve 
gazetelerde yazdığı yazılarla beynelmilel 
komünizme hizm et etm iştir.

Millî mücadeleden kaçıp A m erika’da 
kafasın ı m ateryalist kü ltü re  k iralayan  
bu kadın, birçok kom ünistle beraber «Ye
ni Edebiyat» dergisini ç ıkarm ak ta  idi. Bu 
dergi 26. sayısında kapatılm ıştır. İs ta n 
bul sıkı yönetim  kom utanlığı b ir çok ko
m ünistle beraber Sabiha S ertel’i de y ak a
lam ış fa k a t m illet aleyhindeki çalışm ala
rına  daha sonraları değişik b ir şekilde de
vam  eden bu kadm  ve kocası Tan G a z e te  
si’ni çıkarm ışlardır.

Millî k ü ltü rü  yıkm ak ve yerine m ater-
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yalist kü ltü rün  şuurlar üzerindeki em per
yalizm ini kurm ak  hedefine yönelen bu ça
lışm aları gençlik ta ra fm dan  tepki ile k a r 
şılanm ıştır. M illetin im anına ve kü ltü rüne 
kovalar dolusu h ak are tle r yağdıran, m il
le t düşm anlığını açıkça ic ra  eden bu g a 
zete sahipleri hakkettik leri şa m an  yem iş
lerdir. 1945 de gençlik buray ı b asarak  
ihanetlerinin cezasını verm iştir.

Yine bu kadın yazm ış olduğu «Roman 
Gibi» isimli eserinde Rus dostluğundan 
bahsetm iş, R usya’nın kö tü  niyeti olmadı
ğım belirtm iştir. Tıpkı bugünkü birçok ko
m ünistin  «Rusya em peryalist değildir. Sulh 
içinde yaşam ak istiyor» diyerek kom üniz
me kalem lerini k ira lam aları gibi.

R usya Deli P e tro ’dan beri em peryalist 
niyetlerine devam etm ektedir. D aha ge
çenlerde R usya’nın Türkiyedeki ateşe mil- 
te ri kendilerinin Akdeniz m em leketi olduk
ların ı ifade etm iştir. Türkiye’yi nüfuz böl
gesi kabul eden R usya vatanım ızı kom ü
nist kuşa tm a zinciri içine alm ıştır. Mem
leketim iz kom ünist faaliyetlerin  odak nok
tası durum una getirilm iştir.

Şunu iyice belirtm ek lazım dırki, R us
ya ile dost olunamaz. A ncak politik iliş
k iler kurulabilir. İdeolojileri aynı olan fe r t 
ve m illetler dosttu r. İdeolojiler zıtlaşınca 
dostluk o rtadan  kalkar, topyekün harp  
başlar. Zaten bu harp  eskidenberi devam 
edegelm ektedir. îş te  m illet düşm anlan  bu 
mücadeleden galip çıkm ak için içimizden 
kiraladığı a jan la rla  kendisini bize dost 
gösterm e çabasındadır. B ir zam anlar bay
rağım ıza haç ta k a ra k  h ıristiyan  dostlu
ğundan bahseden dönmeler ve şuuru  kö
leleşmiş insan lar bugün değişik b ir k ılık 
la  Yunan, A m erikan, Rus vs. dostluğun
dan bahsetm ektedir. G erçekte m illetimiz 
nazarm da A m erika’ya satılm akla, R usya’
ya sa tılm ak  arasında zerre k adar fa rk  yok

tur. H er ikisi de satılm ışlık ve ajan lık tır.
1952 tevkifatm dan sonra Zekeriya ve 

Sabiha Sertel kom ünist m em leketlere kaç
mış, R usyada tam  8 yıl k a la rak  milletimiz 
aleyhindeki faaliyetlerin i orada yürü tm üş
lerdir. R om anya’dan kom ünist Çin’e k a 
dar kom ünist ülkelerde 17 yıl kalan  Ze
keriya S ertel’in k a n s ı B akû’da ölm üştür.

T ürkiye’de çıkardığı gazetede «Ben bu 
v a tan a  babam ın babası ile bağlı değilim, 
bayrak  değişir v a tan  değişir» diyen bu 
adam ın yukarıdaki ifadesinden Moskova’
ya kaçışm ı ve orada kalışının sebeblerini 
anlam ış oluruz. Demekki bayrak  orak-çe- 
kiçli olunca va tan ı da Moskova oluyor.

V atan anlayışı böyle olan b ir şahsın 
va tan  hasretinden bahsedilebilir m i?

V atana ecdadı ve îm anı ile bağlı olm a
yan bir kim senin m illete hizm etinden ve 
dostluğundan bahsedilemez. Zaten kom ü
nistler m illet m efhum u ile alay ederler. 
M illetleri değer ve karek terlerinden  soya
rak  beynelmilel bir cem iyet sistem i kurm ak 
isterler.

1952 yılında Türkiye’den kaçan Ze
keriya Sertel neden 17 yıl kom ünist mem 
leketlerde kald ık tan  sonra geri dönmek 
istem ekted ir? Bu sorunun cevabını yine 
kendisi verm iştir:

«Komünist rejim i yaşadım , bunları 
Türkiye’de yazm ak istiyorum .» E vet ger
çekte bunun için gönderiliyor. F a k a t n a
sıl yazm ak?

Türkiye’de kom ünist hareketlerin  hız- 
land ın lm aya çalışıldığı şu günlerde Rus 
teknisyenlerinin gelişi ve yapılan an tlaş
m alar, ay n c a  bu adam ın dönüşü tesadüfi 
değildir.

Bugün kom ünistler propoganda sa fh a
sını aşm ış devletin tem ellerini y ıkm a h a 
reketine girişm işlerdir. Son yıllarda yapı-

(Devamı sayfa 14 de)
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Kardeş îlköğretmen Okulu’ndan 
Zihni Kahraman’m yazısını 
mecmuamıza koymaktan bü
yük zevk duyuyoruz. Zihnilere 
ve bütün kardeşlerimize Pı

nar’m sayfalan açıktır.

T ürk  Milleti ta r ih  boyunca hür yaşa
mış b ir m illettir. Ç ağları içine alan  b ir 
m illetin hayatında elbette ki birçok gali
biyetleri ve m ağlubiyetleri olacaktır.

O rta  A sya’dan A vrupa içlerine, Av
rupa içlerinden A frika o rta la rın a  kadar 
bir çığ gibi büyüm üştür. D aim a din ve hak 
yolunda yürüyen bu millet, düşm anlarına 
sık sık baskınlar yaparak  kendilerine des

YAHYA KEMÂL ve 
«AÇIK DENİZ» İN 
HATIRLATTIKLARI

t ______________________

tan laşan  bir ta rih  yaratm ışlard ır. Medeni
yet ve insanlık duygularının tem elini a tan  
bu m illet zam anla bu to p rak lara  sığm az 
olm uştur

Bu taşk ın lık  onları büyük bir göçe 
zorlam ıştır. Böylece A ltay lar’dan dünya
nın dörtb ir yanm a göçler, ak ın lar başla
m ıştır. Çeşitli ad lar alan bu kafileler A na
dolu’da Selçuklu İm paratorluğunu k u r
m uşlardır. T arih  boyunca düşm an ta ra fın 
dan parçalanam ayan, ancak kendi içinden 
parçalanan bu m ületin  -bir talihsizlik  ese
ri- başına yine bu dert gelm işti. P arça lan 
dı. Çeşitli beylikler kuruldu. Osm anlılar 
bu beyliklerin en küçüğüydü. Bu küçük 
beylik diğerlerini yenip bir devlet ku rm a
yı başardı. Başm a gelen dirayetli padişah
lar sayesinde hızla ilerledi. Zaferden zafe
re, fetih ten  fetihe koştu. B ir yandan bun
la rı yapıyor, b ir yandan da medeniyetin, 
sanatın  zirvesine ulaşıyordu. Bu im an ve 
güç birliği onlara bitm eyen b ir azim  ve 
kuvvet veriyordu. Dünyanın her yanm a 
medeniyeti sana tı ve tarih iy le altın  bir 
ta rih  yazdılar.

H içbir m illetin tarih inde bulunm ayan 
bu eşsiz başarılarım ız yanında m uhakkak 
ki başarısızlıklarım ız da olacaktır. H içbir 
m illetin öm rü devamlı galibiyetlerle sürüp 
gidemez. îş te  bu uğursuz gün bize de gel
di ça ttı. B aştak i adam lar akılsız ve kor
kaktı. Millet yoksulluğa sürükleniyordu. 
Ordumuz m ağlup oluyor ve vafcKHmız gün 
geçtikçe küçülüyordu.

îş te  Y ahya Kemâl, Açık Deniz şü- 
riyle acıklı günlerimizde, eski zafer do
lu günlerin hatırasıy la  yaşar. Sınırlarım ız 
yavaş yavaş geri çekilm ektedir. Ordumuz 
devamlı yenilgiye uğram aktad ır. Balkan 
Şehirleri b irer b irer elimizden ç ıkm akta
dır. Y ahya Kem âl elimizden giden bu şe
hirlerin  acısı yanm da b ir de oradaki hatı-
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ra la rm ı duym aktadır. Eskiden bizim top
raklarım ızda akan  sular şimdi düşman 
toprak larında hüzünle akm aktad ır. Halk, 
köyleri ve şehirleri boşaltıp geri çekilm ek
tedir. Bu göçlerden arda  yalnız acıklı duy
gular kalm aktad ır. A talarım ızın  k a h ra 
m anca aldıkları bu top rak ları biz ça 
resizlik içinde düşm ana terketm ekteyiz. 
D urm adan küçülen sınırlarıy la vatanım ız 
ade ta  yas tu tm ak tad ır. Bütün bunlaruı 
yanında Yahya Kemâl eski başarıların  te k 
r a r  kazanılabileceğini duyar. Suların sesi 
onun bu zannm a karışır.

Yahya Kemâl sonsuzluk duygusu için
dedir. O k a ra la n  sınırsız bilirdi. A ncak 
B atı A vrupa kıyısına gidip k ara larm  de
nize dayandığını görünce, onun da sınırlı 
olduğunu gördü. Bu duygusuyla sm ır k a 
bul etm eyen atalarım ız arasında ilgi k u r
du. Oysa şimdi m illet yoksulluk ve dü
zensizlik içindeydi. Millet küskündü. 
M illetleri yok olm aya götüren önemli 
sebep şimdi de bizim başımızdaydı. Bir 
m illet küskünse o m illet yok olm aya m ah
kûm dur.

T ürk  Milleti öyle bir m illettir k i in 
sanlığı ve kahram anlığiyle kendilerine şe
refli b ir ta rih  yazm ıştır. Bu milleti k a l
k ındırm ak için onun psikolojisini anlam ak 
kâfidir. Bu iş günümüzde oldukça b aşarı
lı yürütülm ektedir. Aynı m illet İstik lâ l 
savaşm da dünyayı şaşırtan  bir kah ram an
lık daha gösterm iştir. T ürk  milletinin yok 
olmayacağını, vatanının  parçalanam ıyaca- 
ğını, dünyaya bir kere daha haykırm ıştır.

Bu milleti, çağdaş uygarlık  ve çağ
daş san a t seviyesine çıkarm ak için küstü r 
memek yeter. Milletin bu psikolojisi gü 
nümüzde çok iyi anlaşılm ıştır. Bu millet 
küsm edikçe herşeyi başarır. îs te rse  bir 
kurtu luş savaşm ı ve yine isterse b ir baş
k a İstanbu l’u yeniden fethedebilir.

OKULUMUZDA 
TİYATRO

Y. ö . O. T. C. T iyatro  Kolu’nun ha- 
z ırlam ak ta  olduğu «BEKLEYENLER» 
(Bitm eyen Mücadele) isimli eserin sahne
ye konulm ası için yapılan çalışm alar hız
la ilerlem ektedir. T iyatro  kolu ilgilileri 
piyesin Ocak ayının ilk yarısında sahne
ye konulacağını ifade etm ektedirler. E se
rin  yazarı okulumuz öğrencilerinden Rem 
zi özçelik ’tir. Remzi özçelik  5-6 söm estre 
ve Fizik-K im ya bölümündedir. Okulum uz
dan böyle milliyetçi b ir yazarın  çıkm ası 
bizleri ziyadesiyle m emnun etm ektedir.

A rkadaşım ız verm iş olduğu eseriyle 
«Milliyetçi piyes» tü rünün önderliğini yap
m aktad ır. Şimdiye kadar böyle eserlerin 
yazılm am ış olması T ürk  Milleti için cid
den üzücüdür. F a k a t yol açılm ıştır. H a tta  
arkadaşım ız ikinci eserini de b itirm iştir. 
T ürk istan  dramı, Kıbrıs faciası, B atı T ra k 
ya tragedyası; dururken V ietm am  tü r 
küleri yakan sosyalistlere verilm iş olan 
ilk cevaptır. Bizi an latan , bizim dertleri
mizi dile getiren  eser olması itibariyle 
önemlidir. T arih  boyunca Türklerin  h ak i
m iyeti altında, k ra lla r gibi yaşam ış olan 
ufak  milletlerin, Türklerin  adalet severle- 
liği ve m erham et duygusu tesiri ile gös
terdiği zaafı, kendilerine düstur eden kişi
lerin şahsm da, bu m illetlerin bizi en zor
lu zam anlarım ızda arkam ızdan nasıl vu r
duklarını ve biz T ürk ler’i yok etm e gay
retlerin i dile getirm ektedir.

Remzi ö z  çelik’e teb rik  ve teşekkürle
rimizi bildirirken, üstün  başarıların ın  de
vam ını dileriz. D aha başka eserlerini bek
liyoruz. Şimdi gözlerimiz sahneye konul
m ak ta  olan «BEKLEYENLER» dedir.
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HAKKA 
"" S E V G İ

Bir çift göz görüyorum 
Derin, yeşil zümrüdü 
Bal rengi saçlar 
Arzu dolu bakışlar 
Asnn tek ümidi

Dikenli yolların 
Çıplak ayaklı yolcusu 
Mavi engin denizin 
Amansız en son ucu

Zamanın mevhumu 
Çıkaracak apaçık 
Belki huzur bulacak 
insancıklar azıcık

Çatışan menfaatler 
Açacak o/raları 
İmkansız tedaviler 
Yakacak yaraları

Arar huzur,
Vicdanın serbestliği 
Yoktur kötüde ancak 
iyinin güzelliği

Yeşil baharda dallar 
Kuşların cıvıltısı 
Mesut gülüp açanlar 
Sevginin hışırtısı

Beyaz kırmızı güller 
Boyun eğen bülbüller 
Tabilikten çıkarlar 
Güzelim diyen şehirler

U Y A N

Uyan artık ey Türk oğlu. 
Gelir düşman sağlı - sollu, 
Acımıyor yaban gidil,
Uyan artık ey Türk oğlu.

Tarihin bir destanısın. 
Geleceğin atslanısm,
Bilgi sende paslanmasın, 
Uyar ırtık ey Türk oğlu.

Senin dinin HAK dinidir. 
Yarın bugünden yenidir, 
Şimdi ilimler günüdür, 
Uyan artık ey Türk oğlu.

Y .Kemâl Civelek

Çayır, amber kokulu 
insan Allattın kulu 
İnkâr edilir mi hiç 
Bu yoldur Hakkın yolu

Kalblerden silmeli 
Kötünün izlerini 
Kabul etmeli ilmin 
Bu günkü kudretini

Dünyanın nimetini 
Bütün ömür bilmeli 
Acı, dert çeksek de 
Tebessümle gülmeli

HAŞAN KOCA
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Judeo-Grek kü ltürüy le yetişen ve bu 
kü ltü rü  edebiyatta işlemeye çalışan Ser
veti Fünun neslim h ay a t karşısm da bedbin, 
üm itsiz ve m elânkolik ruha sahip b ir ne
sildir. Serveti Fünûn mecmuasmm etra fın 
da b ir a ray a  gelen kadronun en mühim 
sinam alanndan  Tevfik F ik re t, m izacı iti
bariyle realiteden nefre t eden, içinde h is
se ttiğ i boşluğu hayal ile avutm aya çalışan 
bir şairdir.

Milli düşünceden yoksun, m illetin bağ 
lı olduğu değerlere düşm anlığım  açıkça 
ifadeden kaçınm ayan F ik re t’in, 1321’de 
kalem e aldığı Tarih-i kadîm  isimli şiiri, 
bu m illetin a ltı asırlık  ta rih i hakkm daki 
karan lık  görüşlerinin tezahürüdür.

Bu şiir; ecdadımızın düşm anlara karşı 
elde e ttiğ i başarı ve kahram anlık ların ı de
rin  boşluklar içinde, karan lık  ve uzun bir 
geceye benzetilerek başlıyor.

Ve cebininde altı-bin yıllık 
B uruşuklarla şüpheler karışık  

diye a ltı as ır bütün dünyaya liderlik yap
mış olan m illetin tarih in i, alnı buruşuk ve 
şüphelerle karışık  o larak  tavsif ediyor.

İdeolojisinin em rinde hareket ederek 
vardığı her yere huzur, g ittiğ i her yere 
seâdet götüren şanlı ve şerefli ordumuzu, 
kan saçan b ir bulutun ağ ır gölgesine ben
zeterek arkasından:

B aşta, en b aş ta  kanlı b ir bayrak ; 

Onu b ir kanlı tâ c  eder t a ’kip 
derken rengini; A lpaslan Gâzi’nin, Koso-

va kahram anı M urad H udâvendigâr’ın ve 
harplerde şehit düşen atalarım ızın  kan ın
dan alan şerefli bayrağım ıza kan kusuyor. 
G erçekte kanlı bayrak, yüz milyon M üslü
m an T ürk ’ün k ırk  yıldan beri yap tık ları 
millî ku rtu luş savaşlarım  katliam la söndü
ren, hü rriye t aşk ı üzerine orakla, çekiçle 
yürüyen kızıl bay rak  olabilir.

H er şeref yapm a, her seâdet piç;
H er şeyin ibtidası, âh ırı hiç.
Din şehit, ister, âsum ân kurban;

H er zam an her ta ra f ta  kan, kan, kan!, 
diyerek atalarım ızın, m em leketin is tikbâ
li için büyük te ’sirleri olan M alazgirt, Çal
dıran, Kosova v.s. zaferlerini en âdî ke
lim elerle itham  ediyor. Millet ideolojisinin 
bekâsını sağlayıp onu bü tün dünyaya h â 
kim  kılm ak için şehit olan Kılıç A rslan- 
la r’m, U lubatlı H asan lar’ın; Ç anakkale’de 
m illet düşm anlarına vatan ı çiğnetm emek, 
m illetin nam usunu kirletm em ek ve millî 
ahlâkrn ayak la r a ltm a aldırm am ak için 
can veren m illet evlâtlarınm  şehitlik m er
tebeleriyle alay  ediyor. Anadolu’nun feth i 
ve bu günkü Türkiye’nin kurulm ası, Bi
zans sürülerine karşı verilen M alazgirt za
ferinin kazanılm asıyla olm uştur. Bunda 
bütün dünya ta rih i birleşm iştir.

T arih tek i kahram anlıklarım ızın esası
nı «kan, vahşet, şehirleri batırm a, ordu
la rı m ahvetm e, kesme, kırm a, koparm a, 
sürüklem e ezme ve yıkm a» tem elleriyle
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vasıflandırıyor. Bu vasılla r ise A.B.D. 
B aşkanı Yahudi W ilson,un teşvikiyle; A na
dolu’yu kasıp kavuran, ocaklar y ıkan ço
cuklara kıyan, yaşlıları ezen, kadınları dul 
b ırakan  Yunan sürülerinin, en adi vah 
şetleri icra  eden Moskof köpeklerinin ve 
m illetin ideolojik tem ellerine saldıran k ah 
pe İngiliz ve F ransız’larındır.

Alm an îm p a ra to r’una esir düşen F ra n 
sa KraTını b ir m ektupla serbest b ırak tıran , 
A vrupa’lı İm para to rla r atının üzengisini 
öptükleri için if tih a r duyan, m illete d a 
yanarak  büyük b ir kudrete sahip olan Os
m an’lara, O rhan Gazi’lere, F a tih ’lere, Y a
vuz’la ra  ve K anûnî’lere:

Bu ne kad a r vicdanları sızlatan  kö tü 
lük, bu ne utanm azlık

Yere geç bütün kudretinle ey başbuğ! 
diyerek h ak a re t ediyor.

T arih  «geleceğin köhne ta h tı oldu
ğunu, m utlaka yıkılm ak gerektiğ in i; tacın 
sönük nur olduğunu, onun için parçalan
m ası icap ettiğini» söyliyerek, maziye 
açıkça düşm anlığını ifade etm iş oluyor. 

Kendisi:
Ne harp  eden, ne m uharebe, ne akın, 
Ne sataşm a, ne sataşacak , ne sefalet, 

Ne şikâyet ne istibdâdm  kahırlı zulmü 
îşte , ben benim, sen de sensin, ne 

efendi, ne de kul!..
diye varlığın ötesinde b ir âlem  tasavvur 
ederek, bu âlem in iştiyakını duyuyor. B u
nun hayal olduğunu bildiği halde H alûk’un 
Â m entüsü isimli şürinde:

«Olsun. Ben o hülyaya da bin canla 
inandım.»
diye inanm a ihtiyacm ı hissediyor. H albu
ki dünya ta rih i ideolojilerin çarpışm ası t a 
rihidir. Millet bunun için yaşar ve m uha
rebe eder. Millet evlâdı bunun için şehit 
düşer.

Tarihi «köhne kitap, y ırtılm ası gere

ken sahifelerinin fik irlere bir m ezar ola
rak  te lakki e ttik ten  sonra bu işi kimin 
yapacağm ı düşünürken:

K âninatm  sahibi m i?.. Evet, doğru
K âinatın  sahibi olan o kibirli, o aza

m etli şey,
O yanm a yaklaşılm ayan asık  su ra t;»  

diyerek m illetin tem el inancm a saldırıyor. 
Ve onun bu işi yapam ıyacağm a k an a a t ge
tirip , A llah’a  isyan ediyor.

«Yeryüzünde duyulan feryatların , zu
lümle m eydana getirilen elemlerin ve k u r
tu luş için yapılan duaların  şimdiye kadar 
hangisinin A llah k a tm a  çıktığını ve onun 
ta ra fm dan  duyulduğunu» soruyor. M ater
yalist felsefenin görüşü ile h itap  e ttiğ i hal
de, yakm  zam anda verilen İstik la l M uha
rebesinde bizden sayıca k a t  k a t fazla  ve 
kuvvetli |o la n  m illet düşm anlarına karşı 
kazanılan  zaferin  sebeplerini aynı felsefe 
cevaplandırm aktan âciz kalacak tır.

A llah’ın birliğine karş ı olan husum e
tin i:

«Bak k i şu b a tak lık ta  ne k adar orta 
ğın vardır.» diye k irli zihniyetiyle b a tak lı
ğın içerisine dalarak , aynı zihniyeti ta ş ı
yan N em rut’ları, N eron’la rı K isra’la rı o r
ta k  koşarak  aynı kudrete sahip oldukla
rını an la tm aya çalışıyor. D aha sonra hiç
birine inanm adığını:

«Ben ki hiç birine inanmıyorum.»

m ısrasıyla ifâde eder.
Yine aynı şâire göre «Allah’ı inkâr 

ettik leri halde ne burçlarında bir çöküntü, 
ne yıldırım larında bir ses, ne dehşetli esin
tilerin, ne cehennem lerrinde b ir kaynam a, 
ne de ku lak larında hazin b ir çınlam a olu
yor. Sen A rş’mla, F e rş’inle göçtüğün hal
de ta b ia tta  en u fak  b ir inilti bile olmuyor. 
B ilakis her ta ra f ta  kahkahalar atılıyor.» 
diye a ta is t olduğunu ilan ediyor.
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YAHYA KEMÂL’DEN SEÇMELER:

«Biz ki minareler ve ağaçlar arasında ezan sesleri işiterek büyüdük. 
O mübarek muhitten çok sonra ayrıldık, biz böyle bir sabah namazında 
anne millete tekrar dönebiliriz. Fakat minâresiz ve ezansız semtlerde do
ğan, frenk terbiyesiyle yetişen Türk çocukları dönecekleri yeri hatırlıya- 
mıyacaklar!»

Aziz İstanbul, s: 124

«Artık Türk milletinin rûhu bir rûyihâ gibi uçtu mu? Hâyır büyük 
kütlede yine o rûh var fakat biz son nesil hir sürü gibi büyük kafileden 
uzaklaştık, kaybolduk, fakat daha uzağa gitmiyeceğiz, tekrar büyük 
kafileye iltihâk edeceğiz..»

Aziz. İstanbul, s: 123

ZEKERİYA SERTEL’İN TÜRKİYE’YE GELMESİ MESELESİ

(Baştarafı 8. sayfada)
lan iktisadi ve kültürel sahadaki an tlaş
m alar kom ünist hareketlere kuvvet k a
zandırm ak istidadındadır. Mason-Komü- 
n ist işbirliği Türkiye’de Rus’ya lehine bir 
atm osfer y ara tm ak  için hum m alı bir fa 
aliyet içindedir. Gayri millî basın R usya’
yı ve kom ünist ülkeleri göklere çıkarm ak
ta  Rus halkm m  çok nazik bir dost oldu
ğu telkin edilmektedir. HO’lardan MAO’ 
lardan hafta larca, ay larca bahseden sol 
basın ve radyo V ietnam  için Ho için özel 
p rogram lar hazırlam aktadır. Günlerce Vi

etnam  tellallığı yapılm akta, esir Müslü- 
m an-Türk illeri unu ttu ru lm aya çalışılm ak
tadır.

îş te  kendi kom ünist hayatın ı ve ha* 
tıra larm ı yazacağını söyleyen bu kom ü
nist de millet düşm anlarının ihanet zin
cirine bir başka halka daha ilave etm iş ola
caktır.

M ason-kom ünist uşak ları ne kadar ça
lışırsa çalışsınlar, m illetimizin Moskofa, 
komünizme olan kini ve intikam ı ka tm er
leşecek, hainlerden m utlaka hesap soracak
tır.
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I AZERBAYCAN’DA 
I HARF DEVRİMLERI VE 

SEBEPLERİ
A zerbaycanlIlar milletimizin bir p a r

çasıdır. A ram ızda ideolojik ve ırk î bir b ir
lik olduğu gibi aynı zam anda sınır kom 
şumuz idi. Anadolu ile her an b irleştiril
mesi mümkün idi. F ak at, im paratorluğu
muzun çökmeye başlam asiyle Azerbaycan, 
Rus esaretine boyun eğdi. Bu esaretin  de
vam ı için aynı ideolojiye mensup m illetler
le tem asının kesilmesi lâzımdı. N itekim  
öyle oldu. R uslar araya  tam pon bir G ür
cistan devletini sıkıştırdılar.

Azerbaycan 21 Kasım  1917 de kızıl 
bayrağa boyun eğmek mecburiyetinde k a l
dı ve Azerbaycan sovyeti kuruldu. F a k a t 
bu esaret Uzun sürmedi. 1918 de sovyet 
egemenliği yıkıldı. Bu durum  iki yıl de
vam  etti. 1920 yılının 28 N isan günü 11. 
kızıl ordu A zerbaycan’a g irerek  bağımsız 
A zerbaycan devletine son verdi. Sovyetler 
Birliğine bağlı Azerbaycan sosyalist cum
huriyeti kuruldu.

A zerbaycan’la  aram ızdaki sunî ay rı
lık, aynı ideolojiye sahip iki devletin b ir
birinden kopm ası için kâfi değildi. Bunu 
gayet iyi keşfeden Moskova, Azerileri 
R uslaştırm a politikasm a girişti. A zerbay
can için en büyük mesele, R uslaştırm aya 
karşı direnm esidir. Türkçeyi unutturm ak, 
Rusçayı hakim  kılm ak konusundaki bas
kıları karşısında, A zerbaycanlIlar bu di
renişlerini başarı ile sürdürdüler. «27 
Ağustos 1956’da Azerbaycan meclisinde 
konuşan iki m illet vekili M irza îbrahim of 
ve Rizaef, stalin  devrindeki R uslaştırm a

MUSTAFA TOSUN
Y. Öğr. Okl. F izik Böl.

politikasını kınadılar ve şunları söylediler: 
Rus dilinin değeri ve y ara rı ne olursa 

olsun, Azeri Türkçesi daim a ilk yeri işgal 
etmeli ve Cum huriyetim izin tek  resm î dili 
o larak kalm alıdır.» (1)

K ısa bir süre sonra bu istek  gerçek
leştirildi. Türkçe A zerbaycan’ın resm î dili 
o larak  kabul edildi. R uslar yeni yetişen 
nesille eski nesil arasındaki bağları ko
parabilm ek için, 1959 yılında yeni bir k a 
rarnam e ile R usça’ya Türkçe yanm da eşit
lik tanıdılar. Zaten A zerbaycan’da herke
se Rusça öğretiliyor, Rusça konuşm ak 
mecbur tu tu luyor ve binlerce kom ünist 
eser Rusçadan tercüm e ediliyordu. Buna 
karşılık  T ürkçe’den, A rapça’dan, F a rsça ’
dan yok denilecek k adar az m ik tarda eser 
tercüm e edilm ektedir. AzerbaycanlI aydın
ların Türk, A rap ve İran  kü ltü r hayatını 
yakından tak ip  edemedikleri aşikârdır. 
Böylece Ruslar, kendileri içir, yem olarak 
kullanabilecekleri, millî değerlerinden yok
sun, yepyeni bir Azerbaycan m eydana ge
tirm ek gayretine düştüler.

Bu yıkım hareketleri devam ederken, 
T ürkiye’deki moskof a jan ları da boş dur
m adılar. Dilimizi dejenere ederek, A zer
baycan’la olan kü ltü r beraberliğini yıkm ak 
için kom ünistlerle m asonlar birleştiler. Bir 
T ürk  gazetecisinin A zerbaycan’a yaptığı 
gezide kendisine şöyle sorulm uştur:

«Dili berbat ettiniz. Ben eskiden Tür- 
kiyeden gelen gazeteleri okur ve anlaya
bilirdim. H albuki şimdi gazetelerinizden
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hiçbir şey anlıyam ıyorum .» (2) Gazeteci
nin buna verdiği cevap m ateessüf çok en
teresandır.

Azerbeycan’da yapılan köleleştirm e 
hareketi sadece konuşm a dilini değ iştir
mekle kalm adı. R uslar aram ızdaki yazı 
birliğini de bozdular. îlk  o larak  1925 yı
lında A rap harfleri yerine Lâtin  harflerin i 
zorla kabul ettirdiler. C um huriyet devrin
de, Türkiye’de yapılan h arf devrimiyle. 
Azerbeycanla alfabe birliği hasıl olm uştur. 
Bu durum  1938 yılm a k adar sürdü. Bu ta 
rih ten  sonra Moskova’nın baskıları galip 
geldi ve Azeri T ürk leri’ne Rus-Kiril h a rf
leri kabul ettirildi. T ürkiye’de ve Azerbey
can’da yayınlanan eserler, iki ülkede de 
raha tlık la  okunabilirken, a raya  giren kiril 
harfleri bu im kânı ortadan  kaldırdı. Böy- 
lece ideolojimizin temel taşı olan millî kü l
türüm üzün gelişmesi önleniyor ve kü ltürel 
her tü rlü  tem as ortadan  kaldırılıyordu.

Bugün Azerbaycan ve diğer Türk İl
leri kom ünist zulmü altında inlem ektedir. 
Hergün buralarda hain sürülerine karşı 
hürriye t mücadelesi verilm ektedir. F akat, 
bunlar isyan te lakki edilip, yakalanan lara 
en ağır işkenceler ta tb ik  edilmektedir. İn 
san haklarından bahsedenler, buralardaki 
kardeşlerim izden bir kelimecik olsun lâf 
etmezler. T ürk  illerinde yapılan bu işken
celerin tek  sebebi, esir kardeşlerim izin ide
olojilerine ve kültürlerine sadık kalm ala
rıdır.

A zerbaycanlIlara zorla ta tb ik  edilmek 
istenen sosyalist nizam  her zam an tepkiy^ 
le karşılanm ıştır. İnsan f ıtra tın a  uym ayan 
bu sistem  zorla hakim  kılınm ak istendiğin
den em peryalizm  tesis etm ektedir. Çünkü 
sol ideoloji insanlar ve m illetler üzerinde 
hakim iyetini zulümle devam e ttirir . İnsan 
ve m illetleri esirleştiren bu hakim iyet, em-

(Devamı sayfa 17 de)

ANDIĞIMIZ 
YAHYA KEMÂL

DOĞAN SILLELÎ
(Bolvadin Lisesi Edebiyat öğ r.)

2 A ralık  1884 de Ü sküp 'te doğup 1 
Kasım 1958 de İstanbu l’da vefat eden 
Yahya Kemal 1903 senesinde P aris’e gi
der ve her ideolojinin bir sam an alevi gi
bi yanıp, söndüğü bu şehirde dokuz yıl 
kendisini yetiştirir. Siyasal Bilgiler F a 
kültesine devam  eder. T arih  kültürüne 
olan m erakı ve A vrupalIların kendi kü l
türlerine olan aşırı bağlılığı Y ahya Ke
m al’de «Millî Rûh» un doğmasını tem in 
eder. D arül Fünûn’da hoca iken kaza ve 
kaderin cilvesine uğradığı söylenerek 
parçalanan  ve yu tulan  im paratorluğu
muzun, millî duygum uza taban  tabana zıt 
bir inanışa saplanm ış insanlar tarafından  
yok edildiğini biliyor, İngiliz, F ransız, Al
man veRus zulüm devletlerinin bizim top
raklarım ızda kaynatm ak  istediği cadı k a 
zanının ateşini kalbinin derinliklerinde du
yuyordu. Gerçek bir san’a tk â r  olan Yah
ya Kemal bu duygularını çeşitli m akale 
ve şiirlerinde dile getirm iştir. Eğil D ağ
lar» adlı eseri İstik lâ l H arbi ve T ürk  
Toprakları üzerinde oynanm ak istenen 
oyunların tahlili şeklinde seksen altı m a
kaleyi içersinde bulunduruyor. Temeli, 
millî bir inanışa dayanan ve Millî Müca- 
dele’nin inandırıcı bir desteği olan bu 
yazılar, acı ihtim allerle burkulan ruhun
dan millî bir heyecan o larak  kopm uştur.

Bir şa ir o larak  bilinen Y ahya Ke
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m al’in nesir yazıları daha fazladır. Bun
la r tenkid, te tk ik , m akale ve konferans
la r şeklinde yayınlanm ıştır. Milletimizin 
bir sembolü gibi gördüğü İstanbu l’a 
«aziz» lik vasfını veren Y ahya Kemal, 
aziz milletimizin millî bir bayram  olm a
sını dilediğimiz 1071 den sonra Anado^ 
lu’da ve V iyana’ya kadar uzanan U rum  
Ellerinde ne gibi bir inkılâb m eydana 
getirdiğini «Türk İstanbul» konferansın
da dile getirm iştir. «Aziz İstanbul» ad
lı k itabında m evcut olan bu konferans 
ve k itabın  içerisinde bulunan diğer yazı
la r mim arîmizin, şiirim izin ve topyekûn 
T ürk güzel sakatların ın  gözle görülür, 
elle tu tu lu r olgun meyveleridir. Biz ne
sirleri okunm adan Y ahya K em al’in fik ir 
ve san’a t anlayışının tam  m anasıyla an- 
şılaşılacağına inanmıyoruz. Bu yazılar 
şiirlerinin daha iyi anlaşılabilm esi için 
elimize tu tuştu ru lm uş bir altın  anah ta r 
gibidir.

Millî duygu ve millî heyecanın ya
nında ta rih  tefekkürü, askerî ve politik 
yönü çok kuvvetliydi. Lozan m üzakere
leri sırasında yaptığı destanlık  m ücade
le biz yeni nesillere unu ttu ru lan  gerçek
lerdendir. O, ve saklanan hak ikatleri se
zenler, şimdi üzgündür.

ö len ler öldü, kalan larla  m uzdarip kaldık. 

V atanda hor görülen bir cem aatiz artık . 

V atanda korkulu rü ’yâ içindeyiz gerçek. 

F a k a t bu çok süremez, m utlaka şafak

sökecek.

diyerek Millî Mücadele’yi daha 1918 de 
müjdeler. A kif’te  müjdelememişmiydi ? 
H akk’a bağlananlar, m illete inananlar 
müneccim değildiler. F a k a t esaretin  de 
«K itap»ta haram  yazdığını biliyorlardı.

«Çok yam an yandığımız o oyunun 
acılarını uzun uzadıya, safha safha açıp 
konuşacak vaktim iz yok. Çünkü el’an 
yanıyoruz. Yalnız şu kadar dem ek is-
terizki h â tıra la rın  edâsıyla avutulacak
kadar saf değiliz...»

Evet saf değiliz!

AZERBAYCAN

(Baştarafı 15, sayfada)
peryalist bir kü ltü re dayanan siyasî, as

kerî ve ekonomik b ir yapıdır.

Gerek Türkiye’de ve gerek kom ünist 

zulmü altında inleyen beş T ürk  cum huri

yetinde yapılan yıkım  hareketleri hiçbir 

zam an başarıya u laşam ayacaktır. Millet 

bütün canlılığıyla millî değerlerine bağlı 

kalm ak ta  devam ediyor ve devam edecek

tir. Bütün millet düşm anlarını korkutan  

da budur. Çünkü, iyi hasletlerini kaybetm e

yen bir milletin yıkılm ası m üm kün değil

dir.

Uyuyan k afa lara  son ihtarım ız şudur: 

Milletimiz yok edilmek isteniyor, Millet 

düşm anlarına karşı mücadele de yerini al

m azsan yok olacaksın. AzerbaycanlI k a r 

deşlerin senin uyanışını bekliyor. Çünkü, 

senin kurtu luşun T ü rk is tan ’ın, Kudüs’ün 

ve bütün insanlığın kurtu luşunu hazırla
yacaktır.

(1) A rm and G aspard’ın «caucase» 

(K afkasya) adlı k itabından

(2) 2/A ralık/1969 «Milliyet» gazete

sinden.
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EGITIM MESELELERİ

EROL ALTACA
Yük. ö f r .  Okl. Mat. BöJ

EĞİTİMİMİZDEKİ 
BUHRAN VE 
KAYNAKLARI

Bugün memleketimizde bir eğitim  
buhranı vardır. F a k a t bu buhranın se- 
bebleri yanlış olarak  gösterilm ektedir. 
Eğitim im izdeki buhranın gerçek sebebi şu
dur: M emleketimizdeki klâsik  tahsil, kâ i
n a t ve hayatın  izahında tam am en m ater
yalist esaslara göre tanzim  edilmiştir. Bi
zim savaşacağım ız emperyalizm, zihinleri 
yozlaştıran bu kü ltü r zulmüdür.

A vrupa’nın bazı zalim  devletleri de; 
mazlum milletleri hep aynı m etölla yok 
oluşa sürüklem işlerdir. Bunlardan birisi 
İng ilte re’dir.

İngiltere XIX. yüzyılda başta  Hin
d istan olmak üzere büyük söm ürgelere 
sahipti. Bu söm ürgelerinden o kadar çok 
faydalanm akta idi ki; bir yılda, kendi top
rak larından  elde ettiğ i mahsûllerle 33 gün 
karnını doyurm akla beraber, geriye k a 
lan 333 günde ise söm ürgelerinden elde 
ettiğ i m ahsullerle midesini şişirm ekte idi. 
Durum böyle iken ak la ilk gelen mesele 
şudur: Şayet İng iltere söm ürgelerini k ay 
bederse m utlaka açlıktan, fâk irlik ten  m ah
volup tarihe gömülür.

F a k a t XX. yüzyılın, büyük söm ürge
lerini kaybetm iş İng ilte re’si, her düşünen 
kafayı şaşkına çevirm iştir. Çünkü İngil
tere söm ürgelerini kaybetm iş olm asm a 
rağm en daha da zenginleşerek durum un
da en ufak bir sa rsın tı m eydana gelm em iş
tir. Zira İngiltere, H indistan gibi büyük 
bir sömürgesinden çekilirken bir şa rt 
üzerinde önemle durm uş ve bunu kabul 
e ttirm iştir. Bu şa rt H indistan’da, İngiliz- 
ler ta rafından  İngiliz kü ltürünü verecek 
olan İngiliz O kulları ve hristiyan  misyo
nerlerinin idare edeceği Misyoner Okulla- 
nm kurulm ası idi. En kısa zam anda bu 
okullar açılarak  ted risa ta  başlandı. Böyle- 
ce İngiltere de yavaş yavaş H indistan’dan 
çekilmeğe başladı.
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Bu İngiliz ve Misyoner Okullarının 
dünyada eşine ender rastlanan  bir prog
ram ı vardı. Bütün öğrencilerin logaritm a 
cetvellerini ezberlemesi mecburi idi. Böy- 
lece öğrenciler de geceli gündüzlü bu cet 
velleri ezberlemeğe çalışıyorlardı. Neticede 
İngilizler’i sevindiren istatistik le r, gerçek
te H indistan için çok hazindi. Çünkü bu 
m ekteplerde okuyan taleblerin % 70’i sü
per m anyak tım arhanelik  olurken geriys 
kalan lar da H int m arkalı, İngiliz kafalı 
devlet adam ı oluyorlar ve H indistan’ın bü
tün zenginliklerini, sam an altından su 
yü rü tü r gibi, İng ilte re’ye peşkeş çekm ek
te idiler. Böylece İngilizler bu kendi kül
türleriyle yetiştird ik leri a jan ları v as ıta 
sıyla ilelebet payidar kalm anın yollarını 
elde etm iş oluyorlardı.

Bugün bizdeki, klâsik o larak  vasıf
landırdığım ız eğitim  sistem i ise Hindis
ta n ’da logaritm a cetvellerini ezberleten 
zihniyetten hiç de aşağı değildir. Tertem iz 
m illet evlatlarının zihinleri em peryalist 
kü ltürlerin  zulmü altında ezilmektedir.

Fizik ve Kimya derslerinde, «madde- 
ezelî ve ebedîdir.» safsatasın ı oku ttu ran  
zihn iyet;

Jeoloji ve coğrafya derslerinde, bütün 
devletlerin şehirlerini, nehirlerini, köprü
lerini, nüfuslarını, iklimlerini, dağlarını 
ve taşların ı lüzumsuz yere ezberleten zih
niyet;

Tarih derslerinde, beşerî hadiselerin 
ideolojik çatışm alardan m eydana geldiği
ni unu ttu rup  bütün tarih i vakaları ik ti
sa tla  izaha çalışan ve gerçekleri saklayan 
zihniyet;

Felsefe derslerinde, milletimizin akiy- 
desiyle taban  tabana zıt olan yahudi Au- 
guste Conte, Yahudi Emile Durkheim  ve 
yahudi Salamon R aynak gibi m illet düş
manlarının, kaynağını m uharref T ev ra tta
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bulan nazariyelerini ilim m askesi altında 
milletin ev lâtlarına takdim  eden zihniyet;

S anat ta rih i ve resim  derslerinde, bir 
ta ra fta n  bütün millet düşm anı müessese- 
lerin reklâm ını yapan, kiliselerin, hav ra la
rın kapısını, penceresinin sayısını, sütün 
sayısını ve şeklini ezberletirken, diğer ta 
ra ftan  sanatda m üstehcen yoktur p a 
lavrasıyla çırıl çıplak kadın resim lerini 
teşhir eden ve teşhir ettiren  zihniyet;

D aha birçok derslerde nice nazariye 
ve sa fsa ta la rı boş yere ezberleten bu zih
niyet; millî değildir. Ve gayri millî ide
olojilerin emrindedir. F a k a t bütün bu gay
ri millî ideoloji ve kü ltü rlerin  hakim iye
ti bizzat millet ta rafından  yıkılacak ve 
yerine millî düşünceye hizm et eden millî 
eğitim  kuru lacak tır. Mücadelemiz bütün 
güçlüklerini yenerek bu hedefine m utlaka 
varacak tır.

İSTİKLÂL MARŞI
(Baştarafı 6. sayfada)

m ak kim senin kârı değildir. Hem zam a
nımızda büyük şa ir var mıdır ki, Akif 
gibi dev bir san a tk â rla  boy ölçüşebilsin. 
İstik lâ l Marşı, o devirde 724 şairin k a 
tıldığı bir yarışm a sonunda seçilen bir 
eserdir. O zam an daha iyisi yazılama- 
mıştı, şimdi hiç yazılamaz.

İstik lâ l Marşı, yalnız ta rih î ve millî 
bir hüviyet kazandığı için değil, bizatihi 
büyük bir sana t eseri olduğundan dolayı 
önemlidir ve değiştirilm emelidir. Şimdi
ye kadar hiç bir şair, bu değerde bir mil
lî ve vatan î şiir m eydana getirem em iştir.

B ayrak gibi millî m ukaddesat a ra 
sına giren İstik lâ l Marşımız, millî duy
gu ve heyecanı her zam an ay ak ta  tu ta 
cak derecede yüksek bir şiirdir. E ser ve 
onu m eydana getiren sanatkâr, Türklük 
ve Türkçe var oldukça, yâni ebediyyen 
yaşayacaktır.
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YAHYA KEMÂL’İN 
ÖLÜM YILDÖNÜMÜ 

I MÜNASEBETİYLE.
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı̂

Yahya Kemâl’ in Önemi
YUSUF OLGUN

Yük. Öğr. Türkoloji. Böl.

Geçen sene kasım  ayında Yahya Ke
mâl gecesiyle şairin ruhuna yaraşır bir 
anm a günü tertiplem iştik . O gün onun 
san’atm dan, eserlerinden bahsedildi, şi
irleri okundu, ruhlarım ız onu h a tırlam a
nın sevinciyle doldu. A radan bir sene geç
ti. Onu hatırlam adığım  bir gün, şiirlerini 
okum adığım  bir an geçmedi. Onun her 
kitabm ı te k ra r  okuyuşum da başka yön
lerini tanıdım, te k ra r  sevdim. Doğum 
günü olan (2 A ralık  1884) bu ayda onun 
şanına lâyık  çok şeyler yazm ak istiyor
dum. Bunu başaram ayacağım ı da bili
yordum. Ama, yine de o büyük um m an
dan bir kaç dam la ile bu pınarın  içersin
de onu hatırlatab ilirsem  kendimi fe rah 
lam ış hissedeceğim.

Yahya Kemâl, im paratorluğun son 
demlerini .yaşadığı Ü sküp’te doğdu. Mi
nareler ve ağaçlar arasm da ezan sesle
rini işiterek, annesinin millî ve dinî te l
kinleri arasm da büyüm üştür. (1) Çocuk
luk yıllarında R akofça k ırların ın  hür 
havasını teneffüs etmiş, bu boz kırlarda, 
akıncı cedlerin nal şak ırtıla rına  olan has
retin i ölümsüz m ısra larla  terennüm  eyle
m iştir :

«Aldım R akofça kırların ın  hür
havasını

Duydum akıncı cedlerin ihtirasını». (2)

Millî değerlere bağlı olan yetişm e 
tarzı, onu dokuz yıllık batı m em leketle
rindeki tahsilinde köksüz ve kozmopolit 
olm aktan ku rta rm ış tır. Millî değerlere 
bağlı yetişm esinde annesinin rolü büyük
tür. H âtıra larında bunu belirtir: 1. «Lâ
kin benim hem dinî hem de millî terbiyem 
üzerinde daha şiddetle m üessir olan an 
nemdir. Annem çok m üslüm an bir kadın
dı. Muhammediye okur bana K ur’an öğ
retirdi. Beyaz baş örtüsüyle, elindeki k i
taba  im anla eğilişini ha lâ  görür gibiyim.»

Yahya Kemâl, hayatının en verimli 
yıllarım  P a ris ’de geçirir. O rada dokuz se
ne kalm ıştır. P a ris ’de önce Turancılığa 
yönelir, sonradan bu fikirlerinden vaz
geçerek, Milliyetçilik fikrinde k a ra r  k ı
lar. Bu şehirde talebe m itinglerine g i
der. Bizim azınlıklar (Rumlar, B ulgarlar 
ve Erm eniler) in milletimizi yıkm ak için 
nasıl harıl harıl çalıştıklarını görür, Türk 
m illetinden habersiz jön T ürklerin  de bun
la ra  alet olduklarını anlar. Kendisi hâtı- 
râ tm da bunu belirtir:

«Balkan harbinin arifesinde bizim e- 
kalliyetler, büyük büyük m itingler te r 
tip ediyorlardı. O sırada bizim Jön Türk- 
ler, A bdülham id’i y ıkm akla meşguldüler. 
Yoksa T ürk  milletinden falan  haberleri 
yoktu. B ulgarların  yıkm ak istedikleri Ab-
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dülhamid değil bunlar, T ürk  milletini yık
m ak istiyorlar. Demek T ürk  Milleti diye 
bir şey var. Bu nasıl bir m ille ttir?  Mazisi 
nedir? diye m erak etm eye başladım, işte 
bende milliyetçilik böyle başladı» Bundan 
sonra dikkatin i bir nok taya yöneltti:

Şiir ve ta rih  k itap ların ı a raştırm aya  
koyuldu. Kendi tarihim izi değil bir F ra n 
sız T arih  Profesörü olan ALBERT GAB- 
R lE L ’in F ransız T arih  anlayışını değişti
recek kadar bu sahada derinleşti. (3) O 
yıllarda F ra n sa ’da şairlerin  meşgul olduk
la rı şiir, Yunan şiiri idi. Birçok Yu
nan şiirleri çevriliyor, çeviri şiirlerde m u
vaffak  olunduğu zaman, F ransız şairler: 
şiirde zafer kazandıklarına inanıyorlardı 
Bu çalışm aları yakından takibeden Y ah
ya Kemâl, T ürk  şiirinin üzerinde naşı! 
çalışılması gerektiğ in i anladı. «Frenkder 
T ürke dönüş» (4) Parolasiyle maziye ö 
nem verdi. Nasıl ki atalarım ız, u fuklardaı 
u fuk lara  im an aşkıyle koşm uşlarsa, o da 
vatan  ve millet sevgisi u fuklarına ulaş
m ak kudretin i mazide ve millî terkibde 
bulm uştur.

T ürk  edebiyatm da Y ahya K em âl’in 
şiirlerini okuyanlar, bu şiirlerin bizim du
yuş, düşünüş ve hayâl edişimizi, yaşam a 
gücüm üzün kaynak ları olan millî değer
lerimizi tan ıtan  millî terkible örüldüğünü 
görürler.

H ayat ve im ân dünyam ızı; kelimele
rini millî zevkin hassas terazisin  de ta r 
ta ra k  şiirleştirm iştir. Onun millî ruha 
sahib çıkması, m ısralarında en güzel şe
kilde işlemesi o ruh sayesindedir. Bu gün 
maziden kalm a bir şeylerimiz varsa, on
ları bizlere ak ta ran  bu destan şairinden 
sfelir. Y ahya Kemâl «Maziyle aram ız da 
bir altın  köprü vazifesi görm üştür» der
ler. Mehmed K aplan «Osmanlı İm para- 
torluğu’nun yıkılış devrini yaşayan Y

Kemâl, eski m edeniyetim izin içinden k u r
tarılm ası m üm kün olan bir çok şeyi k u r
ta rm ıştır. Bu gün geçmiş asırlarım ızın 
en güzel ta ra fı onun m ısraları sayesinde 
yaşıyor» (5) sözleriyle belirtir.

Y ahya K em âl’e D estan Şâiri dedik, 
Desten Şâiri destanını terennüm  ettiğ i 
milletin kahram anlık  çağlarını görüp ya
şayan şairdir. Şâirim iz kendi zam anı
mızda yaşam asm a rağm en ruhu tarih in  
şeref sahifelerinde dolaşır, millî ruhu y a
şar, bu ruhu aksettirir. İs tanbu l’un kuşa
tılm asında yeniçerilerle beraberdir. On
la ra

«Vur! Pençe-î Ali’de ki şem şir aşkına
Gülbangî âsüm ânı tu ta n  pîr aşkına
Ey Leşker-î m üfettihül - ebvâb vur

bu gün
F eth-i mübîn-i zâm in o tebşir

aşkına» (6)
diyerek kuvvet ve güc verir. Serhadler 
de akıncılarla beraber a t koşturur, onlar
la beraber şehâdet şerbetini yudum lar

«Rizdik o hücûm un bütün aşkıyle
kanatlı

Bizdik o sabah ilk atılan  sa fta  yüz
a tlı

Bir bir açılırken göğe son defa
yarıştık

A llah’a giden yolda meleklerle 
karıştık»  (7)

Y unan’a asale t kazandıran  Homeros, 
Acem milletini ve dilini dirilten Firdevsî 
ne ise Y ahya Kemal de odur. Alman m u
cizesi kendi asîl m azisini hatırlam asıyle 
başlam ıştır. B unları bilm ek Y ahya Ke
m âl’in değerini bir k a t daha yüceltir.

A lparslan’ın ruhuna gazel, Süley- 
m aniyede ki bayram  sabahları bizim T ür
kiye toprak larındaki aziz mazimiz, güzel 
hatıralarım ızdır. Bu maziyi en güzel mıs
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ra la rla  «Aziz Şairimiz» bize h a tır la tm ak 
ta :

«Mâzî yosunla örtü lü  bir göl ki yok
dibi

Mevsim serin ve bahçede yaprak
yığın yığm» (9)

Eski m im ara rahm et okum akta, bizi, 
kendimize hatırla tm ak tad ır.

«Eski m im ara nasıl rahm et okunmaz
burada?.

Suyu cennetten akıtm ış bu güzel 
m anzarada» (10)

M ısraları bizi kendimize çevirir, Millî 
ruhdan ve benlikden uzaklaşıp, m adde
nin dişlerine yem olm aktan k u rta rır . Ye- 
te rk i onu anlıyalım.

Yahya Kem al’in şiirleri, yalnız keli
melerin musikîleşmiş bestesi olarak  değil, 
bizi bize tan ıtan , bizi bize sevdiren ta ra - 
fıyle değerlidir. V atan semasının ufuk 
larını «Kendi Gök Kubbemiz de» dile ge
tirir, cedlerin m ağfiret iklimine so k a r:

«Senelerden beri rüyada
ÖZİ. JjftSL

Cedlerin m ağfire t iklimine ; ‘
gibiyim

Dili bir, göniü bir, imanı bir insan
yığını

Görüyor varlığının bir yere top lan
dığını» (11)

Milletin varlığını bir noktada toplar. 
N ihad S. B anarlı «Bizi o zafer ve şeref 
sahifelerine gö türürken  o zafer ve şeref 
sahifelerini de bize getirm ek gibi bir va
zife görm üştür» (12) derken Y.Kemâl’in 
nasıl bir vazife yüklendiğini bu vazifeyi 
bihakkın yerine getirdiğini ifade eder.

I tr î  için söylediği:
«O dehâ öyle toplam ış ki bizi
Yedi yüz yıl süren hikâyem izi
Dinlemiş ih tiyar çınarlardan

Nece seslerle gök ve yerlerim iz
Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerim iz
Bize benzer o k â in a t akmış« (12)
M ısralar, I t r î ’nin mûsikîsinden çok, 

onun nasıl bir dehaya yöneldiğini göste
rir. Şairin Türkçesi, lisanım ızı; Rus hesa
bına öten şairlerin  ve uydurukcularm  
karşısm da, Türkçe’nin m im arisine ve 
rûhuna sadık kalm ak yoluyle şahikasına 
çıkarm ıştır.

T ürkçe’yi;
«Bu dil ağzım  da annem in sütüdür»
— Diyerek sever. «Koca M ustafa 

Paşa» sem tinin fak ir insanlarını, sevgi ve 
takdirle anarken, lisanın ayağı yerden 
kesilir, şiir göklerde uçar:

«Kuru ekm ekle beyaz peyniri lezetle
yiyen

Çeşmeden her su içişte «Şükür 
Allaha!.» diyen» (13)

bu dil bize, ufuk larla  yarışm ış bir mille
tin  ruhunu o rtaya koydu. V uslat’da aşkı
mızı, uçuş’da şevkimizi dile getirdi. Ne
sirleriyle bizi, bize sevdirdi. Mazî’ye sim 
sıkı sarılm am ızı istedi.

Tevfik F ik re t «Sis» şiiriyle vatanın 
gözdesi İstanbu l’u lanetlerken

«Ey köhne Bizans, ey koca F ertû t-i
M üsahhir

Ey bin kocadan a r ta  kalan  bîve-i
bâkir» (14)

Bir ta ra ftan d a  Türk  T arîh i’ne ve 
mazîsine saldırıyordu. Şinasi’nin «Mille
tim  nev-i beşerdir vatanım  rûy-ı ze- 
tim» (16) diyerek tek rarlam ıştır. V atanın 
re t «Toprak vatanım , nev-î beşer Mille
tim» (6) diyerek tek rarlam ıştır. V atanın 
zayıf anların  da, korunm aya m uhtaç ol
duğu günlerinde, bu gün adı m eşhura çı
karılan  şâ ir ve edibler onu bütün güçle
riyle saldırıyorlardı.
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Y ahya Kemal, T ürk  vatanını kendi 
güzelliğin de hülasa eden İstanbu l’a  de
ğerini verdiği gibi, İs tanbu l’a vicdan ve 
ruhunun zehirini ak ıtan  Şaire’de cevap 
verm iştir.

«Bir devri lanetiyle boğan şa ir’in Sisi 
Vicdan ve rûh elemlerinin en 

zehirlisi». (17) 
îstanbulun  şanına lâyık şekilde: 
«Benzetmek olmasın sana dünyada

bir yeri
Eylül sonun da böyle bir İsviçre

gölleri»

terennüm leriyle güzelliğini, değerini ta r i
hin m erm er sütun larına k a rış tır ır:

«Târihini aksettirebilsin  diye çehren, 
Kaç F â tih ’in altrn kanı m erm erle 

karışm ış.» (18)

V atanı şöyle ta rif  eder: «Vatan ne 
bir feylosofun fikridir, ne bir şairin duy 
gusu. V atan gerçek ve hakiki b ir yerdir. 
Onun her maddesini, her halini sevenler 
vatan ı sever» der.

«Cihan vatandan  ib a re ttir  itikadım ca» 
m ısrası bütün söylediklerini tam am lar. 
V atanın toprak, m illetin de halk olarak  
kullanılm asına kızar. Bazı sohbetlerinde 
millî İslâmlık fikrin i açıkça söyler «Ben 
bu im anın müslümanıyım» (19) der. Y. 
Kemâl inanan bir şairdir. Kendisi «Bu 
kadar büyük bir milletin inandığı A llah’a 
ve dine inanm am ak izansızlık olur» (20) 
diyerek bunu belirtir.

Bütün şiirlerinde millî benliğe te k ra r  
dönmemiz gerektiğini, yükselmenin ve 
terakkin in  yalnız ve yalnız maziye dayan
m akla olacağını an latır. T ek rar anne m il
lete dönmemiz için yollar gösterir. Millî 
benliğe sarılm am ızı ister.

«Biz ki m inareler ve ağaçlar arasm 
da ezan sesleri işiterek  büyüdük... O m ü
barek m uhitden çok sonra ayrıldık.. Biz 
bir sabah nam azın da anne millete tek 
ra r  dönebiliriz. F a k a t minaresiz, ezansız 
sem tler de doğan, F renk  terbiyesiyle ye
tişen T ürk  çocukları dönecekleri yeri ha- 
tırlam ıyacaklar.. (21)

Aziz Y ahya Kemal!. Bizler de senin 
yolun da, senin istediğin gibi, millî kü ltü 
rümüzün, millî ideolojimizin ihya edildiği 
gün, milletin kurtu lacağ ına inanıyoruz. 
Ruh ufuklarının anah tarın ı bizlere em anet 
ettin. Bu an ah ta rla rla  her kapıyı açacağı
mıza inanıyoruz. Sen kabrinde m üsterih  
ol, milletinin duaları üzerine yağıyor. Aziz 
Yahya Kemâl! A llah’ın rahm eti seninle- 
dir.

B ibliyoğrafya
1 — Yahya K em âl’in H atıra la rı N. S.
2 — Açık Deniz Şiiri.
3 — Col6ge de F rance Prof. A lbert 

G abriel’in C um huriyet G azetesi’nde çıkan 
m akalesinden (Kasım. 1958) bunu be
lirtm iştir.
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y a Gm u r
Alâaddin Kirman j

Türkoloji Böl.

Güneşte parıldayan sayısız şeffaf inci,
Serpilince yerlere artar gördün sevinci.
Yavaş yavaş beliriyor noktalar,
Desensiz düz yolları bu (ianeler noktalar 
Noktalar ki gittikçe büyüyüp yürüyorlar,
Ne kadar «pislik» varsa önünde sürüyorlar. 
Güneşle aramıza gerildi siyah perde.
Bir dakika önceki geniş aydınlık nerde?!.
Şimdi yalnız bir zilâl, bütün millet pusuda,
Yüzler dayalı cama, gözler akan gür suda.
Gökte kim çarpışıyor, Kılıç-Kalkan sesi ne?
Kim atıyor okları evlerin ensesine?
Belli ki herkes korkmuş, uzakta biri ağlar;
Ne derlerse desinler, bunda «İlâhi Sır» var. 
Getiriyor saf kalple Kelime-i Şehadet.
İsyan eden bir kulun bekliyor senden medet!.. 
Geliyor her taraftan Allah Allah sesleri,
Bu ses bir uyanışın, bir imânın sesleri.
Düşünür şimdi herkes günah ağırlığını,
Kudretinle anladı gafiller varlığını!
Allahım -hâşâ-, senden korkmayanlar da mı var? 
Yola gelecek onlar, senin sonsuz affın var!..

(15-16) «H aluk’un Âm entüsü» - ŞÎÎR 
TA H LİLLERİ - Prof. Mehmed K aplan 

1 5 -16 ) XIX. Yüz yıl T.E. Tarihi - 
A. H. T anpınar F ik re t ve Şinasi bahisleri 

17 -18 ) Kendi Gök Kubbemiz. (Siste

söyleniş) Y. K. Bir Tepeden, 18
1 9 -20 ) T ürk  Edebiyatı Rhm et K a

baklı Cilt. III.
21 — Aziz İstanbul (Ezansız Sem tler 

ilk çıkış 23 N isan 1922) Y. K.
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D üşünm ek... Düşünm ek... Düşün
m ek... Düşünm ek... Düşünmek ne gü
zel şey. Düşünmek derken kafay ı ellerin 
araşm a a larak  k a ra  k a ra  düşünmeyi 
kastetm iyorum . Meselâ, güneşi ve e tra 
fındakiler! düşünmek. Henüz dünyaya ı- 
şığı gelmemiş yıldızların varlığını dü
şünmek. Ne harikûlâde şey değil m i?

K âinatı düşünürken ister istem ez ba
zı ilim lere ihtiyaç duyuyoruz. Fizik, a s t
ronomi, kimya, biyoloji, jeoloji v.s. îlim ; 
eşya, h ay a t ve hadiselerinin bir kanuniye- 
te bağlanm ası dem ek olduğuna göre fizik, 
k im ya ve biyoloji gibi pozitif ilim ler m ad
dî hadiseleri yâni, maddeyi, maddede 
m eydana gelen değişiklikleri ve h ayatı 
incelerken belli bir düşüncenin ışığı a ltın 
da hareket etm ek zorundadırlar.

Meselâ, bir yerde zelzele oldu. Bu h a
diseyi izah etm ekle vazifeli ilim ler m a te r
yalist bir kü ltü rün  kontrolü altında in
celeme yaparlarsa  «Zelzele, yerkabuğunun 
derinliklerinde kom partım anlar arasında
ki dengenin anî o larak  bozulmasından 
ileri gelir» der ve netice o larak  işi tesadü
fe bağlar. Yâni, kom partım anlar arasın 
daki denge kendiliğinden bozulm uştur.

Düşünmek güzel şey dedik. Peki o hal
de düşünelim. T ab ia tta  hangi hadise ken
diliğinden m eydana geliyor, hiç bir hadi
se değil m i? K om partım anlar arasındaki 
denge niçin kendiliğinden bozuluyor?

A şağı - yukarı hepimiz atom un ya
pısını biliriz. Tam  ortasında pozitif yüklü 
bir çekirdek bulunur. Çekirdeğin e tra fın 
da büyük bir hızla dolaşan elektron de
nen negatif yüklü parçacık lar vardır. Bu 
parçacıkların  hızı saniyede 1000 000 m et
re veya sa a tte  3 milyon 600 bin kilom et
redir. Bu k ad a r m üthiş bir hızla dönen 
elektrona m erkezkaç kuvveti denen bir 
kuvvet etk i eder. Ve onu dolandığı halka
dan (yörüngeden) dışarı doğru f ırla tm a
ğa  çalışır. E lek tron  sadece bu kuvvetin 
tesiri a ltm da hareket etseydi, üzerinde 
dolandığı yörüngeden derhal f ırla r  ve baş
ka yerlere çarpardı, öy le  ise elektrona 
başka bir kuvvet daha e tk i etmeli ve e- 
lektronu aynı şiddette çekirdeğe doğru 
çekmelidir. îş te  bu kuvvet pozitif yüklü 
çekirdeğin, negatif yüklü elektronu çek
mesinden ileri gelir. Çünkü fizik «zıt i- 
şare tli elek trik  yükleri birbirini çeker» 
diye bir kanuniyeti o r tay a  koyar. Biz de 
fiziğe «niçin zıt işare tli elek trik  yükleri 
birbirini çekerler? Bu küvetin  m ahiyeti 
nedir? şeklinde bir soru sorsak, fizik de 
derhal hadiseleri hangi kü ltü rün  ışığı a l
tm da inceliyorsa o soruyu bu kü ltü re so
rar. Bu k ü ltü r m ateryalistse «Bu çekme 
işi kendiliğinden olm aktadır. Kuvvetin 
m âhiyeti de henüz bilinmem ektedir.» diye 
cevap verir.

M ateryalizm  tarafından  m ahiyeti bi
linmeyen bu küvet b ir an o rtadan  kalk 
mış olsa netice ne o lur? îş te  bir düşünme 
konusu daha.

M ateryalizm  birçok konularda aciz 
kalm asına ve hiçbir hadiseye tam  ve doğ

LİSELERİMÎZDE 
FİZİK DERSLERİ

V____________________________ J
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ru  izah ta rz ı bulam am asına rağm en m aa
lesef okullarım ızda fizik, kim ya ve biyo
loji gibi pozitif ilim ler dialektik  m aterya
lizmin; tarih , psikoloji ve sosyoloji gibi 
beşerî ilim ler de ta rih î m ateryalizm in 
kontrolü altında okutulm aktadır. Mese
lâ: tarih , Rom a îm p ara to rlu ğ u ’nu an la
tırken  «burjuva, proleter» gibi kom ünist 
terim leri ku llanm akta  ve onu bir takım  
sın ıflara ay ırm aktad ır. Neticede Roma 
îm para to rluğu ’nun yıkılışını bu sınıflar 
arasındaki çatışm aya bağlam aktadır. 
Halbuki Rom a’da, son zam anlarında ah 
lâksızlık ve rezâlet son haddine varmış, 
Ahlâkçı K ato «Elen K ültü rü ’nün tah rib a
tı Rom a’yı yıkacaktır.»  dem ekten kendi
ni alam am ıştı.

M ateryalizm  esas o larak  maddenin 
ezelî ve ebedî olduğunu kabul eder. Yâni, 
m ateryalizm e göre k â in a t yoktan  vare- 
dilmemiş (yaratılm am ış) ve yok olm a
yacaktır. F a k a t bundan birkaç sene ev
vel hem de R usya’da bir âlim  yaptığ ı İlmî 
te tk ik lerin  sonucunda kâ inatın  b ir sonu 
olabileceğini söyleyince, derhal kom ünist 
şefler faaliyete geçerek bu âlimi ölümle 
tehdit etm işler ve durum u kendi istekle
rine göre geliştirm işlerdir. Çünkü k â i
natın  yok olabileceğini söylemek ve is
p a ta  girişm ek m ateryalizm in temeline di
nam it yerleştirm ek dem ektir. M ateryalist 
kü ltü r yıkılınca, bu kü ltürün  üzerine in
şa edilmiş olan kapitalizm  ve komünizmk 
yıkılacak, Beynelmilel Yahudilik iyod 
gibi açığa çıkacaktır. Ve dünyadaki sa l
ta n a tı da son bulacaktır.

A kla şöyle bir soru gelebilir. Bu i- 
lim ler hiç bir şeyin kontrolü ve tesiri 
altında olmadan hadiseleri inceleyemezler- 
m i? îlim, hadiseleri ancak bir nok taya k a 
dar izah edebilir. Bu noktadan geri kalan  
kısm ını insan düşüncesine bırakır. İnsan

oğlu, hadisenin oluş ta rz ın ı ilmin incele
diği noktaya kad a r değil, sonuna k adar 
yâni ilk sebebe kad a r götürm eyi arzular. 
O zam an işin içine ister istem ez ideolojiler 
de katılm ış olur ve herkes bu ilimlerin 
kendi ideolojisine hizm et etm esini ister. 
N itekim  R usya’da kom ünist ihtilâli ger

çekleştirm iş yahudilerden biri olan Lenin 
«Fizik derslerini öyle okutm am ız lâzım ki, 
kodmünizmi teyid etsin ve müjdelesin.» 
der.

O kullarım ızda m ateryalist kü ltürün  
tahsiline ta  alfabede başlanm aktadır. M a
terya list k ü ltü r alındıkça k a fa la r da ö- 

zel bir su re tte  şekillenmeye başlar. F e rt 
fark ından olm adan birtak ım  sapık tahlil 
m etodları kazanır. Ve R usya’daki b ir in

sanın herhangi bir hadiseyi izah ta rz ı ile 
T ürkiye’de m ateryalist kültü rle  yetişen 

bir gencin izah ta rz ı arasm da hiçbir fa rk  

kalm az. Neticede aram ızdan m illeti; iman, 
ahlâk, kü ltü r ve millî servetinden soy

durm ak isteyen yâni, T ürk  M illeti’ni yok- 

etm ek için çabalayan midesinden ve k a
fasından satılm ış bir tak ım  hainlerin çı

kacağı çok tab iî bir hadisedir. Çünkü bu 
durum  verilen m ateryalist kü ltürün  mil
letim iz için acı m eyvalarıdır.

H İ K A Y E  
(Baştarafı 31. sayfada)

kana boyanm ıştı. Ahmed’in yüzünde hafif 
bir tebessüm  vardı.

Omuzundan yaralı genç, şimdi k an 
la boyanm ış olan k a ra  hançeri ceketinin 
cebine soktu. Ve A hm et’e bakarak : «Seni 
unutm ayacağım . H ançerini de sana lâyık 
bir şekilde kullanacağım ..» dedi, ağır 
adım larla oradan uzaklaştı.
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T İ Y A T R O

Damdaki Yabancı

çağım ızda tiyatronun  insan haya tın 
da önemli bir yeri olduğu m uhakkaktır. 
Bir zam anlar büyücülerin işine yarıyan 
bu san’a t dalı, bugün politikacıdan tu tun  
da tarihçiye k adar birçok kimsenin hiz
m etinde bulunm aktadır.

Bir m üddet önce A nkara’da gösterilen 
«Damdaki Kemancı», şimdi de İstanbul'un  
K ültür S aray ı’nda takdim  edilecektir. E- 
serde Cüneyt Gökçer, H andan U ran, Ser
pil Bodrumlu, Deniz Gökçer Perk, Suna 
Akbel, Gülsevin Tunççekiç ve Elvan Öz- 
ak  gibi san’atç ılar rol alm ışlardır.

Nebil Alparslan
Yük. ö ğ r. Ok. Tal. Cem.

Sekreteri.

Dam daki Kemancı, Ç arlık Rusya- 
sı’nda A natevka adlı küçücük bir köyde 
yaşayan, yoksul bir Yahudi ailesinin h a 
ya t hikâyesini an latm ak tad ır. Eseri dili
mize çeviren F a tu ş  Sevengil konusunu 
şöyle özetlem iştir:

«Olayın kahram anı sütçü Teyve, iyi 
kalpli, dü rüst ve çalışkan bir insandır. 
Teyve ve karısı Golde’nin beş kız çocuk
ları vardır. Bu ana-babanm  en büyük der
di kızlarını yetiştirm ek ve onlara iyi ko
calar bulm aktır. Temiz ve basit olan Tey- 
ve’nin T anrı’ya büyük sevgisi vardır. Bü-

Asım’ın nesli., diyordum ya.. Nesilmiş gerçek;
İşte çiğnetmedi nâmusunu, çiğnetmiyecek.

AKİF.

Her yaz şimâle doğru asırlarca bir koşu,
Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu..

Yahya Kemâl.
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yük kızı çöpçatanın bulduğu varlıklı k a 
saba değil, yoksul bir terziye varır. Ü s
telik, ikinci kızı da sevdiği devrim ci gen
cin arkasından  S ibirya’ya sürgüne gider. 
En küçük kızının din dışı evlenmesini bir 
tü rlü  hoş göremez. Dinsel inançları da 
y ıkılacak olursa a r tık  hiçbir dayanağı 
kalm ayacaktır. K üçük kızını reddeder. 
O sırada A natevka’da durum  oldukça 
k arışık tır. Ç ar bütün Yahudilerin Ana- 
tevka’dan sürülm esini em retm iştir. Ana- 
tevkalı’la r öfkelidirler am a yine de üz
gün görm eyiz onları.»

Belki konunun cazip ta ra fla r ı var. 
Çünkü günüm üzde Yahudilerin R usya ve 
diğer ülkelerdeki nüfuzu akla gelince Ana- 
tevka’nın varlığını düşünm ek bile im 
kânsızlaşıyor. Hem de o rada yaşayan iyi 
kalbi, tem iz ve dürüst Teyve.

Bugün R usya’daki Yahudi’yi ya kızıl 
ordunun başında subay, yahu t da devle
tin  başında başkan o larak  görürüz. Bun
la r  bir yana şu anda R usya’daki Yahudi- 
ler özel kanun larla  korunm aktadır. Deni
lebilir ki kom ünist ih tilâl Yahudiler he
sabına tam  b ir başarıdır.

A ncak Çarlık R usyası’nda Yahudile
rin durum u hayli farklıydı. Çünkü -eseri 
çevirenin de belirttiğ i gibi- Yahudiler dini 
inançlarına dolayısiyle m uharref T ev ra t’a 
tam  bir bağlılık gösteriyorlardı. T evrat 
ise -m uharref şekliyle- Yahudi olmayan 
kim selere her tü rlü  zulmü ve ihaneti revâ 
görüyordu. Yahudiler aynı fitne ve fesa t 
faaliyetlerine R usya’da da devam ettik le
rinden Çar ve Rus halk ı ta rafm dan  tep 
kiyle karşılanm ışlardır. îş te  A natevka 
Yahudileri de aynı akibete uğram ışlardı

Eserin  baş oyuncusu Cüneyt Gökçer 
Teyve rolü için şunları söylüyor:

«Teyve şimdiye k adar oynadığım rol
lerden bir hayli farklıydı. Sevgiden söz

etse de, etm ese de, karısını, beş kızını, 
kom şularını, torunlarını, evini, köyünü, 
A natevka’smı sever. A natevka’dan sü
rüldüğü zam an iki bin yıldır sürülen din
daşlarının acısını yüreğinde taşır. Ama 
yaşam ak kutsald ır. Nerede olursa olsun 
sürdürülecektir.»

Teyve rolü değişik şahsiyetlere bü
rünm üş bir san’a tk â rı bu şekilde etkiledi
ğine göre eserde hayli propaganda var 
dem ektir.

T iyatro  deyip geçmiyelim. Onu ya
zan da nihayet bir insandır. H er insanın 
da m utlaka belli b ir fikri, düşüncesi ve 
kü ltü rü  olduğuna göre eser norm al o larak 
o düşünceye hizm et edecektir.

iş te  bu eserle Yahudiliğin asırlard ır 
süren meselesi sahneye konarak  K ültür 
Sarayı denilen müessesede milletimizin 
huzuruna çıkarılm ıştır. Bu milletin t i
yatroya konu olabilecek hiç mi meselesi 
yok ? Ü stelik  o K ültür Sarayı ki, fak ir  
milletimizin alm  terin in  eseridir. Millî 
kültürden eser yokm uş gibi üç buçuk a- 
zınlığm huzuru için İstanbu l’un göbeğin
de Yahudi meselesi an la tılır m ı?

K ültür Sarayı millî kü ltü rün  yuvası 
o lursa hakiki değerini bulur.

T iyatrodan resim e k adar her silah 
yurdum uzda millet düşm anlığını körükle
m ektedir. Milletin imanı, ahlâkı ve kü l
tü rü  üzerinde korkunç bir yıkım  faaliye
ti safha safha yürütülm ektedir. Bir ta ra f 
tan  da m illetin gerçek düşm anı gizlen
m ekte ve zavallı m illet karan lığa  kurşun 
sıkar hale getirilm ek istenm ektedir. D am 
daki Kemancı bu yıkım  ve ihanet faaliye
tinin sadece bir halkasıdır.

Bu tü rlü  silahların  düşm ana çevril
mesi m illetin mücadelesini bir k a t daha 
h ızlandıracak ve zafer m utlaka m illetin 
olacaktır.
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H İ K Â Y E

Kara Hançer

Ootobüs hareket edeli yarım  sa a t ol
m uştu  ve kasabadan epeyce uzaklaşm ıştı. 
A rtık  ne kasaba  çarşısındaki gürü ltü  
işitiliyor, ne de caddelerin kenarlarına  he
nüz dikilmiş ve bakım sızlıktan kurum ağa 
yüz tu tm uş akasyalar gözüküyordu.

O, otobüsün penceresinden devamlı 
su rette  dışarıy ı seyrediyor ve geçtiği yer
ler ona hep değişik şeyler hatırlatıyordu. 
Yeşil yam açlar, ku ru  tepeler ağaçlı ağaç
sız su kıyıları... B azıları kendi köyüne 
benziyordu. B azıları ise o rta  okul ve liseyi 
okuduğu kendi kasabasm a.

K asabasının nüfusu azdı. F a k a t k a 
sabanın etrafındaki köylerin sayısı bir 
hayli yüksekti. Bunun için buraya önce or
ta  okul, dalıa sonra da lise açılm ası uy
gun görülm üştü. O rtaokul ve lise açılm a
sına açılm aştı am a birçok noksanlıkları 
vardı. H a tta  bazı derslerin hocaları bile 
yoktu. M eselâ lisede ta rih  dersleri tam a
men boş geçmişti. Bu yüzden A hm et liseyi 
bitirm iş olm asına rağm en okulda yakın 
tarihim izle ilgili herhangi bir şey öğrene
memişti. Onun bu konuda bildikleri sadece 
köyün ve kasabanın  ih tiyarlarından  din
ledikleri idi.

Şimdi A hm et üniversite g iriş im tiha
nını kazanm ış, İstanbu l’a geliyordu. O to
büste pencerenin kenarına yaslanm ış, de
desinin ve diğer büyüklerinin anlatm ış ol
dukları harp  hâ tıra la rm ı düşünüyor ve 
pencereden dışarıya bu düşünceyle daha 
d ikkatli bakıyordu. Şu gördüğü yerlerden

M ustafa GÜRSE S
(Y. Oğ. O. Mat. bölüm ü ,

bazılarında acaba neden ot ve ağaç ye
şermiyor, top rak  kupkuru, k ap k a ra  kö
m ür gibi idi... Y anındaki adam : «Çanak
kale’ye yaklaşıyoruz» dedi. Ahmet, «Ça
nakkale» kelim esini duydu, gerisini iş it
medi. Ve «Çanakkale.. Büyük am cam m  
şehit olduğu yer... Yüzbinlerce Mehmet- 
cik’in şehit olduğu yer...» Düşm anın am an
sız taarruz ile  etten  ve kem ikten kalelerin 
yükseldiği yer... Top güllelerinin toprağı, 
ağacı, insanı acım adan yak tığ ı toprak la 
yoğurduğu yer... İş te  burası. A ha burası! 
B urası Kanlı dere olacak, M usa Em m i’nin 
anlattığ ı. Su yerine kan  akan  dere: Kan- 
lıdere. Ya şu rası?  Ağaç olm ayan ot bit- 
miyen yerler. D üşm an toplarının yakıp 
kavurduğu yerler. Yemin ederim  ki: Sizin 
intikam m ızı unutm ayacağım . Siz! Bu top
rak  için toprağm  altında yatan  aziz şeh it
lerimiz! Sizin intikam ınızı unutm ayacağım . 
Hiç bir düşm an sizin kanm ızla sulanmış 
olan bu to p rak lara  ayak  basam ıyacaktır. 
Canınızı verdiğiniz bu to p rak lar hiçbir za
m an hiç bir düşm ana terkedilm iyecektir. 
Düşm an çizmeleri benim vücudum u çiğ
neyebilir! F a k a t bu top rak ları asla!..

A hm ed’in kalbi hızlı hızlı atıyor göz
lerinden yaş akıyordu. Gün batm ak  üze
reydi. B irazdan karan lık  bastı. Dışarıyı 
seyredemez oldu. Başm ı a rk ay a  dayadı. 
Köyünü ve köyünün İstik lâ l H arb i’nde, 
Y unanlılar ta ra fından  nasıl vahşice, a lçak
ça işgal edildiğine da ir an latılan ları h a 
tırlam ağa başladı. E li süngülü, gözleri
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h ırs tan  d ışarıya fırlam ış, saçı sakalı b ir
birine karışm ış it sürülerinin o vahşetini 
hayalinde canlandırdı. Süngülenen yavru
ların, ırzları ve nam usları k irletilen bacı
ların, gözleri oyulan dedelerin, ninelerin, 
boyunlarını vurulan gençlerin «intikam! 
intikam !» diye inleyen sesleri ku lakların ı 
çınlatıyordu.

Başı uğuldam aca başladı. B ir a ra  ken
dinden geçmiş, uyuya kalm ıştı. O tobüsün 
klakson sesiyle uyandı. Y anındaki adam ın 
«îşte  İstanbu l’a giriyoruz...» dediğini iş it
ti.

F akülteye kaydını yap tıra lı onbeş gün 
kadar olm uştu. H er gün derslere gidiyor, 
s ın ıfta  en a rk a  sıralardan  birine oturup, 
iri kem ikli vücudunu arkaya dayıyor ve 
dersi sessizce tak ip  ediyordu. Zam an za
m an kalem ini köyde çalışa çalışa n as ır
laşm ış olan eline alıp, defterine o dersle 
ilgili bri şeyler yazıyordu. Ders dinlerken 
pek canını sıkan hadiseler olmuyordu. F a 
k a t dersten  çıkınca üniversite bahçesinde 
dolaşırken hiç de hoşuna gitm eten olaylar
la karşılaşıyordu.

Meselâ bazı şahıslar çok asabını bozu
yordu. Onun. Bunlar, saçları enselerini ve 
kulakların ı örtm üş, bıyıklıları ağızlarını 
dolduracak kadar aşağıya sarkm ış, su ra t
la rı belki k ırk  günden beri su görmSmiş 
hayvandan farksız m ahlûklardı. A ncak 
birçok hayvanlar, bunlardan daha tem iz
dir ve daha az kokarlar. Bunlar, hayvan
ların  en pisi, en berbat kokanı domuzdan 
beter hale gelmişlerdi. Ondan daha pis 
kokuyorlardı. Y anlarından geçenler bu
runların ı kapam ak m ecburiyetini hisse
diyorlardı. Kimse bunlarla m ünasebet k u r

m ak istem ez fa k a t bunlar önlerine gele
ne sa taşır, kavga çıkarırlard ı. Çoğu za
m an it sürüsü gibi gurup halinde ve çoğu- 
su silâhlı dolaşırlar, bazan şaka olsun di
ye havaya a teş ederler tavandan sıvaları 
yere düşürürlerdi. Bazan birini çevirler ta 
banca kabzasıyla veya dem ir çubuklarla 
başına ve vücudunun diğer yerlerine vu
rurlar, bayıltm caya kad a r döverlerdi. A h
met, burasının nere olduğunu anlıyam adı. 
B urası üniversite m i? Yoksa düşm an iş
galine uğram ış bir yer m iydi? Bu binlerce 
talebe de üç beş çapulcunun em rine te rk  
edilmiş esirler grubu m uydu? B unları ken
di kendine çözemedi Ahmet. Hele şu her 
zam an s ırıtan  çeneden sakallı Kelekyan 
isimli ermeniye ne oluyordu? Sanki bura- 
te r  isimli rum ? Moşe isimli yahudi!... Bun
lar k im ? Yoksa düşm an içimize girmiş, 
içimizden de bir tak ım  a jan la r m ı elde e t
m işti?  A hm et bir tü rlü  çözemiyordu bun
ları. F a k a t bu eşkiya sürülerinin: «Nede- 
mek bir kadının bir erkeğe bağlanm ası? 
Kadın yağm ur misâli herkesin olmalı! Din! 
Din nedir ki, afyondan başka birşey de
ğildir! İnsanı ancak uyutur. Irz, nam us 
bunlar boş şeyler, geçelim bunları!...» diye 
zırvalam aları, A hm et’i mahv ediyordu.

A hm et defterini, k itabını koltuğuna 
aldı, ağır adım larla oradan ayrıldı K al
dığı yurda geldi. Odasının kapısını açtı. 
Bavulunun yanm a g itti. Bavulu açtı, ça
m aşırlarının altından gazete parçasına sa 
rılı bir şey çıkardı. Kâğıdı y ırtıp  attı. Şim
di elinde kara , ucu sivri, yan ları keskin 
bir hançer vardı. T â Plevne’den kalm a.. 
Önceleri kim  bilir nasıl pırıl pırıldı. F a k a t 
Plevne’de Moskof’un, Balkan H arbinde 
B ulgar’ın, Cihan H arbinde Ingiliz’in ve 
İstik lâ l H arbinde Y unan’m kanını eme eme 
siyahlaşm ıştı. A hm et’e hançer dedesinden 
kalm ıştı. Dedesine de dedesinin babasm-
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dan.. Ecdâdı onu cephede kullanm ıştı. O 
zam an düşman, milletin dinini, devletini 
ırz ve nam usunu ayak la r a ltına  alm ak için 
cephede hücum  ediyordu ve işte bu k a ra  
hançer de düşm anın kalbine cephede sap
lanıyordu. F a k a t şim di?... Düşman üniver
siteye k adar girmiş, oradan  hücum a geç

miş millî olan ne v arsa  hepsini ortadan  
kald ırm ağa çalışıyor. D edesi: «Oğlum,

senin ecdadından milletine ihanet eden 

çıkmadı. Senin m illetinin imanını, ah lâ
kını ve kü ltü rünü  yok etm ek, y ıkm ak is- 

tiyen düşm ana k arşı her zam an savaştı. 

H er zam an onu cephede perişan  etti. Yen
di. A ncak su uyur düşm an uyumaz. Bu 

düşm an bir gün yine cepheden veya içeri
den hücum a geçebilir. îş te  o zam an m il

letin  m üdafaasm da kullanacağın bu han
çeri sana em anet ediyorum. S ırası geldi

ğinde onun hakkını ver..» demişti. A hm et 
koydu.

E rtesi gün dersten  çıktığı zam an he
men vurda gitm eğe kararlıydı. F a k a t bi

nadan bahçeye çıktığında bahçenin öbür 
kenarında dört-beş kişiyi bir a rada  gördü. 

O ta ra fa  yöneldi. Saçı sakalı birbirine 

karışm ış dört zorba, tem iz giyinm iş m a

sum bir talebeyi tartak lıyorla rd ı. Galîz 
küfürlerle h ak a re t ediyorlardı. Kelekyan 

yine baştaydı. Ve bir a ra  tabancasın ı çek
ti, kabzasıyla zavallının başına vurdu. O, 

sadece «bırakın beni» diye bağırıyordu. 
N ihayet o kendini m üdafaaya çalıştı. K ar

şısındakine olanca kuvvetiyle bir yum ruk 
a tm ak  istedi. Kolları tu tu lm uştu ; yapam a

dı. Bu se rt hareketi K elekyan’ı çok sinirlen
dirm işti. Kelekyan, bu millete olan kinini

bu zavallının üzerine kustu. B ir el ateş 
etti. O rtadak i tem iz giyinmiş, m âsum  öğ

renci om uzundan yaralanm ıştı. Sadece
«vay anam...» diyebildi. Bu âna Kadar
çok sessiz duran Ahmet, tıpkı gerilm iş y a 

yından fırlayan bir ok çevikliği ile Kelek- 
yan’m üzerine atladı, K elekyan’ın elinden 

rı bir anda boşaltıverdi. O sırada Kelekyan 
rı bir anda boşaltıverdi. O sırada K alekyan 

ve iki arkadaşı yere serildiler. Nam luyu 
dördüncü ite çevirdi. Tetiğe bastı. S a

dece bir «tık» sesi. K urşun bitm işti. Ama 
dördüncü çapulcu da bu arada  silâhını A h

m et’e doğrultm uştu. A hm et'in üzerine üç 
el boşalttı. Ahmet, göğsünde ve mide

sinin üzerinde bir sıcaklık hissetti. Göz
leri kararm ağa, başı dönmeye başladı. 
Dizleri titriyordu. önündeki adam, 
iki bacağını yana açmış elinde silâhı ol

duğu halde donup kalm ıştı. A ptal ap ta l 
A hm et’e bakıyordu. A hm et bütün gücünü 

topladı. Buna rağm en bacakları istemiye- 

rek  büküldü. Dizleri yere değdi. H âlâ diz

lerinin üzerinde dik duruyordu. Sağ elini 
ceketinin sol iç cebine götürdü. K ara  han

çeri yakaladığı gibi k a ra rtıy a  fırlatm ası 
bir oldu. Bu hançer atışların ı ta rladak i 

ağaç üzerinde çok tek rarlam ıştı. O zam an
la r hançeri istediği noktaya saplam ayı 

öğrenm işti. F a k a t bu atışı, onun son a tı
şıydı. Hançerinin elinden bir ok hızıyla 

fırlam ası ile kendisinin yere kapanm ası 
bir oldu.

Omuzundan yara lı genç olup biten
leri bir tü rlü  anlıyam adı. Eliyle yarası

nın kanını durdurm ağa çalışıyordu. Y a

vaş yavaş yürüdü. Yerde s ır t üstü  yatanın 
göğsünden hançeri çekti. H ay ret e tti: H an

çer tam  kalbine isabet etm işti. A hm et’in 
olduğu ta ra fa  döndü: Yeşil çimenler al- 

(Devamı 26 sayfada)
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S A Y I N  Ö Ğ R E T M E N L E R

YAĞMUR YAYINLARI : Büyük T ürk  Milletinin şerefli mazisinden hız alıp ge
leceği kucaklayan aydın görüşlü eserlerile daim a sizlerin hizmetindedir.

M ÎLLÎ EĞİTÎM BAKANLIĞINCA : O kullara ve öğretm enlere tavsiye edilen 
eserlerimizin listesi ve Tebliğler Dergisi No.ları gösterilm ektedir.

Teb.
KİTABIN İSM İ YAZARI Der. Tavsiye edildiği yerler

Ü niversite Problemi 

Mehmet Â kif

Prof. M üm taz Turhan 1523 

Sezai K arakoç 1523

Doğu B atı Sentezi Peyam i Safa

Bir B ayrak R üzgâr B. Arif N ihat Asya

Gençlerle B aşbaşa Ali F uad Başgil 

Şatodaki îk iz ler Georges Duhammel

Küçük Dünya - Roman E. Işm su Okçu

Türkiyede Ruhçu ve 
Maddeci Görüşün Mü
cadelesi

1517

1499

1189

1489

1517

1513

S. H ayri Bolay

ilgililere

Ö ğretm en Ok. Öğretm en ve 
Öğrencileri - îm am  H atip 
O. Öğrencilerine

T arih  ve Ed. Öğretmenle- 
rile, Yüksek Okul Ö ğren
cilerine

O rta - Lise - Öğretmen Ok, 
ve Eğitim  Enstitü lerine

O rta Dereceli O kullara

îlkokul 4-5 ve O rtaokullara

İlgililere

O rta ve Yüksek Ok. ö ğ re t-  
m enlerile Lise ve Yüksek 
Ok. Öğrencilerine

YARDIMCI DERS
Din Dersleri (O rta I) H ayati Ü lkü 

Din Dersleri (O rta II) H ayati Ü lkü

KİTAPLARI
1513 O rtaokul ve dengi O kullara

1513 O rtaokul ve dengi O kullara

Rasul-î Ekrem in ö r 
nek A hlâkı A. Azzam ’dan ter.

YENİ ÇIKAN ROMAN

îm am  - H atip Okullarına

PİYES ve FİKİR ESERLERİ
îslâm da Sosyal D ayanışm a 
Büyük Türkiye Rüyası 
K üçük Ağa - Roman 
Son Bloklar - Piyes 
Bir Y ürek Satıldı - Piyes 
Ya Şehit Ya Gazi - Piyes 
Büyük O tm arlar - Piyes

Prof. M. Ebu Zehra (K ahire Ü .Prof.) 750 Krş.
Prof. M ehmet K aplan 1500 »
T arık  Buğra (K urtuluş Savaşı R.) 1000 »
M. N ecati Sepetçioğlu 600 »
Em ine İşınsu Okçu 250 »
Mehmet R ifa t — 2. (basım ) 500 '»
M. N ecati Sepetçioğlu 750 »

YAĞMUR YAYINLARI : Toptan siparişleri % 25 iskontolu ve ödemeli yollar

AĞMUR Y A Y IN EV İ: Y r z  ma  adresi P K  7 2 — İstanbul
İş Yeri: A nkara Ca:l. 123 K at 2 — İstanbul
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