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Çapa Yüksek Öğretmen Okulu

............ HAKKINDA

........................ PINAR

Aşağıda Yüksek Öğretmen Okulunun son komünist tecavüzü yüzünden kapatıl
ması üzerine, Talebe Cemiyeti ve Taftebe Demeğinin müştereken hazırladıkları bir 
rııpor bulacaksınız. Rapor, Talebe Cemiyetinin okulun açılmasiyle ilgili görüşmeleri 
sırasında, Başbakanlığa^ Cumhurbaşkanlığına, Millî Eğitim Bakanlığına^, Meclis baş- 
kaiiiiğma, öğretmen Okulları Genel Müdürlüğüne ve daha pek çok yere sunulmuş
tu. Raporda^ bugüne kadar komünistlerin Çapayı ele geçirmek için nasıl faaliyet gös
terdikleri, nasıl tertiplere giriştikleri, tııskmlar ve saldırılar düzenledikleri ve fa
kat bunda muaffak olamadıkları anlatılmıştır. En nihayet Dev-Genç ve TMGT’nin 
komplolariyle kapatıbın okulun; ilgili makamlardan en kısa zamanda açılması isi-* 
itilmektedir. Raporu kısaltarak mecmuamıza alıyoruz.

Bilindiği gibi İstanbul Y üksek Öğ
retm en Okulu, 5 A ralık’ta  cereyan eden 
hadiselerden dolayı kapanm ış bulunuyor. 
Okul kapatıld ık tan  sonra, bizler sokak 

ortasına terkedildik. 800 TValebenin ne b a 
rınabileceği doğru dürüst b ir yeri var, 
ne de oturup b ir bardak çay içebileceği 
beş on kuruş. Hepimiz otel ve kahve kö 
şelerinde okulun açılacağı günü beklemek 
teyiz.

Hadiselerin daha vahim  diğer b ir ci
heti isej şu anda kendi haline terkedil
miş olan bizlerin fakültelere devam ede- 
meyişimizdir. Bildiğiniz gibi Yüksek Öğ
retm en Okulu öğrencileri üniversitenin 
fen, edebiyat ve kim ya fakültelerinde ders

görürler. Ancak bu sene de geçen yıl de
vam eden durum  te k ra r  ortaya çıkmış
tır. Nasıl ki, 16 M art baskınından sonra 
fakültelere üslenen bir avuç silahlı ko 
m ünist bizi, dört ay derslere alm adılar
sa f bugün de aynı ihaneti tezgahladılar. 
Sırf kom ünist olmadığı için, yüzlerce Yük 
sek öğretm en  Okulu öğrencisini Ü niver

siteden tecrit etmeyi hedef alan sosyalist 
maskeli kom ünist m ilitanlar, 5 A ralık  ha  
dteelerini tertipleyerek Yüksek Öğretmen 
Okulunun kapatılm asına sebep oldular. 
Ondan sonra da bellerine tabancalarını ta 

k arak  fakülte kapılarında, b ir milliyetçi 
kurşunlayabilm ek için f ırsa t gözetleme
ye koyuldular, 
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İşte  bütün bu sebeplerden dolayı, Yük 
sek Öğretmenli yüzlerce milliyetçi gencin 
okum a im kânı elinden alındığı gibi^ can 
ve mal em niyeti de o rtadan  kalkm ıştır.. 
Bizler Anadolunun en ücra  köşelerinden, 
ta  Edirneden yahut H akkâriden millete ve 
vatam m ıza faydalı b ir kim se olabilmek 
için, önümüze açılan kader kapılarından 
geçerek en k ısır im kânlarla b u ra la ra  ita
la r  geldik. Yüzlerce lisemizin öğretm en
sizlikten ted risa t yapam adığı yurdum uzda, 
bir an önce yetişerek, ilim ve irfan  m eş’ 
aîesim Anadolunun karan lığ ına  en k ısa 
zartanda dikmek için sabırsızlandık. A n
cak Yüksek öğ retm en  Okulunun k ap a tıl
ması ve fakülteleri silahlı m ilitanların  iş
gal etmesi, vatanına^ milletine ve devle
tine faydalı olm ak arzusu ile yanan yüz 
lerce arkadaşım ızı m ağdur etm iştir.

Y.Ö.O. AKADEMİ OLMALIDIR

Bu vaziyet karşısında yapılacak en 
uygun şey ise, Yüksek öğ retm en  Okulu
nun, kendi bünyesinde öğretim  yapar bir 
ta rzda  tek ra r açılm asıdır. Y üksek ö ğ re t 
men Okullarının «Akademi» olm ası mem
leketimize pek çok şey kazandıracaktır.. 
H er şeyden önce bugünkü anarşi o rtam ın 
dan kurtu lacak tır. Çünkü biraz ileride et 
raflıca  izah edeceğimiz gibi, okulda cere
yan eden hadiseler tam am iyle X)niversite 
lerimizden intikal etm ektedir.

Yüksek öğ retm en  O kullarının A kade
mi haline gelmesi p ra tik  faydalardan  baş 
ka, daha geniş im kânlar da sağlayacak
tır. Böyle b ir çatı altında talebenin yetiş
mesi daha verimli olacak ve öğretm enlik 
için en lüzumlu unsur olan meslekî ehli* 
ypt tam  kazanılacaktır. Z iray öğretm enli
ğin bilgiden ziyade b ir liyakat işi olma
sı sebebiyle, meslekî tecrübenin yeri her 
şeyin üstündedir.

ÜNİVERSİTE HADİSELERİNİN
MANASI :

Bugün «toflebe hareketleri» veya «Ü- 
niversite Olayları» diye bilinen malum  ha 
dıseleı üç dört sene Önce başlam ıştır. Bu 
hareketleri his ve heyecan es^n, Dasit öğ 
renci o-ayları şeklinde m ütalâa etm ek her 
halde s r th î bir değerlendirm e olur.

Kira, haklı talebe isteklerine dayana
rak  başlayan bu hareketler, kesin siyasî 
rengini çoktan almış, devletimizi^ güven
liğimizi ve topyekûn varlığım ızı tehdit e*- 
der hale gelmiş bulunm aktadır. «Demokr 
ratik Türkiye», «Sosyalist Türkiye» v.s. 
gibi siyasî sloganların gölgesinde yürütü
len bu anarşi hareketlerin in  m ihrakı, öğ 
renci istek ve meselelerinden çok uzaktır. 
Üniversitelerim izi «Halk iktidarı kurulana 
kadar boykot» a sevketm e gayretin in  ta 
lebe meseleleriyle alâkası olmadığım her 
kes bilir.

H atırlanacak  olursa Çin ve Küba gi 
bi kom ünistleşm iş memleketlerde, kom ü
nizmi tezgahlayan p arti ve te şk ila tla r ü- 
niversite öğrencilerinin gücünden bol bol 
faydalanm ışlardır. M emleketimizde de ay 
nı gayeye yönelmiş olan m eşrû m anada 
sosyalist veya Marksist - Leninst hücre 
teşkilâtları da bu tak tik le ri ku llanm akta 
d ırlar. H üküm  giymiş sicilli komünistler^ 
perde arkasında, «Gençlik Teşkilatlan» 
nam ı altında m askeli b ir tak ım  kom ünist 
şebekeleri ku rarak , elde ettik leri üniver
siteliyi adeta b ir ihtilalci, b ir m ilitan, bir 
anarşist, b ir sabotör veyahut da bir tah 
rlkçi olarak yetiştirm ektedirler. Pek çok 
genç de bilerek veya bilm eyerek bu ko
m ünist hücrelerine o rtak  o lm aktadır. Cep
lerinden hiç bir vakit Marksın komünist 
Manigestosu Guvera ve Kastronım Geril-
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falan veyahut da Çin komünist partisinin 
tüzüğü eksik olmayan bu ihtilâl bezirgan 
kırının nasıl bir rejimin özlemi içinde ol
duklarının izahına}, herhalde lüzum yok
tur.

îş te  fakülte ve yüksek okullarım ızda 
anarşi ve te rö r hareketlerin i yürütenler 
bu silahlı m ilitanlardır. Y ukarıda kısaca 
tem as ettiğim iz gerçekler bu hadiseleri 
tahlilde bizlere m üracaat noktası olacak 
tır .

Y üksek öğ re tm en  Okulunda cereyan 
eden her hadisede, iğrenç kom ünist teca
vüzünü görm ek m üm kündür. Şimdi okulu 
muzdi* vuku bulan bu tecavüzleri sırasıy
la özet olarak gözden geçirelim:

ÇAPA HADİSELERİ

1 — 12 N isan 1969 günü Çapalı ko
m ünistler, F. K. F. (F ik ir  Kulüpleri Fecle 
rasyonu) ndan aldıkları ta lim atla  Yüksek 
öğ retm en  Okulu öğrencilerinin de ders 
gördüğü Fen, Edebiyat ve Kimya fakülte 
lerine sebepsiz yere boyktfta götürm eye 
kalk tıla r. Ancak Y üksek öğ re tm en  Oku
lunun okum ak isteyen ve anarşiyi m ah
kûm  etm iş olan bütün talebesi, d ışardaki 
talebe kitlesi ile birlikte bu boykota mani 
oldu. F a k a t bu dem okratik hareketi ko
m ünistler hazmedemediler. Bunun üzeri
ne öğleden sonra Çapa Yüksek öğretm en 
O kulunda boykota mani olan talebelere 
yalnız buldukları yerde hücum  ettiler. 
T am  onbeş arkadaşım ız kom ünist olm a
dıklar vo boykota karşı ç ık tık ları için 
bıçak ve dem ir çubuklarla ağ ır şekilde 
yaralandı. Saldıranlar ise başlarında Sal
m an K aya İbrahim  özdem ir, Necdet Diz 
man, Rıza Gül, Münip Coşkun, Ali Uzun, 
Safa T arhan Cafer Şen olmak üzere o- 
kulu terkettiler.

Ancak ne adlî m akam lar, ne de okul 
disiplin kuru lu  sa ld ırgan lara hiç bir ce
za vermedi. Hadisenin müsebbibi olan üç 
buçuk m ilitan okuldan uzak laştırıla rak f 
okuldaki huzur sağlanabilirdi. F ak a t böy 
ıe bir tah k ik a ta  asla geçilmedi.

Gerek okul idaresinin, gerekse adli- 
yenin bu m üsam ahası kom ünistleri iyice 
şım arttı. Okul dışındaki b ir kısım  kom ü 
nist hücrelerinden devamlı tah rik  gören 
ve silahlandırılan kızıl canüer, başka baş 
ka hadiselerin peşinden koşuyorlardı.

2 — Nihayet, 1969 A ralık  ayının ilk 
gününde sükûneti "ve huzuru m uhafaza et 
m ek isteyen milletine bağlı talebeye tek- 
ivır saldırdılar. B aşlarında yine Saimaıı 
Kaya, Ali U zun Necdet Dizman, İbrahim  
zciemir Safa Tarhan, Osman Ka^a.cı Mü 
ıııp Coşkun adlı m ilitanlar olduğu halde ta  
hanca dinam it ve b ıçaklarla arkadaşlarım ı 
za hücum  eden mütecavizler, pek çok kişi 
yi yaralad ık tan  sonra (polisin gelmesi üze
rice) selam eti kaçm ak ta  buldular.

İsim lerden anlaş ldığı gibi her iki h a
diseyi de aynı çahıslar tezgahlam ıştı. A n
cak m ütecavizler bu defa da cezasız kalı
yorlardı.

KOMÜNİSTLERİN OKULU
KAPATTIRMA GAYRETİ

1 — Kom ünistler çeşitli zamanlarda 
fiilî hadiseler ihdas etm elerine rağmen, ar
tık  Y üksek öğ retm en  Okulu’nu ele geçire 
meyeceklerini anlam ışlardı. Çeşitli za
m anlarda m eydana getirdikleri olaylardan 
dolayı kendilerine sem pati besleyen pek az 
kitleyi de kaybetm işlerdi. Çapa meselesi 
komünist hücrelerinde günün konusu oldu 
Türkiye Mitfî Gençlik Teşkilatı^ Dev —  
Genç ve hattâ TİP Kurultaylarının en mü 
him konusu Çapa Yüksek öğretmen Oku
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lu’ydu. Uzun tartışmalardan sonra netice
de ele geçirilemeyen bu okulun kapattırıl 
m isina karar verildi. Mademki okulda ko 
münist hakimiyeti yoktu, o halde kapatıl 
maLydı. Okufiu kapattırmak için en iyi 
çare ise, hangi cepheden olursa olsun bir 
kaç keşinin ölmesiydi.

Bütün bunlar olup b iterken 16 ve 21 
M art 1970 tarih leri kom ünistler ta ra fın 
dan «Bağımsızlık Haftası» ilan edildi. A s
lında bağım sızlık haftası^ yürütülecek olan 
sobataj, tah rik  ve tah rip  hareketlerin i m as 
kelenıek için uydurulm uş b ir maskeydi. 
N ihayet >ev—Genç ve TMGT, Bağımsızlık 
H aftasın ın  ilk günü Y üksek öğ retm en  Oku 
lu’na bir baskın tertiplediler.fil—Fetih Ko
münist teşkilatında yetiştirilmiş. ODTÜ 
ÎTÜ, Hukuk ve îk tia ıt Fakültelerinde oku
yan yüz—yüzelli kadar komünist^ sten  
m akinalı tabanca bomba, dinam it ve molo 
tof kokteyleri ile Yüksek Ö ğretm en Okulu 
na hücum ettiler. Bu m ilitan çetesinin ba 
şmda ya yine Salman Kaya, İbrahim Özde
X

mir. Necdet Dizman^ Ali Kırmızıçiçek, 
Münîp Coşkun, Ali Uzun, Safa Tarhan, 
Mehmet Bekar Osman Kabalcı adlı cani
ler bulunm aktaydı. Okulun o rta  koridoru

nu harabeye çeviren silahlı eşkiyalar okul 

müdürü, A yhan D oğan’ı da hastanelik  e ttik  

tik ten  sonra b ir kaç kişinin öldüğünden e- 

min b ir şekilde okulu te r kettiler. Beraber

lerinde kendilerine sem patizan olan bazı 

talebeleri de teh title  d ışarı çıkardılar. Bu 

olaydan sonra M üdür Ayhan Doğan istifa  

etti.

2 —  Bütün bu müsamahalardan cesa 
ret bulan komünistler, bu sefer de üniver
siteye (Fen, Edebiyat ve Kimya Fakültele 
rine) üslendiler. Okumak isteyen fakat ko

m ünist olm ayan Y üksek Öğretm en Okulu 
öğrencilerini derslere sokm adılar. Derse gi 
den arkadaşlarım ızı kom ünist m em leketler 
de uygulanan «Halk M ahkemelerine» çekti 
ler. Bu hadiseler bütün yetkililerin  Valinin, 
Emniyetin, R ektörün ve D ekanm  gözleri ö 
nünde hergün cereyan etti. B ütün m es’ul- 
ler, A nayasa’nm bize verdiği okum a hakk ı 
mız elimizden alındığı halde m ani olmadı 
lar. Mal ve can emniyetimiz^ ontadan kalk  
tı. Korum adılar. Kom ünist olmadığımız i- 
çin dört ay derslere devam edemedik. Rek 
töre, Dekana^ Em niyete ve Valiye defa lar 
ca ba şvurduk. Ve fa k a t ilgilenen olmadı. 
Sa^ki bizler başka bir milletin çocuklarıy
dık. Başka bir devlete bağlıydık.

3 — N ihayet R ektör N azım  Terzioğlu 6  

N isan günü görüşm ek üzere randevu verdi. 
Ancak verilen saa tte  R ektörlük önüne gel 
aiğimizde ortada rek tö r falan  yoktu. Bek 
ledik. F ak a t R ektörün yerine silahlı b ir b ir 
lik geldi. Ali Uzun, Münip Coşkun, Safa 
Tarhan, Osman Kabalcı^ Cafer Şen, R ıza 
Gül, Yüksel B aştü rk  gibi Çapa’lı m ilitan
lar, diğer fakültelerin  eşk iyalan  ile b irle- 
şerek üzerimize te k ra r  ku rşun  yağdırdı
lar. M ehmet Gece, Abdullah Arslan, Avnî 
K arakuş, Enver Şahin*, Hali1, Bayrakçı adlı 
arkadaşlarım ız kurşun la ağ ır  şekilde y a ra  
landılar.

Ü niversite kapandı. Gösterm eük ted

birler alındı. F a k a t b ir tü rlü  Y üksek Öğ

retm en Okulu talebelerinin Ü niversiteye 

girmesi sağlanm adı. Vilayet, Rektörlük, De 

kanlık  ve Em niyet gibi ilgili m akam lara 

meselemizi te k ra r  ilettik . Bize verilen cet- 

vap şu oldu: «Okumayverin, Ne olacak.»

Meselemizi bizzat Millî Eğitim  Bakanlı 
ğ ı’na ve Öğretm en O kulları Genel M üdür
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lüğüne de ilettik. F a k a t netice alam adık.
4  — Bütün bu hadiselerden netice ala 

m ayan kom ünistler en n ihayet son hadi
seleri tezgahladılar. Onlarca, a r tık  okulun 
m utlaka kapatılm ası lazımdı. Bu k ara rı ko 
m ünist faaliyetin  m ihrakı Dev—Genç ve 
TMGT verm işti. îş te  okuldaki kızıl eşki- 
lar, d ışarıdaki kom ünist hücrelerin  talim a 
tıyla uzun müddet hazırlığa giriştiler. 'Ar
tık  okul kesin o larak kapatılacak tı. Bunun 
için Dev—Genç üyesi bütün m ilitanlar ted 
ricen okuldaki eşyalarını boşalttılar. Ve 
TÖS ve İLK—SEN ’in k iraladığı evlere yer 
leştirildiler. Hadiseden sonra okulu terke- 
den m ilitanların  dolabında b ir çorabın da

h i kaim  ş olmaması f hadisenin nasıl önce

den planlandığının en açık delilidir.

D iğer yandan saa t 23.00 olm asına ra ğ 
men hepsi giyinik ve haz ır vaziyette ya tak  
hanelerde verilecek işare ti beklem ektedir
ler. İşte bu şekilde hazırlanan  kızıl katiller 
olay günü Dev—Genç ve TMGT’da iyice 
silah lanarak  okulumuzun m erkez binasının 
a rk a  ta rafındak i «Sarı Bina» ta b ir  edilen 
yatakhanelere çekilirler ve nihayet saa t 
2300 sıralarında p ijam a ile tuvaletten  dö
nen Yusuf Olgun’u ele geçirirler. O rta lık ta  
kim selerin olm ayışından istifade ederek ya 
takhanelerine götürm ek ve böylece mesele 
lerini daha kolay halletm ek isterler. An
cak  m üm kün olm ayınca Ali Uzun^ Münip 
Coşkun, Safa Tarhan ve Ali Kırmızı Çi
çek adlı kızıl katille r tabancaların ı çeke
rek  ateşlerler. Çıkan kurşunlaıla  Y usuf ve
o anda m erakla kapıyı açan H. A slantaş 
b irlik te  zaten haber bekleyen gazetelere 
vurulur. K atiller suç ortak ları Osman Ka- 
balcı, M ehmet B ekar ve M ustafa ö z tü rk ’le 
k a rş ı koşarlar.

Bütün bunlar te rtip  değil de n ed ir? ...

Bu katil şebekesi şimdi yine fakülteler 
de üslenmiş bulunm aktadır ve bizleri tıpk ı 
geçen yıl olduğu gibi derslere sokm am akta 
dırlar.

İstanbul Y üksek Öğretm en Okulu ko
m ünistlerin hakim  olamadığı bir öğretim  
kuruluşudur. Kom ünistler ise, kendilerinin 
hakim  olam adıkları her kuruluşun orta- 
dan kalkm asını isterler. Nitekim TMGT ve 
Deve— Genççin «Yüksek Öğretmen Okulu 
kapatılarak özerk üniversiteye bağlanmalı
dır» şeklindeki beyanatları ve tezgahlanan 
bunca ihanet belgeleri bu gerçeçği teyit et
mektedir .

Şunu belirtelim  k i? Vali Beylerin üze
rinde üniversitelerdeki bü tün  hadiselere 
Çapa’nın sebep oluşu şeklinde b ir kanaa tin  
varlığı bizleri son derece üzm üştür. H ergün 
m em leketin dört b ir yanındaki yüksek o- 
ku llarda birçok hadise vuku bulm aktadır. 
Bütün bunların  sorum lusu Çapa’m ıdır? E l 
betteki hayır. O halde Çapa’yı kapatm ak la  
Ü niversite olaylarının önüne geçilemez. Biz 
hadiselerin iç yüzünü ve basının yazm ak

tan  katiyetle  çekindiği gerçekleri e tra flı

ca belirttik .

Y.Ö.O. ÖĞRENÇİLERİNİN 
ÎSTEĞÎ

İlgililere sesleniyoruz: E ğer bu
hadiselerin önüne geçmek istiyorsanız Üni 
versiteleri anarşi yuvası o lm aktan  k u rta 
rın. Bugün üniversitelerim iz ilim  yuvaları 
olm aktan çıkmış, Mao ve K astro  m ukallidi 
ihtilal şirketlerin in  hora tep tiğ i ve ihtilal 
p lanları hazırladığı b ir yer haline gelm iş
tir. İlim  yuvalarındaki silahlı eşkiya sürü
leri temizlenerek, «Sahte özerklik» yerine 
«Gerçek İlmî özerklik» sağlam alıdır. Buj- 
nun için de Üniversitelerim izde anarşjiyi 
önleyecek olan «Üniversite Polisi» kurulma
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Udır. Fakültelerde gerekli em niyet tedbiri 

alınmadan, talebenin değil, profesörlerin bi 

le derse girmesi m üm kün değildir. ÇeşitH 

fakültelerde her gün birçok profesör, Do

çent ve asis  tanım ız aynı kızıl eşkiyalar ta  

rafından dövülm ektey tehdit edilmekte, zor 

la derslerden çıkartılm aktadır. Bunlarda 

m: Çapalı öğrencidir?.. Bu m udur Ü niver

site özerkliği?..

özetle, Yüksek öğretm en  Okulu ola

rak  isteklerimizi tek ra r sıralıyoruz.

1  — Yüksek Öğretm en Okulu'nun kapa 

tılm ası hakkında verilen k ara rın  durdurul 

iti as" ve oku’umuzun açıla rak  bizlerin m ağ

d ariyetten  kurtarılm adı.

2 — Yüksek Öğretm en O kullarının r a  

porda belirttiğim iz cihetle A kadem ik bir 

teşkilatlam şa tabi tutulm ası.

3 — Şu anda fakültelerde ders ve labo 

ra tııa rla ra  gidemediğimiz göz önüne getiri 

lerek bu meselenin halledilmesi ve bizlerin 

derslerimize devam etm em izin sağlanm ası.

4 — Üniversitelerde her tü rlü  te rö r ve 

anarşinin önüne geçebilmek için «Üniversi

te  Polisi»nin en k ısa  zam anda kurulm ası.

Bilgilerinize arzolunur.

İst. Yüksek öğ retm en  okulu talebe ce 

miyeti Başkanı

İst. Yüksek Öğretm en okulu talebe der 

neği Başkanı

* Seçmeler

BİN TEMEL ESER, 
NEŞRİYATINA DEVAM 
EDİYOR

Bin Temel Eser serisinin 45. eseri de 
neşredildi. «Seçme H ikayeler 1» adım a -  
lan bu eserle Ömer Seyfettin’in 11 i  eski 
kahram anlık larla  ilgili, 16 hikayesi bir ab
raya  getirilm iş oluyor. Aldığımız sevindi
rici habere göre^ aynı k itab ın  2. cildi de 
pek yakında basılacakm ış.

Bin Temel Eser serisinin daha önce 
basılan bir eseri de, Peyam i safa’dan «seç 
meler». Bu kitap, Edebiyat Fakültesi öğ
retim  üyelerinden kıym etli hocamız Prof 
F aruk  K adri T im urtaş ve E rgun  Göze ta  
rafından hazırlanm ıştır. Peyam i S afa’nm  
çeşitli zam anlarda yazdığı f ık ra  ve maka 
leleri havidir.

Seçme H ikayeler ve Seçmeler her ay
dinin zevkle okuyacağı kıym etli eserler
dendir.

BijjYüK Tü r k i y e

Dokuzuncu sayısiyle yayın haya tına  
devam eden Büyük Türkiye en çok sevi
len yazarla rı sinesinde toplanm ıştır. Prof* 
Dr. F aru k  Kodri Tim urtaş, Prof. Dr. Sa
bahattin  Saim, A hm et Kabak1! Prof. Dr. 
Mehmet Kaplan  ̂ M ahir îz , Prof. Dr. A h
m et Caferoğlu gibi günüm üzün sevilen 
yazarların ın  her konudaki yazılarını Bü
yük Türkiye’de okuyabilirsiniz. A yda b ir  
çıkar, F ia tı 3 liradır.



BÜLBÜL ŞİİRİNİN TAHLİLİ 
VE AKİF

Ali Suat GtfNAY  
Türkoloji Bölümü

BÜLBÜL NASIL BİR ATMOSFERDE 
YAZILDI?

Düşman, işgallerine en vahşî şekilde 
devam ediyordu. Aziz milletim in evlâtları, 
ak la hayâle gelmez işkencelerle katledilin 
yordu... İzm ir, düşm enin k ara rg âh ı duru
mundaydı. Manisa, Aydın... ölümle kucak 
kucağa günler geçirerek tak a ts iz  düşm üş 
lerdi. Gediz ve M enderes yatak larında su 
yerine ? dedelerimizin, ninelerimizin kan la
rı akıyor, dalga dalga kaynıyordu... Çu
kurlar, kuyular, dereler insan cesetleriy
le dolm uştu... Eskişehirde ocaklar sönmüş 
ve haneler viraneye benze m isti... Aziz mil 
letim  yavaş yavaş geri çekiliyordu... Düş 
m an bunu f ırsa t bilip Anadolunun ortala
rına doğru ürkek  adım larla geliyordu. An 
k arad a  bile tehlikeli haberler dolaşıyordu. 
B ursa ise sızlıyor, sızlıyor ve için için eri
yordu...

A sırlık m illet düşm anlarının, devleti
mizi kurtu lam ayacak  kadar «hasta adam» 
durum unda gördükleri; vatansever pozun
daki birçok hainlerin^ m emleketimizi düş 
m ana te rk  etm eğe razı olduklarına dair 
imza attık la rı; birçok basiretsizlerin  ve 
ya hainlerinde şunun veya bunun m anda
sı altına girmemizi kabul ettik leri; mille
tin  yoksul ve bitk in  düştüğü o karan lık

günlerde Âkif; imanla, ümitle ve m etanet 
le Anadoluyu adım adım geziyor, sinesin 
de yetişm iş olduğu şerefli milletine nasıl 
hareket edilmesi gerektiğini an latıyor ve 
zaferin  m utlaka bizim olacağını müjdeli
yordu.

Bütün ömrü gibi san’atını da mille
tinin mücadelesi yoluna koyan Akif; şiir
leri ile devrini en iyi şekilde tasvir ve 
tenkid eden, milletin o günkü ızdırabını
dile getiren tek şairimizdir.

Akifin şiirini ve sanatın ı bize en gü- 
%

zel şekliyle tam tacak  olan şiirlerinden bi
risi Bülbül’dür. öyleyse onun üzerinde du
ralım.

Kısaca, tah lil edeceğimiz «Bülbül» şi
iri, esas olarak tasv irî iki bölümden iba
re ttir.

İlk yedi beyitlik birinci bölüm, şai
rin kendi hâlinin ve içinde bulunduğu me^ 
kânın tasviridir. Şair^ k ısaca kendisinin 
ruhî durum unu belirttik ten  sonra hem en 
ikinci ve üçüncü beyitlerde, içinde bulun
duğu m ekânın o andak i halini ta sv ir edi
yor: Işık  yok, hareket yok, ses yok... B ir 
gece ve ıssız bir karanlık . Bütün varlık
lar sessizliğe ve karan lığa  «gark olmuş».. 
Geçen hiç bir an, bu sessizliği, bu sükûtu  
değiştirm iyor. Şair; m uhitin bu «sessizli
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ği» ile  ̂ «medeniyyet», insaniyyet mefhum 
larmc-an bahseden m illetlerin o günkü tu 
tum ları: «durgunlukları» ve «sessizlikleri» 
arasında b ir benzerlik olduğunu belirti
yor:

«Muhitin hâli «insaniyyet» in timsa
lidir, sandım;

Dönüp maziye tırmandım, ne hicran
lar, neler andım!»

Sonra dönüp zaferlerle süslü, gerdek 
adalet ve insaniyet örnekleriyle dolu olan 
mâzimize bakıyor, bü tün insanlığa hitabe 
den yüce ideolojimizin lâyıkıyla tem sil 
edildiği günleri anıyor... O günlere â it bin 
lerce hâtıra^ hayâlinde biribirini tak ip  edı 
yor Sonra bir bülbül feryadı işitiyor:

«Taşarken haşrojlup beynimden artık 
bin müselsel yâd,

Zalâmın sinesinden fışkıran memdûd 
bir feryad.»

«O müstagrak, o durgun vecdi nagah 
öyle coşturdu;

Ki vâdiden bütün, yer yer, enînler 
çağlayıp durdu.»

Bu bülbül sesi, b ir an önceki «istiğ
rak» ı yok ediyor^ b ir inilti çağlayanı mey 
dana getiriyor, ortalığı canlandırıyor. B ü
tün o m uhitte, m ahşerî b ir canlılık m eyda
na getiren bu ses, o anda «Sur-u M ahşer»i 
»andırıyor.

Mensub olduğu cemiyet, bin yıllık düş 
m aninin devamlı ve sinsi çalışm aları s a 
yesinde maddî ve manevî buhran larla  k a r  
şı karşıya getirilm iş huzursuz edilmiş ve 
h a y a tım  kastedilm iş iken Âkif; elbette 
matem in, feryadın kendisinin hakkı oldu
ğunu belirtecekti. îş te  sekizinci beyitle baş 
layan ikinci bölümde, -bülbülün ve- ken
disinin içinde bulunduğu hâli ta sv ir etm ek 
le m atem inin sebeplerini belirtiyor, önce,

bülbülün, şükr etm esi gereken durum unu 
kendisine ha tırla tıyo r:

«—• Eşin var? âşiyanın var, baharın 
vur, ik beklerdin;

Kıyametler koparmak neydi, ey bül
bül, nedir derdin?»

«Bugün bir yemyeşil vâdi, yarm bir 
kıpkızıl gülsen,

Gezersin ̂  hânümânm şen, için şen, kâ
inatın sen.»

Şair, bülbüle: «Benim hâlim den haber 
sız gibisin, asıl inleyen, sızlayan benim, 
m âtem  benim hakkım dır» diyor:

«Hayır, mâtem senin hakkın değil 
Mâtem benim hakkım;

Asırlar var ki? aydınlık nedir, hiç bil
mez âfâkımî»

D aha sonra o günkü tutum um uzu, 
tavrım ızı, hata la rım ıza  tem as ediyor :

«Ne hüsrandır ki: Şark’m ben vefasız 
kansız evlâdı,

Serâpâ Garb’a çiğnettim de çıktım  
hâk-i ecdadı!»

Bir anda Selâhaddin Eyyubîlerin, F a 
tihlerin yurdu hayâlinden geçerken fik ri 
karma, karışık  oluyor. B iraz düşünen ve 
duyabilen her insanın fikri^ böyle b ir an 
da karm a karışık  olur. Üç k ıt’ayı fethe
den ve buraları insanlık, adalet, em niyet 
ülkeleri; huzur d iyarları hâline getiren  ec 
dadın yurdu nerede?.. Onların to runların ın  
korum ağa ve üzerinde yaşam ağa çalıştık
ları y u rt nerede?.. Yüce ecdad G arp top
rak larına  girdiği zaman, ih tiy a rla ra  do
kunm uyordu, kad ın lara dokunmuyordu,, 
çocuklara dokunm uyordu... Ecdad^ sadece; 
hak  olan ideolojiyi ve onu şahsında tem - 
sU edenleri o rtadan kald ırarak , kendi bâ 
tıl inançlarını onun yerine yerleştirm ek is
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teyen  ve kendilerine bunun için kılıç çe
ken lere karşı, kuvvet kullanıyordu. Bun
la rın  dahi, yaralanıp, pişm an olup af di
ledikleri, hakka  boyun eğdikleri zam an 
•canları bağışlanıyor^ yara ları sa rıla rak  iyi 
leştiriliyordu. Zira, insan f ıtra tın a  uygun 
olan ve hakka dayanan; lâyıkıyla ta tb ik  
-edildiği zam anlarda, ittib a  eden cemiyeti 
m esut eden eşsiz ideoloji, m ensuplarına; 
o n la ra  karşı öyle muamele etm elerini em r 
ediyordu. Bu yüce ideolojinin mensubu o- 
lan  ecdadımız, Garp d iyarlarına girerken 
oralardak i kasabalılar, köylüler; insanın 
f ıtra tın a  uygun olm ayan ideolojilerden ve 
m ensuplarının kaba muamelesinden usan
mış oldukları için^ ecdadımızın o ralara  gi 
rişin i biribirilerine âdeta m üjdeliyorlar ve 
g ird ik leri yerleri huzura kavuştu ruyorlar
dı.

Am a şimdi, «Haçlı» vârisleri, hırstan 
gözleri dönmüş olduğu halde en vahşî şe
kilde B ursa’ş a  giriyorlar, imanın sesini 
fezalardan silmeğe, câmi kubbelerinden 
âlemleri söküp atmağa, Osman G.azi’nin 
türbesinde çan çalmağa kadar varan ha
karetlerde bulunuyorlar:

«Ne zillettir ki: nâkus inlesin beynin
de OSMAN’ın;

Ezan sussun^ fezalardan silinsin yâdı 
MEVLÂ’nm!»

O şerefli ve kudretli mâzi serâb ol
m ak üzeredir, onun eserleri, yerle b ir e- 
diimeğe çalışılm aktadır. Yıldırım  H an’ın 
im anı ve mâbedi yeryüzünden silinm ek is
teniyor. Orhan Gazi’nin kabri üstünde, in- 
san-dışı m ahlûklar tepinerek havlıyorlar, 
h ırlıyorlar: «Haydi Orhan, senin A llah’ın 
gelip seni kurtarsın!»

Süngülerinden; erkek  torununu gözü
nün önünde parçaladıkları seksenlik dok
sanlık  ninelerin^ dedelerin; nâm usu pâyi-

mal edilen ve öldürülen genç kadınların  
ve kızların; h a ttâ  dünyaya gelmemiş ana  
karnnıda olduğu halde dünyaya gelmesin
den kork tuk la rı ve en vahşî hayvanlardan 
daha vahşîce, vicdansızca, m erham etsizce 
parçaladıkları, ceninlerin kan ı dam lıyor - 
du.

Camiler yıkılıyor, şekilleri dahi hâfı- 
zalardan silinmek isteniyor. T uzağa dü- 
şürülebilen bir kişinin üstüne on onbeş 
süngülü, birden saldırıyor ve onu en fe 
cî şekilde^ doğrayarak  şehid ediyorlar: 

«Ne H aybettir k i: vahdet-gâhı dinin 
devrilip ta ş  lıış,

Sürünsün şimdi m ilyonlarca me’vasız 
kalan dindaş.»

«Yıkılıp hânüm ânlar yerde işkenceyle 
kıvransın ;

Serym iş gövdeler, binlerce, yüzbinler- 
ce doğransın!»

Akif bu olup bitenleri, kısa, âhenklî 
ve lirik  b ir ifadeyle sıralad ık tan  sonra, 
'.zcıraplara lâyık görülen, vatan ından  ay 
rılar., harem -gâhı ve vahdetgâhı harabeye 
çevrilen ve inim  inim inleyenin kendi mil 
letı olduğunu^ m âtem in de bülbülün de- 
ği'} kendisinin hakk ı ve b ir yândan da 
vazifesi olduğunu açıklıyor ve son beyit
te bülbüle te k ra r  sesleniyor:

«Dolaşsın, sonra, İslâm ’ın harem -gâ- 
hm d’î  nâ-m ahrem ...

Benim hakkım;, sus ey bülbül senin 
hakkın  değil m atem !»

BAZI SONUÇLARA DOĞRU : 

M illetlerin mücadelesinde9 kendi içle
rinden yetiştirm iş oldukları kıym etli şah 
siyetlerin rolü çok önemlidir. Bunlar, elle
rindeki bütün im kânları seferber ederek 
k u rtu luş için yol gösterm eğe çalışırlar ve 
kurtu luş hareketin i çeşitli kadem elerde 
idare ederler.
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Büyük şa ir ve m uharrirler de, ya 
kendilerinin yahut içinde bulundukları ce 
m iyetin o günkü hâlini, duygu ve düşün
celerini, arzu  veya üm itlerini edebî eser
leriyle tesb it ettik le ri gibi mücadelede de 
millete daim a ışık tu tm ağ a  ve üm it ver
meğe çalışırlar.

îş te ? bütün insanlığın huzurunu te
min etm ek üzere gönderilmiş, uzun bir 
zam an dünya nüfusunun ekseriyetinin, 
memleket, renk, ırk^ dil fa rk ı gözetm ek
sizin, ra h a t ve huzur içinde yaşam asını 
tem in etm iş olan hak  ideolojiye ve asır
larca bunun bayrak tarlığ ın ı yapmış, uğ
runda ölmenin büyük bir şeref ve yüce 
b ir m ertebe olduğuna im an etm iş, bu im a 
mm yaşayışında tezahür ettirm iş bir mil 
îetın şairi olan A kif de bizim böylesiue 
k  > metli şahsiyetlerim izden biridir.

O zam anki vahşet, % çeşitli şekillerde, 
reşitli derecelerde ve çeşitli sahalarda 
me'T leketimizde bugün de tekrarlanıyor. 
D ışarıdaki düşm anlarım ızın memleketimiz 
deki m aşası olan hainler, kendierim eıı az 
yirm i yıl saklam ış oan milletin; imanına, 
ah lâk ına küfretm ekten üzerine uzun m en
zilli silâhlarla ateş açm ağa, devlet mües- 
seselerini tahribe ve temiz, şuurlu, im an
lı evlâtlarını öldürmeğe k ad a r neye geç
leri yetiyorsa yapıyorur. F ik ren  hâkim  
olamayıp kaba kuvvetle hâkim  olm ağa ça 
lıştık ları okulumuzda^ m illetin tem iz ev - 
lâ tla rm a karşı defalarca silah kulandılar^ 
kurşun, dinamit, bomba yağdırdılar. Dev 
letiıı malı olan Y üksek Ö ğretm en Okulu 
binasını, defalarca çöktürm eğe, yerle b ir 
etm eğe ve içindeki suçları, kom ünist ol
m am ak olan bin kad a r öğrencinin hayai- 
tm a k a s t ettiler. N ihayet en son hâdisey
le okulumuz geçici o larak  kapatıldı. İ ş 
te bu yüzden bu yılı Â kif’i  b ir  toplantıy
la okulumuzda anm ağa im kân kalm adı. 

10

*OLAYLAR

PEN KLÜP EMPERYALİZME
HİZMET EDİYOR

P.E.N. klüp yazarla r Birliği 11 A ra lık  

ta  yeni toplantılarından birini yaptı. Tak: 

sim deki Dilson Otelinde yapılan yemekli 

toplantının konusu; «Ulusları yakınlaştır*: 

m ak ta  edebiyatın rolüydü. Toplantının yö 

ne tim ini Edebiyat F akültesin in  Yahudi a>- 

sıllı P rofesörü Vehbi E ralp  üzerine aldı. 

Y aşar N abi? Anıl Meriçelli, Prof. S elahat 

tin  Batu, Recep Bilginer, Vedat Nedim,, 

Hilmi Yavuz ve dönme yazarlardan  'Ah

m et Em in Y alm an’m katıld ığ ı o turum un 

ilk konuşm asım  Y aşar Nabi yaptı.

Rilindüğ gibi P.E.N. Klüp, mason lo
calarının kontrolünde ofon bir edebiyat 
klübüdür. Gayesi de buna parelel olarak^ 
millî kü ltü rü  yıkm ak yerine k ap ita lis t 
ve kom ünist dünyasının buhranlara sebe- 
bolan temelini eski Y unan ve Yahudi ale
minde bulan Judeo—Grek menşeli m a te r 
j*ılısL kültü rü  ikam e etm ektir. Klübün bü
tün faaliyetleri kesin olarak  bu h Qdefi te  
yid eder. N itekim  son toplantıda ti- ta r t ı  
sılan bu olm uştur. Böylece milletlinizin 
acfirin düşm anlarına karşı haklı lf'nini 
Kültür em peryalizm i yoliyle yo‘ok  meye 
vt- itii17p.timize yabancı hayranlığ ı aşılam a 
ya gayre t eder. Son toplantıda Yahudi 
asıllı Vehbi E ralp  aynen şöyle dem iştir: 
«Bir ulusun dilini ve edebiyatını devrin
den bilen, onun tamamiyle düşmanı ola
maz».



Tarih Kitapları 
Yeniden Hazırlanırken

Enver ŞAHİN  
Y. Ö. O. Matematik Bi.

Geçen günlerde gazetelerde o rta  öğre
tim le ilgili b ir haber okuduk. Haberde, 
Milli Eğitim  Bakanlığının o rta  öğretim  
sisteminde bazı değişiklikler yapacağı bil
diriliyordu. Yeni ta sa rıy a  göre, şim di oku 
tu lm ak ta  olan ders k itap la rı tek  tek  göz 
den geçirilecekf yeniden yazımı ele alına
caktır. Yeni yazıların  k itap la rda gelişigü

zel ve memleket gerçeklerine uym ayan bil 

gilere yer verilmeyecek, ta rih  k itap ların 

da Roma ve Yunan tarihinden çok az  

bahsedilecektir.

H alâ okutu lm akta olan ta rih  dersleri, 
kökten sak a t ve gayri millî olduğu halde, 
şimdiye kadar bunun düzeltilmesi yolunda 
en ufak  b ir çaba harcanm am ıştı. NihaK 
yet yıllardan sonra, Millî Eğitim  Bakanlığı 
yapılan hatay ı çok geç de olsa anlam ış 
şuradan buradan kopye edilen, değişm esi 
zaruri^ derm e çatm a o rta  öğretim  sistem i 
ne yeni bir şekil verme lüzumunu hisset
m iştir. Temennimiz yeni getirilecek deği
şikliklerin yabancı devletlerdeki sistem in 
kopyesi değil, m illetimizin bünyesine uy
gun olmasıdır.

O rtaokul ve lisede hurafeye dayanan 
bilgiler okutulm akta, hadiseler İlmî şekil 
de izah edilmemektedir. B ir sürü  ta rih  ve 
isim ezberlem ekten iba re t olan uydurm a

11



ta rih  kitapları, zihinleri köleleştirm ekten 
başka bir işe yaram am ıştır. T arih  dersleri 
nin gayesi bizlere şim diki ızdıraplarım ızm  
sebeplerini, dostumuzu, düşm anım ızı gös - 
term ek olması gerekirken^ bunun aksi ol
m uştur. Y unanistan «Megola îdea» hayal 
leri içinde yaşarken, Yunan gençleri okul 
larda azılı b ir Türk düşm anı o larak  yetiş 
tirirken  kendi tarhilerim iz Y unan’ı insan
cıl, uygar ve çok tem iz in&anlar olarak 
tanıtıyor. O rta I. ta rih  k itap la rı Anadolu- 
da eski Bizansı ho rtla tm ak  isteyen Bizans 
a rtık ların ı âdeta över gibi; «Onların (Yu
nanlıların) yaptıkla]!-! minari eserlere ve 
an ıtlara, tapm ak lara  ve Batı Anadolu’da 
bulunan yüzlerce sene bugün de sanatın ve 
güzelliğin en ileri örneği olarak bakıyor ve 
takîid ederek onların benzerlerini yap
m aya çalışıyoruz.» (1) d i y o r
Acaba. İstanbul’a gelen yâbancılar Sultanah 
metf Selimiye camilerine mi h ay ran  k a 

lıyor, yoksa A yasofya’ya m ı? E lbette 
Y unan’ı dost, Avrupayı üstün  görenler mil 
lî değerlerden kopacak, ecdadına düşm an 
hale gelecektir. Millî kültü rle  doldurul
m ayan k afa lar gayri millî kü ltürlere k ira 
lanm akta, tarih ine ve milletine ihanet e t
m ektedir. Tarihini hor gören? medeniyeti 
ni yok zanneden zavallılar kim e hizmet 
etm ekted ir? Neden b irer canlı ta rih  olan 
doksanlık dedeler, nineler ecdadı saygıy
la anıyor da, aydın geçinen ilim y azarla
rı tarih ine s ır t çeviriyor? Avrupa hurafe 

ler içinde yüzerken ecdadımız bütün dün 
yayı hayrete düşürerek, karadan gemi gö  
türüyor, topu icad ediyor, yirminci asırda 
halâ  tam  m anasıyla bilemediğimiz enteg^- 
ral hesaplarıyla cam iler yapıyordu. Padi
şah lar zam anın en ileri ilim adamlarını 
koruyordu. Bu güny yeni bir buluş yapan, 
6-7 yabancı dil bilen devlet adamlarımıza
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raslanıyor mu ?
A sırlarca ilmiyle, irfaniyle, adaletiy

le dünyaya hükmeden,, ta rih in  şanı ecdadj 
mız kötülenirken, Y unan Roma» hayran
lığı k a fa la ra  nakşedilm iştir. Yabancı dev 
letlerdeki ta rih  öğretim ini incelediğimiz 
de? tarihim izle ilgili bilgiye üç-beş s a tır 
dan fazla raslanm azken, kendi ta rih  k itap  
larım ızın yarısının Rom a ve Y unan ta rih  
lerine ayırılm ası düşündürücüdür. O rta 
okul k itap larında Yunan ve Rom a ta rih i
ne 88 sahife ayrılmışken* kendi ta rih im i 
ze 49 sayfa ayırılm ıştır. Yine fi^ndi k itap  
larım ızda Yunan* Rom a k ü ltü r ve uygar
lığı ve bunun çağdaş uygarlığa etk ilerin  
den ikişer konu halinde bahsediliyor da; 
Selçuklu, Osmanlı medeniyetinin çağdaş 
uygarlığa etkileri yokm uş gibi hiç bahsedil 
miyor. Neden milli ta rih ler yerine uydur 

ma k itap lar oku tu lr?  Bu gün Osmanlı ta  
rihi hiç olmazsa ta ra fs ız  şekilde okutul 
malıdır. Osmanlı Pad işah larına m ason ta  
rihçilerin reva gördükleri delilik, h ırsız
lık ̂ istibdad gibi if tira la r genç nesillerin 
kafa larına yerleştiriliyor H alâ ta rih  k itap  
larımızda, İm paratorluğum uzu en buh ran 
lı günlerinde otuzüç yıl dimdik ay a k ta  tu  
tan  II. Abdülham id’ten b ir erm eninin ağ  
zıyla «Kızıl Sultan» diye bahsedilirken, dön 
me M ithat P aşalar, M ustafa R eşit P aşa 
la r göklere çıkarılm aktadır. M ithat P aşa 
nın bayrağım ıza haç koydurm ak isteyişi 
herkesin m alûm udur. M illilikten uzak uy

durm a k itap larda birçok vatanseverler kö- 
tülenirken^ dönmeler ve hainler kahram an  
olarak tan ıtılm aktad ır. Yıkılışımızı hızlan»- 
dıran ve T ürkü esir üçbuçuk azınlığı hür 
hale getiren A vrupa hayranlığ ı m illetimizin 
lehine imiş gibi gösterilm eye çalışılır. Os- 
m anlı im paratorluğunun parçalanış sebebi 
olarak tabiî sın ırlara ulaşm a ve ekonomik
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sebepler gösterilerek, m ataryalistçe izah 
la r yapılır. Neden Osmanlı İmparatorlu
ğu; Çaldıran seferine giderken b ir yalıu- 
diden borç p a ra  alacak k adar fak ir  oldu 
ğu yavuz devrinde değil de; «Paşa! Eğer 
gerez ,akçe ise Edinekapıdan Rusçuk’a 
kadar iki geçeli akçe dizerim.» (2) diyen 
III. M ustafa zam anında çöküyor? Kosko
ca Rom a İm paratorluğu  en haşm etli dev
rinde neden çöktü ? Ekonominin zayıflığı 
değil, fuhuş ve her tü rlü  ahlâksızlığın 
cemiyeti sarışı Romayı çökertti. Bütün 
bunlar gösteriyor ki dünya tarih i, bazı ser 
serilerin dediği gibi ne em ek - sermaye, 
r.o de sınıflar çatışm asıdır. Sadece ve sa  
dece ideolojiler kavgasırır. Bu gerççk bi 
linmeden yazılan ta rih  k itap ları gerçek
lerden uzak kalır^ İm paratorluğum uz, mil 
etin haya t soluğu olan ideolojik değerlerin 
unutturulm ası aşağılık  ve A vrupa hayran
lığının zerkedilmesiyle yıkılmıştır. Bu 
h ak ikati garp  tarihçileri de kabullenm ek 
mecburiyetinde kalm ışlardır. Gaston Bau- 
tol şöyle diyor :

«Sultan Mahmud devrinden itibaren 
idareci sınıflar giydikleri muhteşem kavuk 
lan, süslü püslü elbiseleri bırakıp, Avrupa 
usulünce giyinmeye başladılar. Batılılaş 
ma hareketi birkn-ç tarzda olup bitti. En 
geniş sert biçimi altmda bu sömürgeleşme

nin bir sonucu olmadı da «kendikendini stö 

mürgeleştirme» diye adlandırılmasını tek

lif edeceğimi zbir olayın sonucu oldu. Bu

nunla bir milletin idareci sınıfının ona ya

bancı örnekten kopye edilmiş, ya da ilhan 

nlmmış kurumlan zorla kabul ettirmeye 

karar vermiş olduğunu anlatmak istiyo

ruz » (3)

Biz isterdik ki bu gerçekleri yabancı ki

lap lardan  değil, kendi ta rih  kitaplarım ız
dan öğrenelim. Am a nerede?.

\
Bu gün tarihine, medeniyetine ve kül 

türüne düşm an olmayı m eziyet te lâkki e t 
me hastalığ ı cemiyetimizi sardı. Millîlik
ten uzak eğitim  sistem i değiştirilm elidir- 
İlkokullardan üniversitenin son sınıfına ka  
dar m ateryalizm  kü ltü rü  öğreten  sistem  
m utlaka millîleşmelidir. T arih  k itap la rı
mız A vrupa tarihçilerinden kopye edilerek 
değil, m illetimizin ideolojisine göre yazıl
malıdır. Bakanlığın ta rih  k itap lan n d a  ya  
pacağı değişiklikler, m illet o larak  hepimi 
zin arz\ı e ttiğ i şeylerdir. A ncak şurasm ı da 
hatıla talım  k i sadece ta rih  k itap larında 
yapılacak; olan değişiklik yeterli değildir. 
Eğitim im ize yerleşm iş olan yabancı kü l
tü rlerin  ortadan kaldırılm ası, yerle b ir e- 
dilen ta rih i eserlerim izin o rtaya çıkarılm a 
sı, kü ltü r ve medeniyetimizin ihyası ve 
m ataryalist esaslarm  eğtim  politikasın - 
dan atılm ası gerekm ektedir. Bu ise uzun 
ve sistem li bir mücadeleyi gerek tirir. O- 
kuHarımızda öğrencilerin zihinlerini doldu 
ran  yabancı ideolojiler yerine kendi öz ta  
rihim iz ve medeniyetimiz takdim  edilme
lidir. O zam an yetişen nesillerde aşağılık 
duygusu yerini güven ve azim  alacak, Av 
rupaya hayran  kalmayacak^ kurtu luşu  ken  
di ideolojisine sarılm ak ta bulacaktır. Böy 

lece eğitim  sistem indeki ızdırabımız son 

bulacaktır.

1 — Tarih Orta I. Emin Oktay Sh.
129

2 — Tarih, Lise m .  Emin Oktay. Sh.
189

3 — Siyasî Doktrinler Tarihi, Varlık 
Yayınlan.
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Şiir

ECDADIN RUHU 
HESAP SORUYOR

Tak, tak, tak... Kap  ̂ çalındı, açtım 
Baktım, ak sakallı bir pir
— Selamün aleyküm ey oğul!
Beni tanıyamazsın elbet... Hani 
O büyük «Gâzâ» yok muydu?
Yavrular yetim kalmıştı, analar dul?
Zafer için, seve seve
Can vermişti her mü’min kul!
Azimle, kinle, imanla,
Şuurla taşıyordu Mehmetler; \
Sanki olmuştu bir sel!
Etten kaleler,
Kemikten dağlar yaparak 
Kazanılan zaferler • »
Diı» için, Devlet için» Millet içindi.
Hani devlet? Nerede din? Göster!
Kimler çaldı elinizden
Ecdad yadigârlarını? Kimler! Kimler!...
Çırpınarak uyandım,
Kan ter içinde kalmışım...
— Nerdesin ey pîr.i fani!
Affet beni,
Seni anlıyamaımşım.
Fakat şimdi söz veriyor,
Yemin ediyoruz ey adsız kahraman! 
Emanetlerinizi koruyacağız MİLLET olarak, 
İdeallerinizi yaşatacağız.
Kanlarınızla yazdığınız MİLLİ MÜCADELE’yi 
YENİDEN başlatacağız.
Hain Yunan’ın, kızıl Moskof’un piçlerini 
TÜRKlYE’den atacağız.
Milli kahramanlarımızı ilelebet 
Kalplerimizde yaşatacağız!..

lazzszzamzzmmzzzmzzzzs
M ustafa BÜLBÜL

Y. Ö. Okulu
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YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULU
.....—  ..... - ................— ... .............  Ahmet KABAKLI"

1850 de, büyük tarihçi A hm et Cevdet 
P aşa , «Darülmuallim» i ku rup  ilk mü
dürlüğünü aldığı zam an onu b ir üniversi 
tenin  çekirdeği o larak düşünm üştü. Tan
zim at devrinin belki de en büyük en yapı 
cı^ ilimsever aydını olan A hm et Cevdet 
P a şa ’nm, şimdi Çapa Y üksek ö ğ re tm en  
Okulu bahçesinde bulunan büstü  de, başı 
nı önüne eğerek düşünm ekte, T ürk  M aa
rifin in  hangi hallere düşm üş olduğunu 
«hazmetmeye» çalışm aktadır.

Y üksek öğ re tm en  Okulu, dem ek ki 
bugün 121 yaşındadır. Yedi sekiz nesil ü st 
ü s te? memleketimizin ilim  kadrosunu ye
tiş tirm iştir. Bugün dahi yalnız liselerimi
zin seçkin hocalarına değil, İstanbul, An 
k ara , İzm ir, E rzurum  üniversiteleri ile cid 
dî Teknik üniversitelerin  Edebiyat ? T a
rih  ,Fizik, K imya M atem atik, Felsefe, Coğ 
ra fy a  ve lisan bölümlerine bakınız. P rof 
doçentf asistan  kadroların ın  yüzde sekse 
n i Y üksek öğ retm en  m ezunları teşk il e- 
der.

Demek A hm et Cevdet P aşa ’nm  121 
yıl önce diktiği ilim fidanı dalanıp budak 
lanm  ş, feyizlerini yurdun her bucağına 
saçmış, b ir değil dört beş üniversiteye kay  
nak lık  etm iştir. Yüksek öğ retm en  Oku- 
lu ? bugün ilim kuruluşlarım ızın en eskiler 
rinden biri, h a ttâ  devamlılık yöniyle en 
eskisi ? tesir bakım ından en güçlüsüdür.

B atıda yalnız Edebiyat ve F en  F a  tü  te  
lerinde «ilim» kaynağı gözüyle bak ıp  di
ğer bütün fakülteleri, onlara bağlı «mes

lek dalları» saydıklarına ve Doğu, B atı 
ülkelerinin bütün kâşif, buluş ica t kadro 
la r. ta rih  boyunca buralardan  çıkmış bu 
lunduğuna göre... Yüksek ö ğ re tm e n i biz 
üniversitelerin üniversitesi saym ak zorun 
dayız.

» Böyle olduğu halde, geleneğin en kök 
lü temsilcisi Çapa Y.Ö.O ile A nkara  ve 
İzm ir O kullar^ bugün, b ir polis tedbiri 
uğruna kapanm a tehlikesi içinde b ırak ıl
m ıştır. Bugün ta m  50 gündür, te rs  zihni 
yetin darbesiyle sokağa atılmış, (devlet 
taahhüdündeki) kız ve erkek  çocukları
mız. İstanbul da 800, A nkara ve İzm ir’de 
bir o kad a r öğrenci aç, susuzy bannaksız  
dolaşm aktadır.

Millî Eğitim  B akanlığına hüküm et 
üyelerinin hepsine, İstanbul A nkara vilâ
yeti m akam larına y ap tığ ın ız  uyarm alar 
ettiğim iz rica la r fayda verm em iştir. B:: 
gençleri, kom ünistler fakültelere sokma» 
m a k ta? devlet de m ekteplerine a lm am ak
tadır. İçlerinde ağ ır h as ta  olanlar, tah lili 
te rk  edenler, h a ttâ  in tihara  kalk ışan lar 
görülm üştür. B akanlık tan  b ir ilgili, ne 
yer içersiniz, bu genç k ız lar b ir ay  boyu 
nerede yaşar ve barın ırla r?  diye sorm a 
m ıştır. Devlet baba^ sıhhat, nam us ve fa  
ziletlerin böyle sokağa dökülmesine bil
mem nasıl katlanabilir ?

Bir aylık cidden üzücü ve yakışıksız 
bir sükû ttan  sonra, T ürk  basının fe ry a t
larına asla ku lak  asm am ak suretiyle, 
T ürk  m illetini cidden üzm üş olan Millî E 
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ğitim  Bakanı, AP Millet Meclisi Grubun 
daki soru lara şu* cevabı veriyor.

«— Çapa hadisesi bir grup anarşist 
(solcu) öğrencinin hareketine dayanır.
Disiplin Kurulu bu dokuz anarşist talebe 
yi tard edince müesseseye huzur avdet et
miştir. Fakat Danıştay’ın yürütmeyin dur 
durmak yolundaki kararı sonunda, bun
la r  Çapa’ya yeniden sokulunca anarşiyi 
önlemek mümkün olmamıştır. İstanbul
Valisinin teklifi üzerine bu okulun bir sü
re kapatılmasına karar verilmiştir.»

Sayın Oğuz’un bu izahatı A P Grubu
nu ta tm in  etti m i? V icdanlar huzura k a  
vuştu ise iyi. Am a hadiselerin oluşunu bi 
len, haksızlığın zulmünü, açlığın kahrın ı 
çeken öğrenciler ile velileri ve bizler asla 
ta tm in  olmadık. «Okul bir süre kapatıl 
mış» iyi am a dışarı atılan  öğrencilere beş 
lira  para  b ir sıcak çorba, barınacak  dam  
altı gösteren b ir bakanlık  mensubu^ b ir vi 
lâyet m em uru görevlendirilm iş m idir ?

«Bir süre» ne dem ektir ? Ne zam an 
k a d a rd r?  Kom ünistler adam  vurup, dina 
m it patlatıp , m üdür dövüp suç işlesinler, 
sonra da m üsbet gençler, sokağa a tıl 
m ak suretiyle ceza görsünler. B ir Millî K- 
ğ itim  B akanij herşeyden önce kendisine 
ve bakanlığına dönük olan bu ağ ır hak a  
re te  nasıl k a tlan ır?  Biz burada üzülelim 
erim  erim  eriyelim, çoçcuklarım ızm  hali 
ni gördükçe yediğimizden, giydiğimizden 
u tan ır  olalım da A nkara, işi böyle kaygı 
sız ta rafından  alsın! Asıl sorum lular ve 
görevliler bize cevap bile vermeye lüzum 
görmesinler! Vekâlet ve vilâyet huzurla
rına  çıkıp derdini an latm ak  isteyen aç 
öğrencileri üstelik  azarlayıp kovsunlar! 
Türkiye değil ya neyin Cum huriyeti, ne
yin dem okrasisidir bu?

Hep yapıcı^ onarıcı, ricacı ta ra fın d an  
gidiyoruz. Hep idareciler, doktorlar, biV 
mem kim ler boykotta. Am a şu halk  da 
şu esnaf da, şu öğrencilerin, çoğu köylü  
olan velileri de b ir direnişe kalkarlarsa^ 
k ıyam et kopm az mı ?

Milli E ğitim  B akanı düşünm elidir. 
Bakanlığının en yüksek, en ilmî, en esxı 
yüksek okulu «bir süre için» kapatılam az. 
Devamlı kapatm aya kalkm ak hele ancak 
k u ' *rhane açıcılara m ahsus feci b ir ic
ra a t olabilir. Düşünmelidir sayın Oğuz:

Bu ülkede Siyasal Bilgiler (M ülkiye) 

kapansa idi... Teknik Ü niversite’nin büs

bütün M aocular işgali a ltına düşmüş y u rt 

ları veya ODTÜ’nin eşkiya ve hırsız y a ta  

ğı hücreleri kapatılsa  idi, kendileri, îçişle 

ri Eakanı^ A nkara, İstanbul Valileri gü

rültüden, tahripten, kurşun  ve n âra  sesin 

den acaba nereye sığ ın ırlard ı?.

O ralara dokunulam az da, T ürk  M aa
rifinin lise ve üniversitelerine yüksek ilim  
adam larını yetiştiren  Y üksek ğretm en o- 
ku lla rı’na nasıl dokunulabilir ? N e k ad a r 
değerli olursa olsun, b ir Vali’nin reyi ile 
bir vekâlet^ b ir devlet 121 yıllık b ir ü s t e- 
ğ itim  müessesesini kapayabilir m i? Baş
ka vekâlet ve mesleklere bağlı y u rtla r  i- 
çin bile yapılam ayacak bu sokağa a tm a 
olayı, eğer YÖO için yapılm ışsa bu, her 
şeyden önce Millî Eğitim  B akam ’m n onu 
runa dokunm am alı m ıdır?

İstanbul Valisi, biliriz değerli b ir in
sandır fak a t o, görevi icabıt o laylara yal 
nız asayiş açısından bakar. FVakat eğitim  
m akam ları, ilim  ve pedagoji k ıstası ku l
lanarak  bu haysiyet k in c i ha tay ı gider
mek zorundadır.
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Edebiyat

Edebiyatta Geleneklere 
Dönüş mü Var

VI

Necmeddin TURÎNAY

Bir kaç yıldan beri solcu şa ir ve ya 
za rlar arasında büyük b ir huzursuzluk 
aldı yürüdü. Bu huzursuzluğu daha önce 
ki yıllara indirm ek m ümkü. M eselâ şu :

Behçet Neoatigil, A tilla îlh an  ve Tur
g u t Uyar, yazdıkları şiirlerle yeni b ir ede 
bî ak ım ın  öncülüğünü deniyorlar. Bu üç 
şa ir birbirinden habersizce bu işe atıld ı
lar. «Şu an Türkiye’de devrim ci b ir atılım  
var. Devrimin hedefi halk tır. Öyleyse ş i
ir y hikâye rom an ve bilcümle sana t daUa 
rıncle. halkın geleneklerinden ve ta rih in 
den istifade gerekli midir, yoksa değil 
m idir?» Bu soru Behçet Necatigil, A tilla 
îlhan  ve T urgu t U yar’m yeni tip te  eserleri 
ııı p iyasaya sürm elerinden sonradır ki bü 
tün  solcu edebiyatçıları karşı k arşıy a  ge 
tirdi. Bu üç şairin  eserleri sırasıy la  :

Behçet N ecatigil’in  eseri Divançe 
(19S5),

A tilla îlh an ’m eseri Y asak Sevişmek 
(1968),

T urgut U yar’m eseri D ivan (N isan

1970) adını taşıyor.
Bu üç eserde d ikkati hem en çeken 

husus divan ve Divançe adlarıdır. N a
sıl oluyor da geçmişe ait, Osmanlı oli
garşisinin (!) eskimiş san’a t tâbirleri^ mo 
dem  edebiyata yer alabiliyor diye, gene 
bir takım  m ateryalist şa irler adeta sa ra  
nöbetleri geçirdiler.

Acaba bu şa irler eserlerine, bu tip  
orijinal isimleri neden koym ak ihtiyacını 
hissetm işlerdir ? Eski kültürüm üze, sana
tım ıza dönüş hareketiyle mi karşılaşıyoı- 
ru ?  Yoksa daha değişik gayelere* arzu 
la ra  basam ak olm ak bakım ından mı m a 
zinin orijinalitesinden istifade yoluna gi
diliyor. Bütün bu soru lara ilâve olarak,, 
her tü rlü  edebiyat akımlarını^ ifade şe- 
killerini^ felsefî ekolleri kopye ede ede 
iyice sığlaşm ış olan şiir sanatım ız, kendi 
bünyesinde bir değişikliğin lüzum una mı 
inanm ıştır? .

Eserlerine Divan, Divançe gibi Os- 
manlı şairlerinin klâsik tâb irin i koyan 
Behçet Necatigil, T u rgu t U yar ve k ita  
binin adı orijinal b ir ifade taşım ak la  bera  
ber A tillâ llhan^ şiirlerini yazarken şekli 
yönüyle yeni denemeere giriştiler.

Bu yeni şekil ne olabilir? Hiç de aks
la gelecek şey değil! Bunlar, b ir a s ırd ır  
y ıp ratılan  eski ecVbî mirasınv^zln ş iir  
şekli olan gazel, rübaî veya kafilesini iti 
bar iyi e gazele çalan şiirlerdir.

Bizde yıllardır geçmiş tarih im iz i- 
çindp teşekkül eden her tü rlü  gelenek ve 
göreneklerim iz m im arîden edebiyata vara 
siya bütün san’a t te lâkkilerim iz y ıpratıl
m aya ve unutulm aya terkedilm işti. Kendi 
hallerine terkedilse gene b ir şey değil. 
Türbeler, tdrih î çeşmeler, tâm ir bahanesiy 
le zarif cam iler kör kazm alarla  darbele 
nirken; tarih , edebiyat ve siyasetim izi mu
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h afaza eden nadide yazm a eserlerim iz 
denize atıld ıj B ulgarlara en ucuz fia tla  
kilo hesabıyla satıldı. M ason idareciler 
ve onların yam ağı ulûfeci m ateryalist e- 
debiyatçılar m aziyi en çirkin h akaretle r
le terzile yertendiler.

F a k a t son zam anlarda, b ilhassa ede 
biyatçılar arasında b ir çalkalanm a göze 
çarpm aya başladı. B ir tak ım  yazarla r 
geçmiş yüzyılların sanat ve düşünce akım  
larından istifade edemez miyiz şeklinde 
bir düşünce ileri sürdüler. S anat geleneki- 
lerimizden istifade m üm kün m üydü? Cum 
huriyet tarih inden beri halk  edebiyatın
dan bu tip  b ir istifade yolu denenmiştir. 
Koşma, mani, destan, m asal, fıkra gi
bi edebî nevileri ku llanarak  yeni eserler 
veren şa irler oldu. Am a şimdi bu akım  
divan edebiyatına da sıçrayacaktı.

Bundan önce O rhan Veli^ E flâ tun  
Cem Güney, M etin Ant, Nâzım  H ikm et 
ve komünizm suçundan y u rt dışına sürül 
müş P ertev  N aili B oratav larm  halk  ede
biyatına dönüşlerinin sebebi ned ir? Şimdi 
de bir tak ım  şa ir  ve rom ancıların  eski 
sanat geleneklerimizden istifade arzu ları 
bir sanat endişesi mi taşıyor yoksa edebi 
y a t sahasında kullanılacak b ir kom ünist 
tak tiğ i mi ifade ediyor?.

Şimdi üzerinde durduğum uz sol 
cu yazarla r arasındaki ih tilâf meselesi 
yalnız bizim memleketimizde görülen b ir 
husus değildir. Bu ih tilâfı mesele edinen 
Cum huriyet Gazetesi, Ekim  1970 ta rih li 
«Sanat Edebiyat» ilâvesinde b ir so ruştu r
ma açm ış,tır. Bazı şair^ hikâyeci ve ro 
m ancının aşağıdaki üç meselede görüşleri 
ne m üracaat edilm iştir. S anat ve gele^ 
neklerimiz hususunda sorulan üç soru:

1 — Ülkemizde geçmiş yüzyılların sa  
nat ve düşünce akımlarıyla aığdaş sana

tın ilintileri (alâkalar) konusundaki dü
şünceleriniz nelerdir?

2 — Son günlerde tartışma konusu 
olan geleneklerimizden yararlanmada ö- 
zellikle divan edebiyatıma, genel olanuk 
da halk edebiyatı^ halk sanatı, halk dü
şüncesinin yeri nedir? Ne olmalıdır?

Soruşturm ada fikrine m üracaa t edi
lenler Konur Ertop, Ceyhun Atuf Kansu 
Hilmi Yavuz Mehmed Şeyda, Mustafa 
B aydar. Bu şahıslar um um iyetle eski sa 
natım ıza ,divan geleneğimize ve halk  e- 
debiyatm a dönülmesine ta ra f ta r  görünü
yorlar. T ürk  Tarih K urum u’nun H alk  P a r  
tiîi başkanı Şevket Aziz Kansu’nun oğlu 
şa ir Ceyhun Atuf K ansu Divan Edebiya
tı geleneğinden istifade ve geleneklere dö 
nüşd tehlikeli görüyor -

Tanzim at yıllarından beri milli kü l
tü r  ve ananem ize am ansız b ir savaş açan 
batı tak litçileri aradan  100—150 yıl geç 
meşinden sonra T ürkiye’de yeni b ir hare 
ket plânı hazırlığ ına girişm işlerdir. Mille 
tin  kendi değerlerine bağlılığı iki asırd ır 
zayıflatılam am ış bilâkis büyük b ir sarhoş 
luk devrinden sonra, daha şuurla  yü rü 
yen kendine dönüş akını doğm uştur. Mil
li kadroların  teşvikiyle h ızlanan bu  akım- 
istikbalde Türkiyenin kaderin i tay in  ede
cek ku rtu lu ş mücadelesidir. Reddedilme 
im kânı olm ayan ta rih i değerlerimiz, sa>- 
na t telâkkilerim iz, öfrüm üz; kendi yerle 
rine kabul ettirilm ek  istenen yabancı kül 
tü r  ve akım lar karşısında büyüklüğünden 
bir şey kaybetm em iştir. H alkım ız buh
ran larından  kurtu luşunun  kendine dönüş 
le sağlanacağına k a r i o larak  inanm aya 
başlam ıştır. F a k a t halk ın  bu meyli, »an’ 
a t ve edebiyat sahasında hala kendini gös 

•teremedi. Ama bu m erhale m utlaka açı
lacaktır.
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Esasında komünizm milli olan her şe 
ye karşıdır. Am a 1917 Rusyasından beri 
onlar ̂ bilhassa edebiyat ve san’a t gelenek 
leri üezrinde hayli ustaca oynadılar. Biz 
zat Lenin’in tavsiyeleriyle Sovyet Cumhu 
riyetlerinde edebiyat ve san’atm  şekilce 
milli vasıflardan uzaklaşm asına dikkat 
edildi.

Yani, kom ünist ihtilâlden sonra ro- 
». man. hikâye, şiir gibi her tü rlü  edebi ne 

vinin şekil hususiyetlerine m üdahale edil 
memeye d ikkat edilmiş fak a t m uhteva 
(öz) ise olduğu gibi m ateryalist fik irler
le doldurulm uştur. H alka ve cahil aydın>- 
la ra  ise millî sanat, milli edebiyat diye 
telkin edilen yeni oyun ne yazık ki bü
tü n  dünyada tu tm uştur.

Bu gün T rükiye’de kom ünist şair ve 
yazarla rın  oynam aya çalıştıkları oyun iş 
te bu. Yoksa bunların  yürütm eye çalıştık 
ları yeni akım, millî değerlere sığınm a 
hareketi değildir. Meselâ şa ir Turgut 
U yar Divan adlı şiir kitabım  neşrettik ten  
son ra? kendisine sorulan b ir soruyu şöyle 
cevaplandırıyor.

— «Geçmişte bir mutlu azınlık için kul 
la n ra n  bir san’a t  türünün sarf bu yüzden 
b!r daha kullanılm am asım  düşünmek ve 
önermek, kültürün bütün insanlığın kalı
bı okluğunu yansım ak demektir. Zaten 
bir (Divan) yapmakta asıl umacın geç
m işte bir mutlu azınlığın kullandığı aracı 
halk  adm a iıe/k yararına kullanmaktı.

Kemal T ahir’in T urgut U yar ve Ati- 
Vi îlhan  gibilerin san’a t geleneklerimizden 
iütîiadeye kalkm aları sadece kendi ken
dilerini kandırır. Milleti değil S anatın  \e  
edebiyat n milliği özü itibariyledir. Bu da 
millete gerçekten bağlı sa n a tk â r ve ede- 
b^yatçılarca m eydana getirilir.

SOLJENİTSİN NOBEL’İ 
ALMADI

1980 Nobel Ödülünü ka&anan Soljenit’ 
zin m ükafatın ı alm ak için İsveç’e gitmem 
m istir. Sol ağ ızlara bakılırsa, yazar kala  
balıklardan hoşlanm adığı için (!) törene 
katılm am ış. Biz geçen sayım ızda Soljenit- 
sin'in İsveç’e gidip de uygun sözler söyle 
nemesi halinde R usya’ya sokulm ayacağı
nı yazm ıştık. Demek ki Soljenitsin R usya 
da zulüm ve baskı çarkların ı işleten b ir 
rejim in dalkavukluğunu yapm ak yerine 
îsveçteki törene katılm am ayı terc ih  etm iş 
tir. Ve en şereflisini yapm ıştır.

Bilindiği gibi Soljenitsin eserlerinde
S talin rejim ini tenkid ettiğinden dolayı 8 
sene sürgün cezası yemiş bir Rus y a z a n  
dır. Ayni zam anda m atem atikçi ve fizikçi 
dir. Bugün R usya’daki yazarların  b ir  ço
ğu. komünizme satılm ışlardır. Yani sade
ce komünizmi övmek, kom ünist partisin i 
pohpohlam ak için kalem  oynatırlar. A lek 
sandr Jsayeviç Soljenitsin gibi b ir tak ım  

yazarlar da, her tü rlü  sansür ve baskıya 

rağm en fikirlerini serbestçe yazm ağa ça** 

lışm aktadır. R ueya’daki rejim den bıkmış, 

yılmış olan bu yazarların  600 tanesi h a ' 

lâ sürgündedir.

HİSAR

H isar, yayın hayatın ın  21. yılını id rak  
ediyor. Geniş bir yazar kadrosuyla h ayatı 
r a  devam eden H isar’da aradığın ız her 
konuyu bulabilir, Prof. Mehmet Kaplan 
Munis t  Faik Ozansoy, Tank Buğra ve 
Mehmet Çınarlı’nın şiir, hikâye, tenkid 
ve denemelerini zevkle ©kuyabilirstcöjz. 
Hisar^ 250 K uruştur.
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Sahte sloganlar ihanetleri gizleyemez

«MİLLÎ DEMOKRATİK DEVRİM» NEDİR?
-—— — - —  - — — --------  ----------------- Osman Ş A H ÎN -~ —   

Bugün Türkıyemizde her sahada bir 
buhran kendisini m üşahhas o larak  hisset 
tirm ektedir. Köyde, kentte, sokak ta  ve 
caddede ızd.rap dolaşm aktadır. Aileler 
ümidsiz, işçiler, köylüler, memurlar^ öğ
retm enler, talebeler ve subaylar yarın ına 
endişe ile bakm aktadır. Büyük T ürk Mil- 

 ̂ leti kendisine ümid olacak, endişelerini gi
derecek, göz yaş.m  silecek, yara ların ı sa ra  
cak şefkatli eli ve Millî kadro ları bekle
m ektedir.

îş te  milletimizin buhranını ve ızdımbı 
nı dindirm ek isteyişi istism ar edilmekte, 
hedefinden saptırılm ak istenilm ektedr. Ni 
tekim  son senelerde T ürkiye’de^ öğrenci
ler, öğretm enler ve münevverler arasında 
propagandası çok yapılan Ü niversite ve 
fab rika  duvarlarında çok görülen b ir slo 
gan vard ır : «MİLLİ DEMOKRATİK
DEVRİM.»

Gerçek anlam ıyla bir tü rlü  açıçklanl- 
m ayan bu M ÎLLÎ DEMOKRATİK DEV
RİM nedir? Bu sözün kaynağı nerededir? 
T ürkiye’deki yürütücüleri kim lerdir. ?

Beynelmilel yahudiliğin milis kuvveti 
olan komünizm, hiçbir m em lekette kom ü
nist inancın açıklanm asıyla girebilm iş de
ğildir. Hele bu m em leketler de de İslâm  
m em leketleri olursa, uzun tecrübelerle sa 
h ijtir  ki, komünizmi propaganda ederek 
ik tidara geçmek, devleti devirm ek hiç 
m üm kün olm am aktadır. Buna çare olarak

«MÜŞTEREK CEPHE» tak tik lerine baş 
vurm aktad ırlar. Zaten Lenin’in ta k tiğ i 
de : Komünizmin son hedefine uygun ol
m asa da, halkı alâkadar eden meseleleri 
kom ünist partisin in  ik tidara  gelişi is tikâ
metinde istism ar etm ekten ibare ttir . T ür
kiye’de kendilerine seçim yoluyla kapalı 
olduğunu gören yerli kom ünistler, gerçek 
niyet ve hedeflerini gözlemek için cazip 
sloganlar ve m askeler kullanm aktadırlar. 
İhtilâl yolunu açmak, kendilerine o r ta k la r  
bulm ak için millete sah te hedefler göster 
m ektedirler. îş te  bu hedeflerden birisi de 
«MİLLÎ DEMOKRATİK DEVRİM», y a f
tasıdır.

Türkiye’de M ÎLLÎ ve DEMOKRATİK 
bir hareketin  yürütülm esi bize hayli cazip 
geliyor. Ancak ne var ki, sözün kaynağı
nın neresi olduğunu ve sözün çıktığı a- 
ğızı bilmemiz işimizi çok daha kolaylaş
tırır. Hadiseyi bütün açıklığı ile o rtaya 
koyuverir.

Şu halde «MÎLLÎ DEMOKRATİK DEV 
RİM» sözünü iyi anlayabilm em iz için 
kaynağına inmemiz^ Türkiye’ye neredn 
geldiğini gayet iyi bilmemiz gerekir. Ge
niş b ir te tk ik  yaptığım ızda M İÎLİ DE
MOKRATİK DEVRİM sözünün, Türkiye’
deki yerli kom ünistlere Moskova ve Pe
kinden verilen b ir ta lim attan  ibaret oldu 
ğunu görürüz.

Kom ünistlere Moskova’dan verilen, m il
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let içinde ihtilâl o rtağı aram aların ı em 
reden kom ünist p arti kara rla rın ı göre
lim :

1960 y.lında 81 kom ünist partisi Mos 
kova’da toplandılar. K ara rla r aldılar. K a
rarla rın  başlangıcında, bu k a ra rla rın  bü
tün  kom ünist partilerince bayrak  yapılaca 
ğı bildirildi.

Bu toplantıda alm an k ara rla rın ın  biri 
s i şudur : Sömürge boyunduruğunu sil|dp  
a tan  ülkelerin millî uyanış yolundaki gö
revi ancıık, tek bir MÎLLÎ DEMOKRASİ 
CEPHE’sine birleşen yurtsever kuvvetlen 
rin hep birlikte emperyalizme ve derebey 
lik kalıntılarına karşı azimle bir mücade 
leye girmeleri Ve gerçekleşebilir.

Özgürlük kaaznan ülkelerde ilerici güç 
leri birleştiren MÎLLÎ DEMOKRATİK gö 
revler şunlardır : Politik bağımsızlığın 
birleştirilm esi, toprak reformdan yapılma 
sı derebeylik kalıntılarının yıkılması SOS 
YALÎST İŞBİRLİĞİNİN GELİŞMESİ...» 
(1)

Aynı em ir bütün dünya kom ünistleri
nin başlıca yayın organı olan W orld M ar 
X ıst Review dergisinin 1965 M ayıs sayısın 
da Türkiye Gizli Kom ünist P artis i sekre
terleri Y akup Demir ve H alis Okan ta 
rafından  T ürkiye’deki kom ünist partisine 
verilm iştir.

Yakup Demir, T ürkiye’de b ir MÎLLÎ 
DEMOKRATİK CEH E’nin m üm kün olup 
olm ayacağını ve nasıl gerçekleşeceğini 
tahlil e ttik ten  sonra : «Türkiye’de anti - 
emperyalist^ anti - feodal bir birleşik cep 
henîn kurulması içinç ön şartlar hazırdır. 
MİLLİ DEMOKRATİK CEPHE çalışan 
halkın ve bilhassa sanayi işçilerinin, üni
versite talebelerinin ve aydınların insiyati 
fi sayesinde kurulabilecektir.»

Görülüyor ki, kom ünistler ihtilâli ko 
m ünist olm ayan kuvvetlerin  yardım ı ile 
yapacaklar. Bunun için de M ÎLLÎ DEMOK 
RATÎK CEPH E gibi toparlayıcı ad lar a l 
tında öğrenci, subay^ m ünevverlerden k an  
dırılabilen unsurlar, kom ünist ihtilâlin  m a 
şasi olarak kulanılacaktır.

Y ukarıdaki d irektifin  aynısı 1967 yı 
lmda «World M arX ist Review» in  Ekim  
sayısının 36. sayfasında şöyle ifade edil 
m istir : «Komünistler rad ikal dem okratik  
yeni bir kuruluş, HÜR BAĞIMSIZ D E 
MOKRATÎ KBÎR TÜRKÎYE için mücadele 
edecek, em peryalizm  aleyhtarı her tü rlü  
siyasi görüşe sahip kim selerden m üteşek 
k il dem okratik  b ir M ÎLLÎ CEPH E kuru l 
m ası için çağrıda bulunm aktadır.»

Çin kom ünistlerinin tan rısı Mao adlı 
şerefsiziû de kom ünistlere verdiği em irler 
Movkova’nm kinin aynısıdır. Şimdi bu em ir 
leri görelim  :

«Komünist Partisinin temel taktik gö 
revi nedir? Bu geniş bir devrimci MİLLÎ 
BİRLEŞİK CEPHE kurmaktan başka bir
şey değildir.» (2)

Mao bu cephenin kurulm asını ise şöy 
le an latır : «Sosyalistler, bazı idealistlerle 
hatta bazı dindar unsurlarla siyasi faali
yet için anti - emperyalist (bağımsız ant!
- feodal (demokrat) birtek cephe kurabi
lirler; fakat biz onların idealizmini veya  
dini doktrinlerini asla tasvip etmeyiz.»

Bu moskova ve Pekin ta lim atla rında 
görülüyor ki, Türkiye kom ünistleri Milli
yetçi, dem okrat ve dindar unsurlarla  geçi 
ci bir ittifak  yapacaklar, dem okratik  (!) 
bir devlet ku racaklar. Bu devlet, ik tidarı 
sadece kom ünistlere verecek, bu sırada 
devletin kuvveti ile bütün an ti - kom ünist
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ler temizlenecek^ bu devlet komünizmi yer 
leştirmek, kom ünist devrimi yapm ak için 
en alçakça, vahşeti millete reva görecektir. 
İşte bu vahşete de, ikinci safha olarak 
SOSYALİST devrim, diyeceklerdir.

Şimdi içimizdeki hainlerin Moskova - 
Pekin talim atını nasıl harfiyan  yerine ge
tirdiklerini görelim :

«MİLLİ CEPHE» sloganı T. Solu isim 
li derginin 27. sayısında belirtilm iştir. Ay 
m derginin 53. sayısı «MİLLİ DEMOKR8 
TİK DEVRİM» adlı bir b roşür yay ın la
m ıştır. Bu broşürde : Hem dem okratik 
devrimin, hem sosyalist devrim in bir so 
luk ta yapılam ıyacağı ifade edilerek^ T .İP . 
e üstü kapalı olarak çatılm akta ve şöyle 
denilm ektedir : « Bağın üzüm ünü yemek 
isteyen, pekmezinden, şarabından ta tm ak  
isteyen kimse, ilkönce'yabani b itkileri kök 
lemek, ta rlay ı temizlem ek ve gerektiğ i gi 
bi sürmek, ve böylelikle debir sonraki a- 
şamaya^ fidelerin dikilmesi aşam asına u- 
laşm ak zorundadır. N asıl k i sosyalist dü
zende gerçek m utluluğu ta tm a k  isteyen 
bir toplum, ilkönce M İLLÎ DEMOKRA
TİK DEVRİM ’i gerçekleştirerek  ülkeyi ba 
ğımsiz ve dem okrat ülke haline getirm ek 
ve sosyalist devrimin eşiğine varm ak  zo
rundaysa. Çünkü bağ fideleri ancak yaba 
ni bitkilerden arınm ış bakım lı toprak larda 
ekilebilir; nasıl ki sosyalizmde ancak em 
peryalizm  ve Feodal kalın tılarından  arın 
mış bağım sız ve dem okratik  ülkede kuru  
labilirse..» (4)

Aynı broşürde: Türk toplum unun önü 
müzdeki devrimci görevi M İLLİ DEMOK 
RATİK DEVRİM’d ir dem ekte hedefte 13. 
sayfada gösterilebildiği gibi, komünizme 
geçişi sağ layacak «TAM BAĞIMSIZ ve 
GERÇEKTEN DEMOKRATİK TÜRKİ

YE» olarak  gösterilm ektedir. M İLLİ D E 
MOKRATİK DEVRİM’in, M oskova - Pe
kin ta lim atına uygun o larak  geniş b ir 
«BİRLEŞİK CEPHE» tak tiğ i ile gerçekleş 
tirileceği belirtilm ektedir.

T ürk Solu isimli dergiyi ve yukarıda 
sözü edilen broşürü, Türkiye’de komünizm 
propagandası yüzünden defaatle m ahkûm  
olmuş Mihri Belli? H ikm et Kıvılcımlı, N a- 
suh N. ileri gibi sicilli, müseccel kom ünist 
ler çıkarm aktadır.

Bu satılık  ajanlar, Türkiye’ye komuniz 
mi yerleştirm ek istem ektedirler. Hazırla
nan te rtip  budur. Şunu k a f i  o larak  bü tün  
dünyaya ilan edelim ki, bu m illet te şk ila t 
li az n lıkları değil, teşk ila tlı m ilyonluk 
düşm an ordularını dize getirm iş b ir millet 
tir. Millete dayanm adan, m illetin irade(-

dışında hiçbir h arek et başarıya u laşa 
m az) Aksini iddia edenler ta rihe bak sın 
lar, ta rih  bunun şahididir.

K afalarını, devrim in başına ve P eki
ne bağlayan ajan lar, yapacakları devri
min başına «MİLLİ» kelimdesini koym uş 
lar. Talim atları, d irektifleri M oskova ve 
Pekinden gelen, m idelerini R us ve Çin pa 
ra la rı ile şişiren^ m illetin m illi eserlerine 
millî kü ltü rüne düşm an alan; cam iler— 
m escitler bom balayan, K ura’nı kerim leri 
y ırtan ların  hareketine millîcilik denmez. 
Hem siz «MİLLİ, kelim esinin taşıd ığ ı sm a 
nanm  altından kalkacak  şahsiyete bile 
sahip değilsiniz. D urum  bu k ad a r apa
çık m eydanda iken, sizin hareketinize â -  
janlık, satılmışlık^ hainlik, namussuzluk* 
alçaklık  denir.

Y apacakları devrim e dem okratik  de
mişler. Ü niversiteleri eşkiya ya tağ ı ya
pan silâh deposu haline getiren, m illet 
evlâtlarını kom ünist halk  m ahkem eleri
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ne çeçken, tırnak ların ı söken^ yüzünde si 
gark ları söndüren, T ürk istandan  kardeş
lerimize yapılan binbir çeşit işkence u!- 
sulleri ile işkence eden, millet evlâtlarını 
nı üçüncü k a t pencerelerinden a ta ra k  şe 
hid eden, banka soyguncularının^ hırsızla 
rın hareketine dem okratik  denemez. Bu
na kıpkızıl kom ünist tecavüzü denir.

Şu halde kom ünistler ta rafından  söy 
lenen bu cazip sloganların, sözlerin hede 
fi; bu milletin öğrencisini, öğretmenini^ 
memurunu, subayını o rtak  b ir cephede to  
parlam aktır. Sonra da topladıkları bu 
fertlerle  ihtilâl yapm aktır. ,

Böylece kom ünistler ihtilâlle iş başı
na geçiçnce, az  önce beraber oldukları ? o 
gafil yardım cılarını teker teker keserler. 
Komunistleşen bütün m em leketlerde bu 
iş böyle olm uştur. Bundan sonra da böyle 
olacaktır.

Meselâ: Çinde Mao, Çan K ay Şek hü 
küm etini devirm ek için, subay, öğrenci^ 
öğretm en ve m em urlarla o rtak  b ir cephe 
kurup  anlaştı. İhtilâlden sonra kom inist- 
lerin dışında kim  varsakesti. Rusyada da 
böyle oldu. Kom ünist olm ayanlar Lenin’in 
ihtilâlinden sonra kesildiler. Kom ünistler
le beraber olanların âkibeti daim a budur.

«Milli D em ikratik  Devrim» gibi kom ü
nist sloganlarına kam p ta  kom ünistlerin 
o rtak  cephesine düşüpte, ffekat Moskova 
ve Pekin uşağı olmamış gafil insanlar, 
kom ünistleri yalnız b ırakm alıdır. U yan
dırılm ak istendiği halde direnen kişi ken 
di kötü akibetini hazırlar. A ksi takdirde 
bu gafil insanları iki akibet beklem ekte 
dir: Ya kom ünistler ta ra fından  yok edi- 
lecek? ya da uyanan m illetin şerefli ayak  
ları altında, millet düşm anları ile b irlikte 
ezileceklerdir.

Ç ıkar yol kom ünistleri yalnız b ıraka 
rak, Türkiyede milletimizin ve millî kadro  
larm  yürü ttüğü  gerçekten anti—em perya
list m illet mücadelesinde yerini alm aktır. 
A nti—em peryalist millî mücadelenin ş a r t 
la n  şunlardır.

1— Anti—Sionist. 2— A nti Komü
nist. 3— A nti kapitalist. 4—- Millî değen
lere bağlı. 5— îslâm a gerçekten saygılı 
olm aktan ibarettir, iş te  gerçek an ti—em 
peryalizm in memleketimize has şa rtla rı. 
Kim mücadelede bu şa rtla rdan  yan çizi
yor, karşı geliyorsa, kullandığı slogon ne 
olursa olsun^ millet düşm anlarının ajan ı
dır. Millî mücadeleyi a jan la r yolundan 
saptıram ayacaklard ır.

Devletimizin, milletimizin tehdit edil 
diği, tarih in  karan lığ ına gömülm ek isten 
diği şu günlerde iç ve dış millet düşm an 
larm ın hıyanetlerine karşı, m illetin im an 
ve ideolojisi etrafında süratle teşk ila tlan  
m aya, dem irden b ir cephe olm aya mecbu 
ruz. E ğer Milletimizi seviyorsak.

Kalbimiz aklım ız fikrim iz ve bütün 
şahsiyetim izle ecdadımızın şerefli ideoloji 
sine bağlı oldukça hiçbir hain, a jan  dev
letimize, dinimize ve milletimize dil uzata 
m ıyacaktm  Milletimizin bizzat kendi kad  
roları ile yürüteceği m illet mücadelesi, a- 
sırlık tarihim izi dolduran, m uhteşem  za:- 
fer devirlerimizi yeniden başla tacak tır. O 
zam an milletimizin yüzü gülecek? ızdıra- 
bı son bulacak, millet düşm anları kahro la 
çaktır.

1— ) 81 K. Partisinin. Kongre bülteni 
Sh. 30 1960.

2— ) Em peryalizm le Mücadele Sh.
108.

3— ) Mao. Yeni Dem okrasi Sh. 64
4 — t \  Solu 53 sayı eki Sh. 13.
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Yirminci asırda, kozmopolit ruh ların  
yaşadığı Türkiyemizde ilim ve sanâg a- 
dam larm ın varlığına çok ihtiyacım ız v a r
dır.

H akikî kahram an, ecdadının ruhunu, 
milletine veren insandır. Bunda san atk â
rın  vazifesi büyüktür. Ne yazık k i zam a 
nım ızdaki Türk şiirinde; diğer sana tla rda  
olduğu gibiy ahenksiz, zevksiz bir an latış 
kübiği hüküm  sürm ektedir, in san  toplu
luklarının mânevî yapısını m illet teşkil e- 
deı\ Bizim için de, m aksatlı o larak  bölü
cü şiirler yazm ak verdiğim iz bu hükm e 
aykırı düşerek, hakkım ızda hayırlı ol
maz.

Rom anım ıza «müteşairler» hâkim  ol
m uştur. B unlar şiirlerini en iyi ve m odern 
gösterm e sevdasındadırlar. Ancak, bu m il 
lî kü ltü r fukarası, yabancı k ü ltü r ham il
lerinin şiirleri de o derece zehirli^ m ânâ
sız ve basittir.

H alk şâiriyim  diye geçinen, aslında 
bir burjuva hayatı yaşıyan veya onun has 
retini duyanlar, o saf köylü hayatım  yaşa 
m adakları için, onların tem iz ruh larına 
biganedir. H alkın kullandığı kel meleri 
kullanm ayan, sınıf kavgasın ın  şiirini ya
zan mukaddes kelimelerimize dahi düs-y *
man kesilen bu şâirler, değil hâin lik’eri 
için bu m em lekette yaşam alarından dola 
yı utanm ıyorlar m ı?..

F ikirleriyle «toplum sal gerçekçi» ge
çinen m arksist şâ ir A ttila  Ilhan, yoksullu 
ğu içkiye benzeterek iki yüzlülük yapı
yor:

«Asıl büyük sarhoş benim uzaktaki
Ben ki tek  dam la şarab içmedim »

diyerek yalan söylüyor. Çünkü, aşağ ı 
dakı şiirinde hep içki içtiğini itira f  edi
yor:

«Yeşil bir su içmedim mi şekersiz
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Klor kokuyor klor elim ayağım»
Böyle maddenin esiri olan şâirlere 

m illetim iz itibar etmez^ bu m arksist f i
k irle ri taşıyan  müsveddelere basıp geçer.

Bugünün şiiri, şiir vasfını kaybetm iş 
tir . Edebî unsurlar ile günlük olayların  
b ir  terkibini yapıp zam ana devrederek ge 
lecek nesillerin b ir âbidesi haline getir 
mek şâirin  en büyük vazifesi olmalıdır. 
Yalnız tek  yönlü kadın şiiri milletimize 
düşm anlık için yazılan şiirlerin  söndürüle 
ceği de bilinmelidir. Millî karek tere  uy 
“gun olmak şartiy le biraz entellektüel ol 
m ak lâzımdır. Bugünün genç şâirleri ak tü  
aliteyi—çoğusu istism ar ederek — anla
tır, şiire ünvanm ı veren rühî unsurlar
dan uzaklaşır. Şiir demek, anlaşılm ayan 
sübjektif olayları; millete faydalandığı
mız unsurlarla  beraber verm ektir. Ahenk, 
vezin ve kafiye tem el taşlarıd ır. Şiirdeki 
rr.aksat; fik ri? duygu yoluyla an la tm ak
tır. Yahya Kem al’in büyüklüğü bundan
dır. Şiirin ebedilik vasfı, m âna ile sesin 
b ir arada verilmesindendir „

Cum huriyetten sonra Orhan Veli, Ca 
h it Sıtkı, Sait F a ik ’teki hayvanlaşm a te- 
mayülü^ Bedri R ahm i’de açık ve m enfur 
b ir  şeskilde görülür:

«Bir beygir olur insan oğlunun asfa l
tın a  işer

Sevgilimi gördüğüm  yerde kişner 
Sevmediklerime de basardım  tekm e -

yi»

, M arksizm i sokm ak için halka 
yak ın  görünen bu şâir,

«Ben beyzade, kişizade 

H er tü rlü  dertten  topyekün azâde» 

derken, kendinin bir burjuva hayatı, 
yaşadığını gizlemeye çılışır.

Bugünkü genç şâirlere m ateryaliz
min zehrini aşılayan^ şiirde «ikinci yeni» 
adlandırılan sonradan O. Veli de dahil, 
O ktay Rifat, Melih Cevdet kendi siyetsiz 
liklerini m arksist felsefeyle giderm ek is
tem işlerdir. Çoğusunda cinsi sapıklık var 
dır. Cemal Süreyya’da en şen’i ahlâksızlık 
haline gelir:

«Sayın T anrıya kalırsa  seninle y a t
m ak günah daha neler...»

Son zam anlarda her şeyden uzak, yal 
nız kadına sığınan onu ilahlaştıraoak k a 
dar ahlâksız olan T urgu t U yar da:

«Bir ellerin b ir ellerim yeter beilıye- 
lim gitsin»

demesiyle maddenin esiri olduğunu
gösterir.

Bugün çeşitli sol dergileri dolduran, 
Türk cümle yapısına aykırı dadaizm, 
fütürizm , sürrealizm  akım larını benim 
siyenlerin şiirleri; karış ık  ve cümle baş 
ları küçük harfledir. B unlar o kadar çok 
ki m isal verm ek istem iyorum .

V atan ve millet haini kom ünist N a
zım Hikm et şiir şekil ve fikrinde daim a 
Türk milletini Rusya hesabına zedeleme
ye çalışmış, bugünkü nesillere kötü  varis 
ler devretm iştir. «Türk Dili» dergisinin 
ünlü uydurm acısı Fazıl Hüsnü de dahil di 
ğer saydığım  şâ irler M arksist oldukları 
halde Nazım  H ikm et k ad a r Komünizm 
propagandasında başarılı olam am ışlardır.

Yine de üm itsiz olm aya hacet yok
tur* Çünkü, Cum huriyet devrini id rak  e- 
den iki büyük Türk şâ iri M ehmet A kif 
ve Y ahya K em al’in yolunu tu tm uş ikinci 
bir nesil diğerlerine taş ç ıkartacak  kadar 
sağlam  bir im an ve kültürle karşı koyu
yor. Mehmet A kif :
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«Korkm a sönmez bu şa fak larda  tü ten  
•al sancak» derken bize b ir kurtu luşun  
kesin müjdesini verdiği gibi senelerdir 
T ürk  milletinin ümidi olm uştur. M illeti
miz geleceğede üm it vadederek, İstik lâ l 
mücadelesinin bu gerçek kahram anını 
gönüllerde yaşatacak tır.

Şiir tekniği bakım ından yeni’ye da
hil olan? günüm üzün kuvvetli şâ iri Sezai 
K arakoç, M arkist - hürriyetçilere çatar, 
dinî duyguları yüceltir : «Açık ve keskin 
yum uşak ve güzel K ur’an  sesleri

Sen cum a gününün hü rriye t kadar 
ku tsal olduğunu anlat»

Bir m üdafaacı ve m uhafazakâr nesil 
yetiştiren  ü s ta t Necip Fazıl, karşısm da 
«müteşair» 1er söner. O kuvvetli m ısra 
ve im aj tekniği ile ruh  hallerinin ifadesi 
olan «Sakarya Türküsü» isimli şiiriyle 
milletimizin takdirin i kâzanm ıştır :

«Yol O’nıın varlık O’nun gerisi hep 
angarya. %

Yüz üstü çok süründün ayağa kalk
Snkarya»

Keza, «Ve bir bayrak dalgalanmak i-
ciıı rüzgâr bekliyor» diyen A rif N ihad 
Asya^ davasında çok haklıdır. Zira, bu 
bayrağı, hü rriye t ve adaletin  koruyucusu 
olan T ürk’ün asil evlâtları ebediyen dalga 
landıracaklardır.

Bugünün şiir yazm a m eraklıları, her 
şeyde aşırı hü r dav ran arak  ah lâk  ve gele 
nek dışı unsurlara yer verirler. Kendileri 
nin zam an içinde yokluğunu fa rk  ederek 
varolm ağa çalışan bu eX istantialisteler, 
SVırtre’nin tu ttu ğ u  ikinci yola g irerek  «in 
sanlık» şiirleri de yazm ağa başladılar. 
T ürk  milleti dururken b ir V ietnam  ve Bi 
a f ra ’dan söz etm ek? hele T ürk  şâirinin şa  
rıına hiç yakışm az. Bu adi ve tüy ler ü rper

dici bir harekettir.
Türk  milletinin bekasım  tem in etm ek 

için, millî değerlerimizle tab u  ih tiy aç la rı
mızın bir terkibini yapıp, rûhu  yüceltmek  
şiirim izin konusu olmalıdır. B ugünkü sol 
cu yazarların  şiirleri işçi hakları, to p rak  
hakları, top rak  reform u ve köylünün ikti 
darı gibi sözlerle şişirilm iştir. F a k a t her 
hareketlerinde samimiiyetsiizlikleri ortayja 
çıkar. Yine tabiî bir ruh ifadesi ve se 
vinç kaynağı olan tem iz sevgi şiirlerini 
de zevkle okuyup anlayabilmeliyiz. Mese 
lâ bir dergiden aldığım  şu aşk  şiirij ş iir  
den başka her şeye benzer. Kelimeler a n  
laşılmaz, çünkü uydurm acadır;

«Düşsel k ırık lık  nedendir,
Bir yerde suskunluğum a.
K arg ım aktad ır gereksindiğim
Sevimizin tan ık  kişilerini
Ve uslarındaki sav bilimsiz.»

Sözlerimi, m ateryalist, objektif ta v ır  
takman^ sınıf fikrine ve p a rti hakim iye 
tine dayanan m ark ist edebiyatın Türkiye’
de gelişmesini Prof. M ehmet K aplan’m  
şu sözleriyle bitiriyorum  :

«Türkiye’de Nazım  H ikm et’ten sonra 
oldukça zengin bir M arkist edebiyat vü 
cude gelm iştir. Tercüme, te ’lif san ’a t  e- 
serleri vasıtasiyle iki üç nesil üzerinde 
m üessir olm uştur. Bugün M ark ist genç
ler modaya uyarak  m arkizm in hizm etin 
de hep ayni şeyi tek ra rlam ak tan  doğan 
basm a kalıp  b ir edebiyat vücude 
getirirken kaynakların ın  lüzumsuz ve ku  
ru olduğunun fark ına  aldırış etmezler. 
Böylece san’a ttan  ümidi kesilen SOLCU 
LAR işi gazeteciliğe dökmekle iflas e ttik  
lerini o rtaya koyuyorlar. Bugün M arkist 
m ateryalist, rea list edebiyat ölüm döşeğin 
dedir.»
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DOĞUM KONTROLÜ
ve

KÜRTAJ

tır.

Bu gün nüfusun artm asıy la dünyam ız, 
da açlığın sefaletin  doğacağını o rtay a  a- 
tan lar, yanlış b ir yola düşm üşlerdir. Dün 
ya toprakların ın  halihazırda yarıdan faz
lası işlenm em ektedir. İşlenen toprak ların  
ise ne kadar insan nüfusunu besliyeceğini 
ik tisatçı Dr. Colis C lorak şöyle anlatıyor: 
«Dünyanın ekilmekte olan topraklarından 
r ’de edilen ziraî istihsal 28 milyar kişiye 
yeterlidir. Bu da dünya nüfusunun 10 
misli kadardır» diyor. Bu gün dünyam ız 

yer altı ve üstü  zenginliklerle doludur. 
Hemen şunu belirtelim  ki; H ollanda’da 
km2 ye 345 kişi düştüğü halde neden ik ti 
sadî b ir zuhran görülm üyor ? H alâ da 
d ışarıdan işçi tem ine çalışm aktadır. Do
ğum kontrolü ve k ü rta j sonucu kadınlar 
ne hallere düşüyor? Doğum kontrolü yapı

Bu gün milletimize yu ttu ru lm ak  iste 
nen yafta lardan  biri de doğum kontrolü 
ve k ü rta j meselesidir. Doğum kon tro lü 
nün, gerçek yüzünü f bunu uygulayan mil 
letlerin halini ve doğuracağı âkibetleri gö 
relim.

Doğum kontrolü fikrini ilk defa or
tay a  a tan  İngiliz M althustur. 18. Y.Y. İn  
giltere’sinde nüfusu artm asıy la  iktisadi bir 
buhranın doğacağını ileri sürerek, doğum 
kontrolünün gerektiğ ini bildirm iştir. Fa-t 
k a t bugün doğum kontrolünü kısm ende be 
nimseyen memleketlerde İktisadî buhranın  

doğmasından ziyade kadınların  genç ka la  
bilme, erkeklere güzel görünm ek, çılgın 
ca eğlencelere katılm a duygusu ile benim 
senm iştir. Bu böyle olunca^ b ir hiç uğru
na zevk ve sefasını düşünen kadın, ana
lık kutsiyetine gölge düşürm üş olacak
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la n  milletlerde yeni neslin tükenmesi, ih 
d iyarların  çoğalm ası dem ektir. D inamik 
neslin bitişi yani yok oluşa sürüklenm esi
O m illetin yok oluşa itilm esi dem ektir. 
Russel bir yazısında şöyle anlatıyor : 
«Eğer bir millet içinde çocuklar gitgide 
azalır, ih tiyarlar aksine m ütem adiyen ço 
ğalırsa^ yeni ve taze kan  bu m illetin ha  

, yatında gerekli norm al dolaşım ödev mi 
yapm ıyor dem ektir» diyor. İşte  yeni nesil 
lerin kurutulm ası bir düşm an oyunundan 
ileri gitm ektedir. Doğum kontrolü ile O 
milletin ahlâkı, aile  kutsiyeti, tam am en 
ortadan kaldırılıyor. Doğum kontrolü uy 
gulanan mem leketlerde kad ın  m ateryaliz 
min kucağına atılıyor. Fuhuş son derece 
yaygınlaşıyor. Bir milletin tem eli olan 

-»ahlâk ve aile o rtadan kalkıyor. Bu gün, 
kom ünist Engels’in terim iyle «insanlar e- 
konomik bir hayvandır, bu devirde kadın 
o rta  malıdır^ yani bir çok kişinin malıdır. 
Bu görüşler vasıtasıyla genç kızlarım ız 
ahlâksızlığın çukuruna a tılm ak  istenmekr- 
tedir. Yine batılı b ir ta rihçi şöyle dem ek 
tedir. «Müsrif ve sefil b ir m illetin hayatı 
na son vermenin b ir yolu daha vardır. O 
-da aogum nisbetini düşürm ek için gay re t 
sarf edilmesidir. Çünkü cinsi arzu larına 
uyarak  hayvanlığını kendisine klavuz e- 
dinen ve bu cinsi arzu ları uğruna m esu
liyet hislerini koparan iktisadi b ir bolluk 
içerisinde başı boş b ir h ay a t sürebilm ek 
için, öz yavrusunu kendisine engel kabul 
eden, çocuksuzluğu tercih ederek neslinin 
devamını düşünmiyen m illetlerin yok ol
ması tab ia t kanunları gereğince m ukad
derdir (1) Fuhşun neticesi o larak  m ey
dana gelen hastalık ları, çok feci olduğunu 
Dr. Sarröken bir yazısında şöyle a n la tı
y o r :

«Tarihin şehadetiyle sab ittir  ki; bu

nun neticesi herhangi bir inkilâptan da
ha müessir, devamı daha korkunçtur.» 
Yine Op. Dr. Thomason P aran  şöyle di
yor :

«Bu hastalık  çocuk felcinden yüz 
misli daha korkunç ve zararlıdır». B o 
ğum  kontrolü ile kad ın lar ve genç k ız lar 
nasıl fuhuşa itilm ektedir sorusuna şöyle 
cevap verm ek gerek ir : Bu gün erkek ve 
kadınların  yersiz b ir gu ru rla rı vard ır Cep 
lerine b irer hap alınca çılgınca eğlenme 
ler, gayri m eşru h ay a t sürmeler, onlar i- 
çın norm al sayılıyor. Bu iğrençliği de 
şöyle ifade ediyorlar : «Şimdi ceplerine, 
çan ta larına hapların ı yerleştiren genç kız 
la r rah a tça  erkek arkadaşların ın  yanında 
dolşm akta çılgınlık partilerine katılm ak
ta  ve., erkeklerden farksız  hale gelm ekte 
dir. Daha açıkçası haplar, ilkel zam anlar 
da erkek kadın cinsel ilişkileri prensiple 
rini yani m utlak eşitlik serbestlik  düşün 
cesini çağımızda o rtaya koymuş bulun
m aktadır. Bu günün A vrupa’da 14 yaşın 
da bakire kız bulm ak çok güçtür. İşte  
misal : Elde edilen ista tis tik  sonuçlara 
göre? İsveç’te  11 yaşındaki k ız ların  % -
3 ü bakire o larak  tesb it edilmiştir. Bu 
örnek, insanlık ta rih i için yüz k ızartıc ı 
bir vakâ değil m idir? Bir m illetin tem e 
lini teşkil eden aile kutsiyeti o rtadan  k a l 
diriliyor. Bir m em lekette ahlâksızlık alm ış 
yürüm üş ise, O millet batm aya, yok olu 
şa sürüklenm iş dem ektir. İş te  Rom a İm 
paratorluğu  Doğu kontrolü ta tb ik  edilen 
m illetlerde insan lar tam am en ruhsuz, sev 
gi ve acım a hissini kaybetm iş, caniler ha 
line gelm ektedir. Bu hususları belirttik ten  
sonra kendi öz yurdum uza dönelim.

★
Bu gün Türkiye’de yine iktisadi buh 

ram  öne sürerek  doğum kontrolünün za
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ru ri olduğunu anlatıyorlar. Türkiye top
rak larından  elde edilen istihsal, daha nüfu 
sunun 5 m islini doyuracak kapasitededir. 
Yurdum uzda iktisadi problemlerimize çö - 
züm getirm eden doğum kontrolü belâsını 
o rtaya atıyorlar. H alen T ürkiye’nin ik ti 
sadi hayatına hakim  olanlar, bir avuç E r 
meni Rum  ve Yahudidir. Türkiye’mizde 
b ir avuç azınlık zevk ve sefa iççerisindey 
ken? vatanın  öz evlâtları, m illetin çocuk 
ları inim inim inlem ektedir. D üşm anlan
m ış kendi gizli emellerini gerçekleştirm ek 
için her defasında çeşitli m askelerle or 
taya  çıkm aktadırlar. Geçende A nkara’ya 
kadar gelerek doğum kontrolü hakkında 
konferanslar veren Yahudi John Rocke- 
feller, Türkiye’nin selâm eti için mi uğ ra  
ş yor? Hayır John Rockefeller milyonlar 
ca lira değerinde doğum kontrolü hapı ve 
k ü rta j aleti göndereceğine neden ağ ır sa 
nayimize faydalı olacak, m akina, gönder 
m iyor? Göndermez, çünkü kendi ideolojik 
yapısı bunu em rediyor da ondan. B aşka 
milletlerin ahlâksızlık çukuruna itilm esini 
ve aile kutsiyetin i o rtadan  kald ırm ak is 
tem ektedir. Doğum kontrolü hapını kulla 
nan her kadın kanser^ kalp  krizleri, beyin 
trombozu gibi çeşitli h as ta lık la ra  yakalan  
m aktadır. Bu hususta Dr. Clair Folsome’t- 
in şöyle diyor : «Doğum kontrolü için ko 
lay, ucuz, zararsız, o larak  bilinen hiç 
b ir şey yoktur.» S ırtında istik lâl savaşı sı 
rasm da merm i taşıyan  T ürk  kadını cani 
hareket ve m etotlarla yok oluşu sürükle 
mek isteniyor. Türkiye’de k ü rta j m asala
rına  yatan  her 50 kadından bir tanesi mu 
hakak  ölmektedir. Hiç birfaydası olmıyan 
doğum kontrolü ve k ü r ta j’la, milletimize 
feci akıbetler haz ırlam aktadır.

Pınarın
Sesi

16 Ocak Cum artesiyi p azara  bağlayan 
gece saa t 3.00 sıralarında Çapa Y.Ö.O.’nun 
mescidi, din ve millet düşm anı kom ünist
ler ta rafından  bom bolanm ıştır. F a tih  sem 
tinden bile duyulan patlam a evlerde büyük 
bir tepki yaratm ış, gece y an s ı p ijam a ile 
sokağa dökülen halk  kom ünistleri te lin  
etm iştir. P atlam a caddeye bakan  pencere 
de vukubulmuş, pencere içeri çökmüş ha 
lılar, dolap cam lar ve içerdeki KU R’ANı-I 
K ERÎM ’le diğer k itap la r tam am en tahribol 
m uştur. Peygam ber efendimiz (S.A.S.)e 
«Cüce Muhammed» K uar’an ’a «çöl kanu
nu» diyen din ve millet düşm anı F ak ir  
B aykurt’un çömezleri şunu bilsinler ki, 
bu top rak lar din^ vatan  ve m illet uğruna 
M oskof’a m ezar olm uştur, onların uşak la
rına da olacaktır!..

Bu böyle bilene!

1 — İslâm Nazarına doğum kontro 
lü? Ebualâ Elmevdudî

2 — (Dünljada seks devrimi Y. Gaze
te).

TEBRİK
PINAR, bütün okuyucular mm

ve bütün müminlerin Mübarek Kur
ban Bayramını tebrik eder ve nice 
bayramlara kavuşmalarını Cenab-ı 
Allah’tan di’er..



Aşağıda Türk Kültürü Mecmuasının 1964 tarihli 17. sayısında Türk 
dilinin bugünkü durumu hakkında açmış olduğu bir soruşturmaya. Doç. 
Dr. Muharrem Ergin’in veniği cevapları bulacaksınız. Muharrem Ergin 
cevaplarında Türk şiirinin; batı taklitçiliği ile değil, bizzat kendi zevki
mizi, kendi yaşayışımızı ifade etmekle çıkmazdan kurtulacağını belirtir. 
Ona göre Yahya Kemal’in «Mektepten memlekete dönelim» sözü değe
rinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Ergin, Valerynin «şiir, dil üzerinde bir 
dildir» sözünü de yanlış bulmakta, normal lir dilin her devirde önemini 
kaybetmiyeceği belirtilmektedir. Yazar, uydurma kelimeler kullanmayı 
zorlayıcdık olarak telakki etmekte, zorlayıcdarm kendileri çalıp kendi
leri dinleyen, sevimsiz ve samimiyetsiz bir zümre olduğunu belirtmek
tedir. Zorlayıcılar ve bilhassa Nurullah Ataç’m, Türk dilinin bu çık
maza girmesinin baş sorumlusu olduğunu belirten Ergin, Ataç’m Türk 
Edebiyatım zehirlediği ifade etmektedir.
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Sorular

1 — Bir zamanlar Yahya Kemal « 
Mektepten memlekete dönelim» demişti. 

Sizce bu söz, bugün halâ bir önem taşı 

yor mu ?

2 — Bugünün resani dünyanın her ye 

rinde görüldüğü gibi soyut bir nitelik ta

şımaktadır. Aşağı yukarı şiir için de aynı

şeyi söyliyebiliriz. Ama aynı şeyi, bir iki 

deneme bir yana, roman için söylemenin 

yolu yoktur. Sanat, bir bakıma, toplumun 

bir deyimi olduğuna göre, resim ve şiirle 

roman anısındaki bu karşıtlığı nasıl açıklı- 

yapabilirsiniz ?

3 — Valery diyor ki: «Şiir, dil izin 

de bir dildir. «Bu sözle toplumcu ve ruhbi

limci gerçekler arasmda bir bağlantı bulun 

duğuna inanırmısmız ?

4 — Kimi şairlerin, dili zorladıkları 

görülüyor. Sizce bu uygun mudur? Uy

gunsa sınırları ne olmalıdır?

Cevaplar

1 — Bu söz bugün, her zam andan da 

ha  büyük bir önem taşım aktad ır. Y ahya 

Kemal P aris ’ten büyük b ir bilgi ve k ü ltü r 

ham ulesi ile dönmüş fa k a t Türkçeyi Türk

söyleyişini İstanbul sokaklarında aram ış
tır. Bu tam  b ir m ektepten m em lekete dö
nüştür. T aklii ve özenti hastalığım ız bu
gün de hâlâ bü tün  gücüyle sürüp gitm ekte 
dir. B atıdan gelen çeşitli akım ların, şu ve
ya bu ekolün peşine takılıp  kendimizi kay  
be 11 iğimiz müddetçe batı seviyesinde b ir 
Türk  sanatı yaratm am ıza im kân yoktur.
Batıdan aldıklarım ızı T ürk  zevkinin T ürk-t
çe düşüncenin potasm da eritm edikçe kişi
liğimizi bulm am ız ve yaşatm am ız m üm kün 
olamaz. Kişiliği olmıyanın ise eserine b a 
sacağı dam gası olmaz, dolayısıyle eseri 
olmaz. Bilhassa şiirimiz bugün Türk şiir 
ananesinin çağımızdaki tabî halkasını teş  
kil etmeğe, Türk şiir zevkini yeniden bul 

mağa, tabii ve millî mecrasına girmeğe, 

öiınulur ve zorakilik çıkmazından kurtu

lup Türk  şiirinin tabî rayına oturmağa, 

hü lâsa mektepten memlekete dönmeğe 

m ecburdur.

2 — Bugün rom anın m ücerretlik  konu 

sunda resim  ve h a ttâ  şiirle aynı para lel

de olmaması onun tab ia tı icabıdır. Rom an 

ne olursa olsun hayatın  hikâyesidir, b ir 

h aya t parçasım  an latır. H ayat ise daim a 

m üşahhastır. M ücerret h ay a t yoktur.

Resimde ve um um iyetle şürde an  bahis 

konusudur. Rom an ise uzun b ir zaman p ar 

çasm ın üzerine o turur. An üe m ücerredin 

uyuşm ası m üm kündür. F a k a t m ücerredin 

uzun zam ana, uzun zam anın m ücerrede 

taham m ülü yoktur .

Resim de, dil, biçim ve renk tir. Bu dil

siz bir dildir. Şiirde büyülü b ir dil Vâlery*- 

m n deyişiyle dil içinde b ir dü vardır. Ror
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m an ise gerçekçi, norm al ve tabiî bir dille 
konuşur. Dilsizin, müphemin ve büyülünün 
mücerrede kaçm ası m üm kündür. F a k a t 
norm al ve tabiî dil m ücerredi sevmez. Nor 
m al dilde m ücerretten  kaçm a tem ayülü 
vardır.

Rom an aklıny düşüncenin en çok hü
küm  sürdüğü, b ir bak ım a en gerçekçi sa 
n a t türüdür. Şiir ve bilhassa resim  daim a 
belirli züm relerin, daha sınırlı kütlelerin  
malıd r. Onlar rom an k ad a r cemiyetin m a 
lı olam azlar. Rom an cemiyeti en iyi ifade 
eden, aynı zam anda onun en iyi ifadesi o- 
lan sanat koludur. Cemiyet ise daim a m ü
cerre tten  kaçar.

Rcm an im kânı geniş olan san a t türüm
dür. Şiirin, bilhassa resm in m ücerrede yö
nelmesi »aynı zam anda b ir m üşahhasta tü 
kenm e ifade eder. Şiirin ve resm in zirvesi 
sivridir. O zirvelerde tu tunm ak kolay de
ğildir. Rom anın zirvesinde ise bitm ez tü 
kenmez yaylalar, düzlükler vardır. Rom an 
sanatçının her arzusunaj insan ruhunun 
her açılışına cevap verebilir Rom an da sa 
natçınm  her arzusuna insan ruhunun her a  
çılışm a cevap verebilir. Rom anda m üşah
h as ta  bunalma, m üşahhasta tükenm e, kur 
tu luşu m ücerrette a ram a bahis konusu de 
ğildir.

Hülâsa rom anın m üşahhaslığı ve m ü
şahhas kalm ası yapısı icabıdır. Şunu da i- 
lâve edelim ki bugünün resm indeki ve şii
rindeki m ücerretlik  çağımızın sosyal ve 
psikolojik şa rtlarından  doğmuştur* ve u- 
zun öm ürlü olacağa benzemez. Yine m üşah 
has varlığın icabıdır, m üşahhas beşerîdir.

3 — H ayır. Bu söz şiir telâkkisinin 
b^r ifadesidir. Şiirin alelâde b ir dil değil, 
gelişigüzel bir söz m im arisi değil, büyülü 
br dil olduğunu, dil içinde ayrı b ir dil ol-

Cevap

duğunu anlatm aktad ır. Yahya Kemal şiir* 
şim şeklerin kelimelerle anlatılm ası değil, 
kelimelerin şim şekleşm esidir derdi. V alery 
nin şiiri ta rif  eden bu sözü de cümlenin ilk 
ve doğrudan doğruya, düpedüz m ânasının 
dışına çekilmeye pek elverişli görünm ü
yor.

4. — E vet? bu zorlam a sürüp  gitm ek 
tedir. F a k a t bundan daha m ânâsız b ir şey 
olamaz. Bunun hiçbir sınırı yoktur, bu sı 
m r sıfırdır.

Bu zorlam a iki şekilde o rtaya çıkm ak 
tadır. Bunlardan biri uydurma kelimeler 
kullanmak, İkincisi Türkçenin sentaksini 
bozmaktır. Yani fosil kelimelerle fosil cüm 
leler kullanmak diye hiTâsa edebiliriz. Ya 
şıyacak şiir, canlı şiir canlı dille yazılır. 
Fosil dille, ölü dille yazılan şiirler ölü 
doğmuş şiirlerdir. Zorlayıcıların kendi e- 
serlerinin hayatına  bu şekilde dalıa doğm a 
dan k ıym ağa kalkm aları şaşılacak b ir şey 
dir.

Zorlayıcılar geleceğin dili ile yazdıkla 
rina inanm akta, böylece gelecekte yaşam a
ğa bir bakm a g aran ti a ltına aldıklarım  san 
m aktdırlar. H albuki geleceğin dili diye b ir 
dil yoktur. Geleceğin dili bugünden belli ol 
maz. Geleceğin dilini ancak gelecek tây in  
eder. Her şa ir kendi devrinin dili ile^ mev 
cut dille yazar. Sanatçılara her zam an 
söylediğimiz bir sözü burada da  h a tır la 
talım : Sayıkladığınız dille yazacaksınız; 
diliniz o kadar tabii, o kad a r sizin olacak. 
Şairin dili zam anın dilidir. Ancak şa ir  gü
nün dili içinde b ir eleme, b r ta ram a, b ir
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Cevap puk ve uydurm a dil de aynı şekilde öl- 
m üştü r? ölü doğm uştur, ve geleceğin dili 
olm ayacaktır.

süzme, b ir seçme yapabilir ve yapm alıdır. 
Böylece alelade dilin yanında seçkin b ir 
dille, harikulâde bir söyleyişle yazmış^ şiir 
dilini elde etmiş, dil içinde b ir dile kavuş
muş olur. Yoksa zamanının dilinin dışına 
çıkmak^ geleceğin dili sanarak ayrı bir dile 
başvurmak ebedî şiir dilini yakalamak de
m ek değildir.

Zorlayıcıların çürük bir dayanağı da 
eski dille, osmanlıca ile yaızlan şiirlerin  öl 
m üş olmasıdır. Bu şiirler zam anının dili 
ile yazıldıklar^ geleceğin dili ile yani bu
günün temiz Türkçesi ile yazılm adıkları i- 
çin ölm üşlerdir sanılıyor. Bu yanlış b ir yo 
rum dur. Evet bu şiirlerin dili ölm üştür. A- 
ma bunun sebebi o dilin geleceğin dili ol
maması, zam anın dili olması değildir. Ak 
sine o dil ne zam anm } ne de geleceğin dili 
olmadığı için ölm üştür. Temiz Türkçe nor
mal dJ her devirde mevcut olmuştur. Ve 

bu tabiî Türkçe ile yazılan şiirter yaşamış 
tır, jıışamaktadır, yaşıyacaktır. Ölenler 
zamanın dili ile değil, geleceğin dili zanne 
dilen bir dille yazılmış olanlardır. G erçek- 
teny ölü dili eski şairler zam anlannm  nor
mal ve tabiî dilini kullanınışlar, Türkçe 
*!e ve Türk Milleti ile bağları kopararak  
geleceğin dili zannettik leri sun’i bir züm 

re dilinin peşinde koşm uşlardır. Bugünkü 
zorlayıcılar ile eski Osmanlıca zorlayıcı
ları araş nda tu tum  bakım ından kıl kadar 
fa rk  yoktur, özdillerini b ırakıp  şiir dilini 
onlar kam uslarda aramışlar, bugünküler >- 
de kılavuzlarda aram aktad ırlar. OsmanlI
ca nasıl ölmüşse, ölü doğmuşsa ve gelece
ğin dili olm am ışsa bugünkü çarpık çur-

Zorlayıcıların b ir başka bahanesi de 
Türkçenin yetersizliğidir. Bu da doğru 
değildir. Hepsinin şiirlerini toplayıp fişle- 
seniz kullandıkları kelim elerin beş yüzü 
geçmediği görülür. H albuki norm al ve 
tem iz Türkçede gerçek şa irin  uydurm aya 
ihtiyaç duym adan kullanacağı binlerce 
kelime vardır. Türkçenin sentaks yapısı 
ve im kânı da basm akalıp  değil, çok kıv
ra k tır  Gerçek şa ir Türkçenin kelinue hâ
zinesine ye sen taks kıvraklığ ına hâkim  o- 
lan sanatçıdır. Buna hâkim  olmıyanm 
Türkçeyi suçlam ağa kalkışm ası değil şiir 
yazm ağa kalkışm am ası lâzım dır. Yani ye
tersizlik  Türkçede değil, zorlayıcıların ken 
dişindedir.

Zorlayıcıların bir yanılm ası da yeniyi, 
güzeli ve kuvvetliyi körükkörüne değişik 
likte aram alarıd ır. Bu norm al ve tabiî yol 
larla b ir şey yapm a kabiliyetinde olmı- 
yanlar-n düştükleri basit b ir aldanm aca- 
dır. Zorlayıcı uydurm a ve çarpık dille b ir 
şeyler yazdı mı, norm alden fark lı b ir söy 
leyiş o rtaya  çıktığına göre, şiir oldu zan 
nediyor. Bu havada yetişen şiir heveslileri
ne bakınız, tüm  ve an ı kelim elerim  kulj- 
landılar mı şiir yazdık sanıyorlar.

Zorlayıcıların b ir başka kusuru  da  şai 
rin vazifesini unutm uş olm alarıdır. Şairin 
vazifesi^ işi şiir yazm aktır. Onlar şa in n  
işi yeni dil yapm aktır, aşııı dilciliktir zan 
nediyorlar. Şairin dile karşı vazifesi mil
lete yeni bir dil kazandırm ak ve kabul et 
tirm ek, aşırı dilcilik yapm ak değil, h a 
zır bulduğu dil malzemesi içinden en gü
zel dili ve söyleyişi bulup çıkarm aktır. 
Sanatçının işinin dilcilik olmadığım hikâ-
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Cevap

yeci ve rom ancılarım ız çabuk anlaşm ışlar, 
fa k a t zorlayıcı şa irler bunu b ir tü rlü  an  
lam ıyarak aşırı dilciliği şiire bulaştırm ak 
ta  ina t gösterm işlerdir ve gösterm ektedir 
ler.

Zorlayıcıların elinde şiirim iz İkinci 
Dünya Harbinden ve b ilhassa 1950 den 
sonra adam akıllı çığırından çıkm ıştır. Bu 
şiirin Türkçe ile, Türk Milleti ile irtiba
tının kesilmiş olduğu tereddütsüzce söyle 
nebilir. «Zorlayıcılar bugün kendileri din 
üyen, kendileri ç^ ıp  kendileri oynıyan ka 
palı bir zümre halindedirler. Kendi köşele
rinde aoiip, sevimsiz, samimiyetsiz suni 
bir edebiyatçılık oynanmaktadırlar. Şair se 
viyesini çok düşürmüş şiir zevkini ve şn- 
rin itibarını büyük ölçüde tahrip etmişler
dir.» Y azdıkları şeyler şiir  değil, âdeta 
şiirin ne olmadığmı isp a t için açılm ış bir 
yarışm anın m ahsulleridir. T ürk  Milleti 
bu  örneklerden şiirin ne olmadığmı çok i- 
yi öğrenmiş, fa k a t onlar bunu b ir tü rlü  
öğrenem em işlerdir ve yarışa  ina tla  devam 
etm ektedirler.

İşin çok acı b ir yönü daha önceki nesil 
den gelen Fazıl Hüsnü D ağlarca gibi yük 
sek şiir kabiliyeti söz götürm ez b ir büyük 
şairin  de kendisini bu zorlayıcı akım a 
kaptırm ış olmasıdır. Yalnız devrim izin de 
ğil, bütün Türk  Edebiyatının en büyük 
şairlerinden biri olan F azıl H üsnü norm al 
dil içinde kaldığı zam an kolaylıkla ger
çek şiirin en yüksek no tlarına yükselm ek 
te, fak a t zorlayıcılığa kaçtığ ı zam an o 
emsalsiz şiir, D ağlarca’nm  şiirinde tavus 
kuşunun ayaklarını teşkil eden uydurm a

kelime ve bozuk sentaks yüzünden derhal 
düşm ektedir. Zorlayıcılığın Fazıl H üsnü- 
yü «Aylam» kitabm da gök y ara tık la rına  
ayrı b ir dil uyduracak kad a r aşırı b ir nok 
taya  götürm üş olması çok ibret verici
dir.

«Türk edebiyatının, bir dereceye ka
dar Türk nesrinin, fakat bilhassa Türk 
şiirinin bu çıkmaza girmesinin baş sorum
lusu NuraUah Ataç’tır. Bugün artık şunu 
iyice bilmenin zamanının geldiğini anlrana, 
lıyız ve anlatmalıyız : Nurullah Ataç,
Türk edebiyatmı zehirlemiş tir. Ataç şiir
den çok iyi ansıyan, yüksek zevk sahibi bir 
edip, nev’i şahsına münhasır, taklit edile
mez, yolundan yürünülemez, son derece 
fantazist bir sanatkârdı. Birbirini tutmaz, 
öiçüsüz, kararsız ve devrik fikirleri ile olu 
nabilecek kadar karıştırıcı ve yıkıcı idi. Sa  
natçı tarafiyle çevresini kuvvetle tesiri al
tına »ilmiş fakat asla yapıcı olmayarak yı- 
krcı tarafiyle Türk edebiyatını allak bullak 
etmiştir. Türk edebiyatının Türk şiirinin se 
lâmete çıkması için bugün saplanmış oldu
ğu çıkmazdan kurtulması için Ataç’ıiı ekti 
ğı tohumların kaybolup gitmesd Türk ede 
biyatmm bu tesirlerinden temizlenmesi lâ
zımdır. Bu olacak ve edebiyatı, Türk şiiri 
selâmete çıkacaktır. Bundan şüphe etmiyo
ruz. Fakat kaybettiğimiz zaman ve enerji
ye acımamağa, yanmamağa da imkân yok 
tur.»

H ülâsa bugün edebiyat alanını toza du 

m ana boğan zorlayıcıların karşısında T ürk  
Milleti sabırla ortalığın durulm asını say^ 
duyunun galebe çalm ası ve a rada  kaybo
lan 15-20 yılın üzerine sünger çekip Türk 
çeye Cahit S ıtk ı’ların  ve O rhan Veli’lerin 
b ırak tığ ı yerden devam  edecek şairlerin  
durum a hâkim  olmasını beklem ektedir.
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Hikaye

ÇAPA NIN SUÇU

Abdulkadir HASBEK  
Y.Ö.O. Botanik Bl.

ÇAPALI Asım, İstanbu l’un F atih  sem 
tinde bir otelde kalırdı. Ü st k â tta n  bakı 
lacak olursa im kân yok altını göremezsi 
niz. Hayalinizde bile böyle bir otel düşü 
nemezsiniz... H a tta  hapishane bile!..

Soğuğun çam urlaştığı o kış günlerin 
de kesme ta ş la r içinde oyulmuş sadece 
bir insanın uzanabileceği k ad a r geniş, pen 
cerelerinde büyük parm aklık larla  sağlam  
bir aslan kafesini and rıyordu Mazlum 
bir ini* mm kahrına ve neme taham m ül e- 
demiyer. tavanın çatlaklarından ızdırap 
selinden sızan dam lalar dökülüyordu. Ş ;1 
te üzerinde bir çul, içinde kafasın ı kirli 
yastığa  gömmüş Çapalı Asım vardı.

Başı çatlıyacak gibi oluyor, nefes a l 
dıkça ciğerleri sökülürcesine acıyordu. 
Yüz kasları geriliyor, kirp ik lerin in  kıpır 
danışları arasında güzlerinden nisan yağ^ 
m urları gibi dökülen su küreleri iştahlı ku

cağına yuvarlanıyordu.
Bir an yatağından doğruldu ve kan 

lanm ış gözleriyle dışarı baktı; Mevsim  
yağm uru alabildiğine yağarken, karanlık 
la sis bulutlarının meydana getirdiği zin 
danda silueti belli olan Fatih oamiinin 
kubbeleri* zarif görünüşlü minareleri de 
rin  bir sukunet içinde gaflet uykusuna 
dalmışlardı. Sağanağın camları vurma
sından çıkan değişik tonda tıkırdılar de
vam ederken başını dayadığı ıslak soğuk 
cam nefesleriyle buğulandı. Artık hiçbir 
şey göremez olmuştu.

Sis ve pus tabakalarını yırtarak ge 
len ıslak bir tülbent gibi sarhoş mağara 
lan  biribrini takibediyordu. Yorgun yara
lı ayaklar tuzlu suya girince nasıl sızla  
nırsa o da bu manzara karşısında öylesi  ̂
ne ızdırap duymuştu. Kafasını ellerinin 
arasına aldı, derinden derine düşünmeye
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başladı..
«— Ben Ç apalı talebe değilmiyim ? 

Hem de üniversiteli... öyleyse bu raya ne 
den m ahkum  edildim? Suçum ne!.. Istan  
bul’un barı, pavyonu, fuhuş kokan  semtle 
ri hep üniversite talebesi ile dolu değil 
miydi ? Maziye küfreden m aym una mey 
leden onlardı am a neden hapis değillerdi? 
İl oksa Çapa’l: olmak suçm uydu? Çapa’nm 
suçu neydi? Acaba..» diye h ıçk ırık lar i- 
çinde kafasına çulu çekti.

H ıçkırık lar arasında ııyuyakaidi. Yüz 
yıl kadar uzun süren b ir rü y a  görm eye 
başladı; kendi köyüne varm ıştı. G ıcırdıyan 
tah ta  merdivenlerden alışkın adım larla i- 
çeriye daldı. Hiç girm ediği b ir yer miydi, 
burası? .. Çini gibi sıvaları dökülmüş, ke 
reste ve m erteklerle örtü lü  tavan ı duvar 
kenarlarında ve o rta larda isten kararm ış 
direkler tutuyordu. Tozlu m asalar üzerin 
de okunm ak için can a tan  m ahsum  ki 
tap la r... Solan m anasızlaşan yaldızlar 
Cam ları kırılm ış resim  çerçeveleri^ esne 
miş eğrilm iş topuzları kaybolm uş kapı
lar.. Tam  b ir harabeye dönmüştü!..

Direğin yanında tah tad an  bir zahire 
anbarı, beri ta ra fd a  sedirin üstünde yığıl 
mış döşek ve yorganlar. Köşedeki rafda 
küp güveç külek gibi m utfak  eşyaları du 
ruyordu. Yerinde sadece sitil yoktu. De 
mek kardeşi F a tm a  davara gitm işti. Evde 
başka kim se olm adığına göre babasıgilde 
herhalde bostana gitm iş olacaklardı. Ka 
fasını pencereye çevirdi ve d'yarıyı seyra 
daldı.

P arlak  sem anın m avi1 iki eri altında 
bir kol gibi uzanan yağm ur borusu ve 
üzerinde gezinen iki güvercinden başka 
sesiz m inarelerin selviyi h a tırla ta n  uçla 
rı arasından aydınlık b ir bahçe gördü.

Hikâye
în sana kabil olsa yerden araya, tâ  

içine atılm ak  arzusu veren; güneşlik o rta  
sm da havuz kenarında güller açmış her 
kesin m esut olacağı yalancı b ir cennet...

Pencere önünde yer minderine o tur
du : K avuşm ak istiyordu, aydınlığa am a 
nasıl? . U zak olduğu gibi önünde bulunan«
engebeleri aşm ası lâzımdı. B alta  girm e
miş orm anlardan geçerken ayı ile boğuşa 
cak m aym unu m uzla ayarlıyacak, s ırtlan  
istilasına > yiğitçe göğsünü gerecekti. D a
ha ilerdeki sion dağını aşarken  pu tperest 
kalm ış yabani kubbelerle vuruşacak, erin  
de geçinde m utlaka u laşacaktı aydınlığa.. 
Hedef belli değilmiydi?.. B ir a ra  üm itsiz 

liğe düştü ve yola çıkm aktan vazgeçti. 

Terekte bulunan tozlu k itap lardan  birini a  

iıp okum aya başladı.

Birden heyecanlanm ıştı. îşkence mor 

k inaların ın  arasından  k u rta rm ış  aydınlığa 

kavuşm uş gibi... F ırlad ı yerinden, sanki 

yolunu öğrenmişcesine...

★

Bostana vardığında AJhmet Çavuş : 
&ski yapı çapasım  sağ yanm a koymuş, 
gölgede bağdaş kurm uş vaziyette sab it 
kalemiyle m ektup yazıyordu. P a ta tes  ça 
palam aktan  yorulm uştu. Çünkü pata tesle r 
arasında hayli çoğalmış yabani dikenler 
vardı. Çeşme ta rafından  gözleri çukuru
na kaçm  ş̂  öksüz olduğu yüzünün m ahsun 
luğundan belli olan küçük kardeşi baba 
sına su getiriyordu. Su bakracın ın  verm iş
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Hikâye
olduğu ağırlık la incecik belinin eğilişi dok 
.sanlık b ir nineyi hatırlatıyordu.

Y avrucak yeşillikler arasında ilerler- 
% ken kulağına h ışırtı sesleri gelmeye baş 

lam ıştı, K arta lı gören tavşan  m isali yü 
rüyem ez olmuştu. Hemen aklına babası
nı n bahsettiğ i öcü gelmişti. Hep öcü ile 
korkut urladı onu... Kendisinin öksüz baba 
sının dul kalm asına sebep öcüymüş, ö -  
cüler «Kızıl cehennem»in bekçileriymiş. Cu

rada  gözyaşı yerine k an  akarmış^ Kızıl 

o lm ayanlar yaşayam az yayık  gibi ipde sal 

la.ndırırlarmış. Anası da aynı akibete k u r 

ban gitmiş...

Kor gibi yüzüne sarılık  çökmüş ku

lak lar. işitmez olmuştu. Gözleri kara rd ı 

yere yığılırken ancak «vay anam» diyebil 

di!...

Ahm et çavuş sesi çoktan duymuş ol

m alı ki bir delikanlıyı k ıskandıracak  çe 

viklikle yerinden kalkm asiyle çapasını kap  

m ası bir olmuştu. U zunca boyu geniş o 

m uzları, burm a bıyıklariyle yarm aca ba 

cak lar üzerinde koşar adım larla yürüyüş 

le avına yaklaşan aslana benziyordu.

Hış rtı sesleri arasında salkım  söğüt 

ler üzerinde öten güvercinler sanki ona 

m ehter m arşı söylüyordu. Yılan olduğunu 

sezmişti am a hangi ta ra fd an  geliyordu. 

Başım  sola çevirdiğinde uzun otların  kıv 

n m  kıvrım  yaşandığını gördü.

Sam anın altından suyun yürüm esi gi 

bi kendini belli etmem eye çalışan düşm a 

m n yönünü tesbit etm işti. K afkas şive 

siyle «Şimdi....) dedi. D uıakaldı.

Moskof cephesine giderken kom utanı:

«—Düşm anın üstüne plânsız programsız 

gidilmez.» dememiş miydi. Otluktan çıktı 

bahçe duvarının dibine çekilerek beklem e

ye başladı :

«— Ne pahasına olursa olsun; canım  

kadar aziz bildiğim bu toprak ları kızıl yı 

lanlarm  otağı yapm ıyacağım . M asum ev 

lâtlarım m  zehirlenm esine asla müsade e- 

demem» dedi.

Tam o sırada cehennem kızıllığı e t 

rafa  yayılmış, yılan bütün çıplaklığiyle 

m eydana çıkm ıştı ki bir ses işitti.

«— Kızıl cehennemi düşün de vur!.» 

Sert b ir emirdi bu A hm et Çavuşun kar; 

sı aklına gelmiş, kızıl cehennem bir şe rit 

gibi canlanm ıştı kafasında. Çapa çoktan 

inm işti yılanın beynine... B ir daha k a ’dır 

dı am a vuram adı. Ölüye eziyet kendisine 

yakışmadı!...

Sesin yankısı kulaklarında çınladı. 

Kızıl cehennemi düşün de vur.» Hiç de 

yabancı değildi bu ses.... yabancı olm am a 

lıydı bu adam. B iraz düşündü ve koştu  

sesin geldiği tarafa ... F a k a t a y a k  patırd ı 

larm dan kaçışan  üç güvercinden başka 

birşey göremedi..

Elindeki çapa’ya baktı. Ecdat yadı- 

(Devıımı sayfa 48 de)

37



Roman Tahlili

Kırgız Yazarı Cengiz Aytmatof’un 
bir eseri

(BEYAZ GEMİ)

Çağdaş Rus edebiyatının dikkate de- 
%

ger bir sim ası da Cengiz A ytm atovdur. 
1928 yıLnda doğmuş bir K ırgız Türküdür. 
Çok küçük yaş ta  anasını ve babasını kay  
betmiş öksüzler yurdunda büyütülm üş 
ve eğitilm iştir.

Cemile, Toprak Ana, Öğretm en Duy 
şen, D ağlar ve S tepler üzerine Hikâye, 
Kopar Zincirlerini Gülsarı gibi eserleriyle 
tanınm ıştır.

Son yıllarda Rusça’dan yapılan te r
cümeler içerisinde, eserleri fark lı b ir h a
va taşım aktad ır. Bilindiği gibi, 1950 yılla 
rında S talin’in ölümü ile R usyada «anti- 
Stalinei» bir hareket başlam ıştı. Bu hare  
k et Stalin düşm anlığı şeklinde tezahür e t 
miş ve edebiyatçıları da etkilem işti. Sta^- 
linin yerine geçenler^ S talinin zulüm  ve iş 
kencesini an latan  eserler yazdırıyorlardı. 
Bu edebî hava içerisinde eserler yazan 
Cengiz A ytm atov yeni ik tidar ta rafından  
m ükafatlandırılm ış ve gözde b ir  hikayeci 
olarak kabul edilmiştir.

Mahmut FİDANCI 
Türkoloji Böl.

Tahlilini yapacağım ız «Beyaz Gemi» 
ise son rom anlarm dandır. Komünizmin 
kontrolü altında bulunan bir ülkede yazı
lan eser şüphesiz bazı kom ünist unsurları 
ihtiva etm ektedir. Bununla beraber StaliB 
devrini tenkid bahanesi ile kom ünist ha
yat da kötülenm iştir. Y azarın bu tu tum u 
eserini güçlü hâle getirm iştir. F a k a t ya
zar doğrudan doğruya komünizmi tenkit 
edememiş değişik yollar keşfe tm iştir: Ye
ni ilkokula başlayan b ir çocuğun ağzından 
rejim in korkunçluğu ispatlanm ıştır. Yedi 
sekiz yaşındaki b ir çocuk suçsuz ve gü
nahsızdır. Düşüncesi saf ve muhayyilesi 
çocukçadır. Ancak kom ünizm  böyle b ir 
çocuğun da hayatın ı zehirleyen b ir idare 
olmuş ve onu in tihara  teşv ik  etm iştir. Y a 
zar bu tu tum uyla; rejim  ile insanın yapısı 
arasındaki uçurum u gösterm eye çalışmış
tır. Yine rom ancı suçlu olm am ak için k u r  
nazca davranm ış p a rti adam larından biri 
sini,— urazku lu— gülünç durum lara soka 
r&k halka zulmeden b ir insan şeklinde

38



gösterm iştir. Böylece U razkulu’nun şah
sında da kom ünist partisi tenkîd edilmiş 
tir.

H ülâsâ eser; zulme kötülüğe p arti bü 
rokrasisine k ısaca kom ünist rejim e k a r
sı b ir iç—isyam  muhtevidir. Bu isyan kah  
ram anlarm  tabiî yapısından doğar ve ge 
lişir. Bu sebeple bütün insan lara isyam  o- 
lur. Tabiî okuyucu da hem  k ızar hem  üzü 
lür hem de isyaneder. Bu üslûp ta rz ı ya
zarın  sanat telakkisiyle de alakalıd ır: E - 
ser hak ikaten  «insanı derin düşüncelere 
sürüklüyor insanı sarsıyor kötülüğü pro
testo ettiriyor ve üzüyor.» Ayrıca^ «haya 
tm  ayak  altına alm an yok edilen küçük 
düşürülen en değerli yönlerini yeni baş
tan  kurm ak korum ak ve k u rta rm a k  iste 
ğini uyandırıyor» (1)

Rom anın vak ’ası K ırgız ülkesinde geç 
m ektedir. K ırgızlar İslâm  dinine bağlı As 
yalı bir T ürk  kavim dir. Çok eski çağlar- 
dr n beri göçebe hayatı yaşam ışlar 1917 
Ekim  ilıtilâliîîdçn üonra yerleşik h ay a ta  
zorlanm ışlardır. Ancak h a d is le r in  geçti
ği bu köyde kendi inanış ve âdetlerini her 
tü rlü  baskıya rağm en korum aktad ırlar. 
Bu iklimde yalnız başına b ir çocuk hiç bir 
arkadaşı ve akran ı olm adan çevresini sa 
ran  basit şeyler arasında yaşam aktad ır. 
Rejim  annesini ve babasını ayırm ış ve ço 
cuk tek başına kalm ıştır. Annesi başka bi 
risiyle evlenmiş babası k ırğ ız  ülkesinde
ki Issık—Gül'de gemicilik yapm aya başla 
m istir.

Çocuk orm an köyünde Mümin Dede 
Büke Teyze ve kocası Rus müziği Urazl- 
ku l’dan m üteşekkil b ir aile içerisindedir. 
F a k a t bu aile fertle ri onu m esut etm ek
ten uzaktır. Kendisi baba şefkatin i ve öz 
lemini çekm ektedir. Babasına u laşm ak an  
nesini görm ek arzusu gün geçtikçe a r t 

m aktadır. Kimsesiz çocuk bu sebep' de 
desinin dürbününü alm ak ta  dağa çıkm ak 
ta  ve Issık—Gölde’k i babasının çalıştığı 
gemiyi—Beyaz Gemiyi— seyretm ektedir. 
Bazan da hayaller kurm akta, başı insan 
başı gövdesi, balık gövdesi şeklinde Issık  
—Gölü yüzerek geçmekte, babasına var
m aktadır. Sonradan hayal âleminden sil- 
k nm ekte ve realite onu üzm ektedir U- 
vazkul*un dedesine ve teyzesine y ap a ğ ı 
zulümler üzüntüsünü d alı a  da a r tırm a k ta  
cL. Böylece b a b a s ı/’! buluşm ak çocukta 
koruyucu ve ku rtarıc ı bir hayal olm akta 
aır.

Çocuğun en çok s e v » ğ* varlık  Mü
min Dededir. Onun am acı ğı m asa1 la r*;» 
E \unm akta ve sevinm ekledir. BUhassa 
Geyik Ana m asalı o c u ğ u n  şahsiyetine 
çok tesir etm iştir.

F a k a t Urazkul, çocuğun ham isi Mü
min Dedeyi de r(aha t b ırakm am aktad ır. 
Çok çalıştırm akta^ zulm etm ekte ve kav
ga etm ektedir. Yine m utad kavgalarından  
birinde Mümin Dedeye küfreder. Çocuk 
a rtık  buna dayanam az, hastalan ır. H as 
ta yatağından kalkar, balık—insan olmak 
um uduyla Issık—Göl kenarına gelir. Su
ya a tla r  ve dalgalar arasında kaybolur gi 
der.

V a k a  k ısa  olm asına rağm en, şahıs
ların  değişik karak terle ri rom anı zengin
leştir mişfcir. Bu karak terle rin  tahlili, ro
manı ahlam am ıza daha da yardım cı ola
caktır;

Rom anın ağırlığı üç insanın om uzları 
na yükletilm iştir. Dede? torun  ve Urazı- 
kul. B ütün çevre sekiz yaşm a basm ış bir 
çocuğun görüş zaviyesinden ele alınm ış
tır. Dedenin kendine has inam şları ile ço 
cuğun m asal dünyası rom anın esas unsur 
la n  olm uştur. Rom ana bir yön veren de
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bunların hafızalarındaki efsane ve m asal 
lavdır.

Mümin Dede Kırgız M üslüman Türk- 
lerindendir. İnan ışlarına ve milli değerle
rine son derece bağlıdır. H er tü rlü  baskı 
ve te rö r onun m uhafazakâr tu tum unu de- 
ğiştirim em iştir.

Mümin Dedenin en sevdiği varlık  to>- 
runudur. Onun için yapm ayacağı şey yok 
tur. Bu yüzden başı derde g irer. F a k a t yi
ne de dam adı U razkul’un Zulmünden ve 
tehditlerinden korkm az. O âdeta kimsesiz 
lerin hâm isidir. İnsanlardaki iyilik Mü 
min Dedede birleşm iştir.

Mümin Dede M üslüman—Kırgız kül
tü rünü taşır. Bu kü ltü rün  m ahsullerinden 
olan m asal ve efsaneleri to rununa an la tır 
Çocuğun şahsiyeti bu kü ltü r verileriyle 
gelişir. Mümin Dede’nin an la ttık la rın ı 
biz çocuğun ağzından şöyle işitiyoruz:

— Diyor ki dedem,* «çok, am a çok es 
kiden hanın birisine başka b ir han  esir 
olmuş. H an esirine «tak» demiş, «arzun 
bilir. İstersen siddin sene yanım da esir 
kalırsın, esir yaşarsın. İstersen  en çok a r  
zuladığın bir şey varsa^ onu yapıp seni 
öldüreceğim. Hangisini seçersen söyle.» 
E sir han düşünmüş, b iraz sonra: «ömrü
nün sonuna kadar esir olamam» der. «1 
yisimi, beni öldür. Am a öldürmeden önce 
memleketimden ilk rastlayacağ ın  çobanı 
çağır, gelsin.» «Ne yapacaksın çobanı?» 
ölmeden önce mem leketim in tü rküsünü  
dinleyeceğim» Dedem diyor ki, «insanlar 
var ki memleketinin tü rküsü  için canını 
vermeye hazırdır.»

Çocuğun bu an lattık larından  Mümin 
Dede’nin beynelmilelciliğe k a rş ı çıktığını 
anlıyoruz.

Yine dedenin çocuğa an lattığ ı bir Ge
yik Arsa masalı vardır: K ırgızlar kom şu

larıy la savaşa savaşa nesilleri tükenm iş ? 
sadece iki çocuk kalm ış. Bu çocuklar tek  
başına kalınca, onları b ir geyik ana gör- 
riıüş. Çocukları alm ış ve besleyip büyüt
müş. Sonra on lara b ir y u rt kazandırm ış. 
Derken K ırgızların Buğu soyu çoğalmış 
\e  Issık—Göl kenarında yaşam aya baş
lam ışlar. F a k a t ana geyiği unutm am ışlar, 
daima hayırla  yad etm işler. Geyik Ana 
m asalı nesilden nesile geçmiş ve K ırgızlar 
için bir senbol olmuş. Geyik A nanın nasi 
hatleri K ırgızlar için b ir vasiyet kabul e- 
dilmiş: «İşte» demiş Geyik Ana, «burası 
yeni ana toprakların ız olacak. B urada ya 
şayacaksım z, toprak  süreceksiniz^ balık  
tutacaksınız, hayvan yetiştireceksiniz. B a 
rış içinde yaşayın, binlerce yıl, Soyunuz 
çoğalsın. Torunlarınız buraya getirdiğiniz 
ana dilinizi de unutmasın^ çünkü ana dili 
konuşmak, ana dilinde tü rk ü  söylemek 
çok ta tlı gelir insana. İnsan lara  yakışa
cak bir biçimde yaşayınız. Ben de sizlert- 
le olacağım, çocuklarınızın çocuklarıyle 
birlikte yaşayacağım , bugün? yarın  ve 
sonsuzluğa dek ...»

Geyik Ana m asalında geçen yukarda 
ki parça, R usya’nın dil politikasını tenkid 
m aksadını taşır. K om ünist iktidar^ R usça 
yı umumileştirmeye, T ürklerin  konuştuğu 
dili de bozm ağa çalışm ıştır. Bunu hisse
den yazar, K ırgızların  dillerinden ay rıl
m am ası için Geyik A nanın sözlerini kuv 
vetli b ir dozda verm iştir. Z ira kendisi de 
Türkçe konuşan b ir K ırgızdır.

Yine çocuk ile köye gelen b ir R us as 
keri »arasındaki konuşm a çok önemlidir. 
Bu konuşm a ile biz, Mümin Dedeyi daha 
iyi tanıyoruz.

Çocuk askere önce soyunu sorar. As 
ker cevap veremeyince^ ara larında aşağı- 
cUkİ konuşm a olur:
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— Sana yedi ceddinin adını a k  ında 
tu tm ay ı öğretm ediler m i?

— H ayır öğretm ediler. Bunla" neye 
yarar. Ben basbayağı bilmiyorum. A m a 
görüyorsun, yasam aya devam ediyorum, 
bir şeycikler de olmuyor.

— Dedem diyor ki, «insanlar kendi 
soyundan olanların  adlarını akıllarında 
tu tm az la rsa  ahlâk ları bozulurmuş.»

—• Kim bozarm ış ? yani insanlar m ı?
— Evet!
— Neden böyle?
— Dedem diyor ki, «o zam an kimse 

yap tığ ı kötü  işlerden utanm azm ış, neye 
atansın , nasılsa çocukları ve to run ları 
adlarını anm ayacaklarm ış. Bjir de hîç 
kim se iyi ve olumlu şeyleri de yapm ak 
istemiyecek^ çünkü yapsa da yapm asa da 
•çocukları hiçbir şey bilmiyecekler.

—- Amma da deden varm ış evlâd. 
Kimsede olm ayan b ir dede doğrusu Am a 
b ir de şu saçm aları an la tm ası. Akıllı bir 
çocuğa benziyorsun. Dedeni dinlemesene. 
Sosyalizm yolunda yürüyoruz. Dedeni bi
ze gönder. Politika derSkrim izde eğitimi 
ni tam am lıyalım : Sen de ondan «ayrıl o za 
man. Am m a da k a ra  cahil herifm iş.

Mümin Dede bütün bu vasıfları ile 
m uhafazakârdır ve millet varlığının b ir 
parçasıdır. A nlattığ ı efsane ve fikirleri 
ile, sınıf çatışm ası yerine, m illetlerin dür 
şünceleri arasında bir çatışm a olduğunu 
telkin etm ektedir k i doğrusu da budur. 
Z ira yazarın  da söylediği gibi; efsane, b ir 
milletin âbidesi hayatın ın  özü^ felsefesi 
ve tarihidir. Gelecek nesillere bir vasiyet
tir . Yani millîdir.

U razkul, Mümin Dede’nin dam adıdır. 
P artiye  bağlı bir R ustur. Bu sebeple ken 
dişine orm an bakım  şefliği payesi verilmiş 
tir . Yazar, rom anda bu p arti şefini kötü

bir tip  olarak  çizer. U razkul sevilmeyen 
insandır. Rom anda buhusus, daha açık  
şekilde gösterilm iştir: «Öküze benzer bu 
m ujik öfkesinden ve kederden kuduruyor
du.

Müziğe benzetilen U razkulun aynı za 
m anda ideolojisi de kötülenm iş oluyor. Zi 
r a  insanlar fikirleriyle ölçülürler. B ir inr 
sana kötü diyorsak onun fik rî yapısının 
bozuk olduğunu söylemek istiyoruz. Böy- 
lece «Urazkul kötüdür, o halde komünizm 
de kötüdür» neticesi çıkmış oluyor.

U razkul zâlim dir. Karısına^ kayınpe
derine ve çocuğa zulm etm ektedir. Bu zu
lüm onun en büyük zevkidir.

Bulunduğu köyü hiç beğenmez. Şeh- 
hire inmek, zevk ve içki beğenmez. Şeh- 
lunm ak ister. P a rti arkadaşları gibi zevk 
i/e safa içerisinde yüzmek, istediği k ızlar 
la eğlenmek onun en büyük arzusudur. 
Bu arzusu yerine gelmeyince m asum  in
sanları bir kaşık  suda boğm ak ister. P a r  
tinin fakirlerine göre cezalandırır, onları

Hülâsâ, rom anın en zalim ve en kö- 
tü  tipi partiye bağlı Rus U razkuldur.

Beyaz Gemi bu bakım dan başka bir 
hava ta ş ır  dem iştik. Bu fikrim izi teyid e- 
den doğrudan doğruya rom anın kendisi
dir. Ancak rom an hakkında yazılanlar da 
d ikkate şayandır. Bunlardan birisini y ak 
m akta  fayda gördük. x

«Beyaz Gemi’yi üç ay önce okudu
ğum halde hâlâ etkisindeyim. V ar ol
duğunu asla inkâr edemiyeceğimiz ve ne
dense gözlerimizi ısra rla  kapa tıp  görmez 
İlkten geldiğimiz kötülüğü bu rom andaki 
gibi şiddetle cezalandıran eserler çok a- 
m a çok yazılmalıdır.» (S tavropol? emekli 
memur, Î.F. zemliyokova..
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TİYATRO

KOCA SİNAN
Gürbüz KOÇAK 

Türkoloji Böl.

Koca Sinan, Fazıl Hayati Çorbaeıoğ- 
lıı'nım Şehir T iyatro ları F a tih  bölümünde 
oynanan eserinin adıdır. T ürk  T iyatro ta 
rihinde, bir dönüm noktası o larak  vasıf- 
landırılabilen bu üç perdelik oyunda sa 
natkâr, Kanunî ile Sinan arasında Süley- 
m aniye’nin yapılışı sırasında geçen vakV 
ayı fazla te fe rru a ta  inmeden ve yeni b ir 
yorum dan geçirerek bize veriyor.

Koca Sinan, T iyatro tarihim izde yeni 
bir anlayışın ve düşünüşün müjdecisi ol
duğu gibi, isabetli b ir k a ra r  verişin, ge
çeceği yolu seçişin ve varacağ ı noktayı 
tesb it edişin de ta  kendisidir.

T iyatro hakkında^ şimdiye kad a r pek 
çok şey söylenmiştir. B urada bunlar üze 
rinde duracak değiliz; ancak şunu unu t
m am ak gerekir ki: H er sanat eseri gibi 
tiya tro  da mensup olduğu m illetin m alı
dır. H a tta  bununla da kalm ıyarak, onun 
iman, ah lâk? k ü ltü r ve hayatın ın  aynar 
sı durum undadır. Milletin fertleri, kendi 
değerlerini aile ve okuldan sonra bu tip 
müesseselerden öğrenirler. Koca Sinan’da 
bunu aynen görüyoruz. Koca Sinan b ir 
milletin öz varlığıdır.

Aşağı yukarı b ir asırdan beridir^ ^ti

yatro» denilen şeyle uğ raşm ak ta  olan 
bir millet olduğumuz halde, bü tün çalış
m alarım ız - bazı m ünferit parıltıla rı b ir  
ta ra fa  b ırakacak  oursak  - adapteye va
ram ayan  bir tak litç ilik ten  ileriye gidebil
miş değildir. Çünkü tiyatroyu  zihniyet ha  
kınım dan miHîleştirememişiz. Sayıları 
epey kabarık  olan tiya tro  eserlerinden 
«bize ait» i a rarsan ız , ufak  tefek  fantezi
lerde kadığım ızı görürsünüz.

Başlangıçtanberi yabancı (Fransız , 
îta lyan larfn) ve azınlık (Rum, Yahudi ve 
Erm eni) lerin çöreklendikleri tiyatrom uz, 
acaba bugün bu istiladan kurtu labilm iş 
m idir? Üzülerek söyliyelim ki: Türkiye’
de tiya tro  hâlâ ayni rayda ilerlem ektedir. 
Bugün f sahneerde oynanan eserlere şöyle 
bir göz a tarsak , bunu daha açıkça göre^ 
biliriz:.

Bu şaklabanlık yuvaarm da, ideali çö
kertilm iş, hedefinden saptırılm a;, şaşkınlık  
ve buhran içinde kıvranan bic mlletin :z- 
dırabı ile eğlenilmekte ve m-!iet”i  değer
leri beş para lık  edilmektedir. Bıı çoğunda 
Siyonizm ve kom ünizm  gibi sapık fik irle
rin paravanalığ ı yapılm aktadır. Millet a- 
dma, adını üzülerek andığım ız K ültür Sa
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ray^ «Diamdaki Kemancı» 1ar ve «Ca4ı 
Kazanlarına tahsis edilmişken, diğer sah
nelerde «Çatal Matal, Kaç Çatal, Sak üs
tünde damdağan, Ne şehittir ne Gazi? Hadi 
öldürsene canikom, Barbarosun Torunları 
ve Çiçıı — Miçu hep bu tip te olan
lardan bazılarıdır.

İşte, Türk T iyatrosunun çıkm azda 
bulunduğu şu günlerde, bu şaşk ın lar k a 
filesinden sıyrılm asını bilmiş, Millî b ir çı 
ğırm  ilk adım larından birini a tan  Çorba
cı oğlunun başarısını ne kadar öğsek ye
ridir.

Y arının genç tiyatrocularına, zihni)- 
vet ve hareket noktası bakım ından klâsik  
m anada örnek olabilecek tecrübeden biri 
de Koca Sinan’dır. Eser, şu yönleriyle zir 
veye u laşm ıştır:

İşte  kendi hayatım ızın bir safhası? ,. 
Osmanlı Saray hayatı^. D aha önce bir ta 
kım  m ünferid eserlerde ele alınm ış b ir 
konu ise de um um iyetle menfî olarak  iş
lenm iştir. Koca Sinan’da bu, bütün haş
meti, ideolojisi, kü ltü r ve sanatıy la  yep*- 
yeni b ir anlayışla ele almıyor. Bu konu, 
k iralık  edebiyatçıların dilinde epey za
m an eğlence vasıtası olm uştur.

Süleymaniyenin büyük kubbesinin gö 
beğinden, N ûr Âyeti «A llahünnurüssem â- 
vâtı vel ard» (ve A llâh? yeri ve göğü nû- 
ra gark  etti.) alınmış. Bu, çok az sana t
çıya nasip olmuş bir saadettir. M illet h a  
yatının temel unsuru olan dinine düşm an
ca değil, dost ve hay ran  b ir gözle bakılı
yor; ona gerçekten lâyık olduğu yeri ve
riliyor. N am uslu ve vicdan sahibi b ir sa
natkârın  yapabileceği şey bu.

Süleymaniyeyi S inanın köyünün k a r
şısındaki Erciyes D ağının bir izdüşümü 
o larak  ta rif  etm ek; sanatın  anasını, s a 
natkârın  iç iklim i olan hü rriye t soluğu o

la rak  gösterm ek; bu üç h issiyata E rciye- 
şi birleştirip  Süleymaniyenin m anasm a a- 
şılam ak gibi buluşlar, Çorbacıoğlunu Si
nan kadar başarılı kılıyor.

Sinanm «Herkes Sultan Süleyman ola. 
bilir ama kimsıe Sinan olamaz» ve Kanu
nînin buna cevap olarak «Yalan mı söy
lemiş» deyişleriyle yukardaki sana t ta r i
fi birbirini tam am lam ıştır.

Millî m im arînin edebiyata konu edili
şi... Bütün bunları, bu toprak lardan  yükj- 
selen seslerle birleştirm esif yani Mehter 
musikîsi... Seyircinin kopardığı alkış tu 
fan ları boşuna gitm iyor. Demek, bu mil
let neyi alkışlayacağım  çok iyi bûüyor» 
Eğer, şimdiye k ad a r böyle b ir alkış duy
m ayanlar varsa, gitsinler, Koca Sinan’ı 
görsünler!

Sayın Çorbacıoğlu ile görüşm eyi çok 
arzu  ediyorduk; bu yoldaki bazı teşebbüs 
ler im ize rağm en m aalesef b ir tü rlü  görüş
me im kânı bulam adık. Eserin  b ir yazılı 
metni de elimize geçmediğinden, sahneye 
konuşu sırasında uğradığı değişikliklere
- tabiî varsa - işa re t edemiyeceğiz. B ir 
seyirci olarak  şunları söyliyebiliriz:

Sinan ; Şahsiyeti ve fikirleriyle ese - 
rin en ağ ır basan kişisidir. Burada, deha 
Sinan, gözlerimizin önünde Süleymaniyeyi 
inşa ediyor. Muhip Arcıman, S inan’ı ger 
çekten başarılı b ir şekilde tem sil ediyor. 
Oyunun en başarılı sanatkârıd ır.

H a tta t K arah isarî: E n  azından N ûr
Âyetini okuyabilecek ve onu gözünün nû- 
ruyla birlik te Süleymaniyenin kubbesine 
nakşedecek kadar nurlu b ir şahsiyettir. 
Bazı m akyaj h a ta la rı bir yana b ırak ılır
sa, Kemâl Tözem, Karahijsarî’yi canlan- 
durabilmiştir.

Kanunî Sultan Süleyman: S ıfa tlarına 
pek lâyık olamamış. Şevketlû, Yavuz Sul
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;tan Selim Hanoğlu H aşm etlû Kanunî Sul 
tan  Süleyman H an olam am ış Epey silik 
bir şahsiyet gibidir. Oyunda onu tem sil 
eden sanatkârın  konuşm a üslûbu Kanunî 
gibi gürleyen^ bir konuşm a değil, birbi
rine giren hızlıca b ir şey.

Hürrem Sultan: Eserde, İm parato rlu 
ğun  ipini çeken kadın vasfıyla belirmiyor. 
Hiç münasip olm ayan kıyafetiyle en trika
la r peşindedir. Anî İpekkaya H ürrem  Sul 
tan-varî konuşmuyor. Hele davranışların
da ona yakışacak vakaret ve yücelik mat- 
alesef görülmüyor.

Rüstem  P aşa  : Eserde şahıs olarak
.gerçekten ençok uzaklaşm ış olandır. Sırf 
S inan’ın karşısına kötü, paray ı her şey
den çok seven, entrikacı b ir tip  ççıkar- 
m ak için lüzum undan fazla soy tarılaştırıl 
m ıştır. Buna pek ihtiyaç yoktur. Agâh 
H ün’e, bu çizginin altında adetâ müphem 
leşiyor.

Eserde^ bunlardan başka, Sinanm  ya 
mnda henüz genç olan Mimer Hayreddine 
Mimar Davud’a Çelebiye de ciddî göz
le bakılm ıştır.

Sinanm kar. sı için, yine aynı sözleri 
ku llanarak, eserde ve sahnede Sinanm 
karısı olmaya hak  kazanm ıştır, denilebi
lir.

Elçi kabulü sahnesi aslında orijinal 
b ir unsurdur; fak a t ananeye uygunluk ba 
k ım ından iyi incelenmemiş. Çarpıcı düşü
yor. Kanunî, bir elçinin karşısında apışıp 
kalm am alıydı.

Bütün bu incelikler, Koca Sinan Oyu
nunun bugünkü tiya tro  hayatım ızda baş
la ttığ ı zihniyet yanında devede kuak  ka l
dığını da söyliyelim. Madem k i? iyi, doğru 
ve güzel yoluyla mükemmele varm ak isti 
yoruz, o halde tenkide taham m ül göster
meliyiz.

Eserin Dili: Koca Sinanm tek  başarı
sız yönü dilidir. «Günler aydın!» Bugün 
bir takım, zorlam alar olduğu halde bunu 
doğru dürüst kullanan yoktur. H al böy- 
leyken siz kalk ın  dörtyüz sene önce Os- 
manlı İm paratorluğunda, hem de saray ın  
içinde Sinanm ağzından «Selâmün aley- 
küm!» veya «Sabah-ı şerifler hayrolsun!» 
yerine «günler aydın!» deyiverin. İşte bu
na akıl ermez. Temennimiz tekerrü r e t
memesidir.

Üzerinde durulm ası gereken bir hu
sus ta  m üziktir. K anunînin gelişlerine re 
fak a t eden m ehter müziği b ir zirvedir. 
Ama inşaatın  devam ettiğ i an la rd a  belir
siz, neye a it olduğu anlaşılm ayan sesler 
yerine, amele, usta  sesleri ve ta ş  yon tar
ken çekiç? ta ra k  sesleri verilmeliydi.

D ekor ve kostüm ; üzülerek söyliyelim 
ki; çok fakirdi. Dekor için sahnenin ye
tersizliği ortadaydı. O sahnenin sağladığı 
im kânlar bu kad a r olurdu. A m a kostüm  
lere ne dem eli? Yeri gelm işken söyliye
lim: Koca Sinan, kü ltü r sarayının  im kân 
larıyla oynasaydı elbette fak ir gözükme
yecekti. Hernedense kü ltü r sarayının  proğ 
ram ına alınm ayan  Koca Sinan aslında oy
nanm akta olan eserler arasında orada oy 
nanm aya hak  kazanm ış tek  eserdir. B ura
da yetkililere bir soru so rm alı: Koca . Si 
nam  niçin k ü ltü r sarayında oynatm adı 
nız?

Y arının genç tiyatrocu larına Koca 
Sinanı model olarak  b ırakan  san a tk â ra  
gençlik o larak teşekkürlerim izi sunarız. 
Sanatının Şehzadebaşısm ı hizmete açmış 
olan Fazıl H ayati Çorbacıoğunun ileride 
sanatın ın  Süleymaniyesinin tem ellerini a ta  
bileceğini üm it ediyor ve kendisine bu yol 
daki çalışm alarında başarıla r diliyoruz.
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— Rusyada bir romancının akıbeti—

BİR DEVİN DÜŞÜŞÜ

Mehmet Ali BABACAN  
Botanik Zooloji Bl.

Bu eser Rus yazarı îg o r Gouzenko «•a 
rafından yazıldı. Ağası Şen ta rafından  di 
limeze İngilizceden tercüm e edildi. Rom an 
da, Komünizm gayet açık b ir şekilde dev- 
ğilse de dolaylı yönden kötülenm ektedir.

Çünkü: Bütün sol ideolojilerde oldu
ğu gibi, kömünizim de insan ve eşyanın 
konuniyetine uym adığı için, uygulandığı 
yerde millete refah  b ir h ay a t yerine^ ızdı- 
rap  ve buhran getirm iştir.

1917 Bolşevik ihtilâlinden önce R us
ya’da çar idaresinin zülüm ü altında, mil 
let büyük bir ızdırabm  içindedir. H er ta  
ra f ta  buhran alıp yürüm üştür. İhtilâlci 
kom ünistler halka, bu kötü  durum dan an  
cak kom ünist rejim i getirm ekle kurtu lab i 
leceklerini durm adan propaganda ediyor
lardı. Bu rejimi, halka  güllük gülüstanlık  
gibi gösterm eye çalışıyorlardı.

Bütün Rus halkı, rom anın kahram a- 
n Mihail Gorin ve bunun gibi saf tem iz 
fak a t gafil yazarlar^ ihtilâlin gerçekleşme 
sinde büyük rolleri olm uştur. Rom anın bu

bulümünde belirtildiği gibi «Lenin, sa f ve 
tercübesiz bir sevinçle ihtilâlin edebiyatı
nı yapan aydınları dem ir pençesine alm ış 
ve sonra S talin de onları toplam a kam pla 
rında çürümeye m ahkûm  etmiş, veya öl
dürtm üştür.»

K om ünistler önce^ o rtak  cephe ta k ti 
ğini kullanm ışlardır. Bu cephede işçisi 
köylüsü, subayı, yazarı, öğrencisi aynı i- 
deal için mücadele ederler. Ne zam an ki 
ihtilâl gerçekleştikten sonra^ bunların  fe 
ci akibeti yukarda belirtildiği gibi ölüm 
olm uştur.

Y azarın ifade ettiğ i gibi, ik tidarm  se 
lâm eti için S talin Devrindeki tedhiş ve 
te rö r hareketi daha da fazlalaşm  ştı Gün 
de binlerce saf ve m asum  insanların  kan 
ları sokakta sel gibi akıtılm aktaydı.

Bu hareketler bütün h a lk ta  olduğu 
gibi, ihtilâlin gerçekleşmesinde büyük e- 
meği geçen Mihail Gorin’de de hayâl kı
rıklığı m eydana getirip, üm itsizliğe sevk 
etm iştir.

♦
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Kitap 
Tanıtma

Kendi haline çekilip susuyor. M ihail’in 
bu hareketi rejim e k arşı gelm ek dem ek
tir  ve cezası ölümdür. F a k a t m illetin gön 
lünde ta h t kurm uş olan yazan , o rtadan  
kaldırm anın çok güç olacağım  düşünen 
stalin^ bundan faydalanm anın yollarını a- 
xaşt:rır.

Kom ünist stratejide, b ir büyük veya 
b ir kahram an  milletin gözünde alçak dü- 
şürelemediği takdirde, kom ünistler onu 
m aske olarak ku llan ırlar ve ondan fayda 
lanm aya çalışırlar.

S talin te rö r hareketlerin i m eşru gös

te rm ek  için, M ihail’den faydalanm ayı dü 

şünür. Ve bu görevi de P rofesör Novikofa 

verir

Novikof, Mihail ile ilk  karşılaşm a
sından sonra^ daveti üzerine köşklerine 
g itti. Evinin ve bahçesinin güzelliği ve 
m addi zenginliği karşısında, M. Gorin’in  
üzüntüsünü görerek şaşırm ıştı.

Çünkü, Rom anda belirtildiği gibi 
«Novikaf, h ay a tı maddî ölçülerle değerlen 
dirm eyi öğrenm işti. Onun için b ir insanın 
ancak maddi a rzu lan  olabilirdi. Bu bakım  
dftn Gorin’in gayr-ı m ennun oluşunu anlı 
yam  yordu. Manevî değerler olabilir mi, 
diye düşündü. Çünkü: Manevi değerler^ 
y ıllarca önce Sdovetski adasındaki son pa  
pazla beraber ölüp gitti.

Dolayısiyle Gorin’in  üzüntüsünü b ir 
tü rlü  anlıyam ıyordu. M aneviyatın olmadı
ğını düşünerek, bilgiliğini örtüyor ve böy

lece kendini ta tm in  ediyordu. Çünkü ko- 
münizim her hadiseyi m addi açıdan de
ğerlendirm ektedir. H albuki insan maddi 
ve manevi bir varlık tır. Dolayısiyle kom ü 
nizm, insanın bütün ihtiyaçlarım  Itarşı- 
lam ak tan  uzaktır.

Gorin’in oğlu Pavel, P a ris ’ten  dönü
şünde, ülkesindeki sıkı h ayatı görünce^ 
hürriye t özlemi içinde gün g ittikçe fena
laşm aktaydı. Pavel’in  isyankâr dav ran ı
şından dolayı, kom ünistlere göre akıl has 
tasıydı. H er tü rlü  tıbbın çarelerine ra ğ 
men, hastalığ ı iy ileştirm iyo rla rd ı. Çünkü 
Pavel hürriye t hastasıd ır.

Bunu Rom anın şu bölümünde anlıyo

ruz: «Meselâ, işte  b ir adam  çıktı ve müş 

terek  h ay a t fikrin i o rtaya attı. M ümkün 

müdür^ değil midir, o da belli değil ya. 

Bu fik ir uğruna m ilyonlarca insan ,düşün 

me, hü rriye t ve hak lanndan  m ahrum , el 

leri, dilleri bağlı^ baskı altında inliyor.»

H er ne kad a r komünizm insanların 
inanç ve hü rriye t fikirlerini yok edip, kö

künden söküp a tm ak  istese de b ir nok ta

da âciz kalıyor.

P avel’in ızdırabı ve acısı gün g ittik 
çe artm ak ta , rejim  aleyhine açık tan  açığa 
konuşm aktadır. Dolayısıyla onların naza
rında b ir halk  düşm anıdır, öldürülmesi ge 
rekir. Bu vazifeyi Pavel’in özel doktoruna 
verirler. D oktor son sancı iğnesini yapar 
ken acı içinde ölümle k ıvranan  Pavel ce 
naze m erasim inin h iristiyan  adetlerine gö 
re  yapm asını vasiyet ediyordu. H er ne 
k ad a r p a rti yetkilileri cenaze m erasim i
nin dini usullere göre yapılm am ası için 
direttiyseler de, Gorin’i tesk in  edemedi
ler.
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Kitap 
Tanıtma

M erasim büyük b ir gizlilik içinde es 
k i b ir kilise kalıntısında yapıldı. Bundan 
da anlaşıldığı gibi komünizmin tem eli ç& 
tın lam ak tad ır. B ir gün m uhakkak bu re 
jim  yıkılacak, insanların  gerçek ku rtu luş 
çağı ku ru lacak tır.

Mihail Gorin oğlunu ölümünden son
ra , iç huzursuzluğu, ızdırabı daha da a r t  
tı. Kom ünist rejim e karşı k in  ve nefretini 
haykırm ak istiyordu.

Bu fırsa tı kızı N inoi’nın düğün m era 
sim inde buldu. Serbakof’un konuşm asın
dan sonra Mihail ayağa kalkaraft, daveti 
yelilere şöyle h itab  etti. «Bütün m em leket 
nefre t cenderesinde eziliyor^ hayal ölü
m ün gölgesi haline geldi, insan kan ı vah 
sice su gibi akıtılıyor, diyerek komüniz
min vahşetini dile getiriyordu. Ve şöyle 
devam  ediyordu:

«Biz ih tiyarlar, bu yeni neslin gele
ceği için çok em ek sa rf ettik , fa k a t bu al- 
rad a  her şeyi ihm al ettik .

Birinci hatamız^ yeni neslin inançsız 
fik irsiz  ve ruhsuz yetiştirilm esine göz 
yum duk.

İkinci hatam ız, onlara kendi gençliği
mizdeki ciddi arkadaşlık  m üessesini dev 
relm cyişim izdir.»

Gorin a rtık  rejim  düşm anlığını açığa 
vurm uştur, öldürülm esi gerekirdi. Bu gö 
revi de profesör Novikofa verdiler.

M ihail’in evinde güvenlik tedbirle-i
g ittikçe artırıld ı. H alka M. Gorin’i halk  
düşm anlarından korum ak için bu tedbir -

lerin alındığını projpoganda ediyorlajndjı. 
Bir müddet sonra, çocukları evden uzak
laştırıldılar..

Protesör, evde a ra ştırm a  yaparken, 
bir sandıkla küçük Igo r’u bulur. İçersinde 
beliren acım a hissiyle onu kaç ırm aya k a  
ra r  verir -

Çocuğu^ kardeşi N ikolai’nin yam na 
kaçırıyor. Profesör, N ikolai, «Bu çocukla 
bozkırda, yıldızların altında a tla  gelirken 
Allahın varlığını hisseder gibi oldum.» 
der.

Köşke sabaha k arş ı vardı. Sinirliydi, 
içinde bir boşluk vardı. M ihail’in  odasına
girdi.

Bu çocukların hepsi iyi^ tem iz kalp
li insanlar olabilirlerdi. F a k a t hepsi de 
canavar olmuşlardı. Bu onların  h a ta la rı 
mıydı ? Kendi h a ta la rı değilse, kimindi 
öyleyse?.

Mihail bu soru karşısında eridi ve 
hatasın ı anladı. Novikof ona h ırsla  saldır 
dı ve böylece M. Gorin de bu rejim in  tü  
tükenm ek bilmeyen kurbanlarından  biri 
oluyordu.

Y alancılık kom ünizm in silâhdır. O 
gün çıkan gaztelerde büyük b ir üzüntü i- 
çinde, Mihail Gorin saygı ile anıldı. Aile 
sine m aaş bağlandı. Gazeteler siyafo ke
narlı o larak  bir h a fta  çıktı. Cenaze m uaz 
zam bir törenle kaldırıldı. Tabii k i bu h a  
reketler yapm acık, ve gerçeği ha lk tan  giz 
lemek içindir.

İşte  Mihail gibi, gafletle kom ünizm in 
savunm asını yapanların  âk ibeti bu ola
caktır. Bu rom an Bin tem el Eser. seri 
sinden olup? fia tı beş liradır. Üç yüz yet 
mişbeş sayfadır. O kunulm asında fayda 
vardır.
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Hikâye
(Baztarafı: Sayfa 35 de)

gârı çapa da kana  bulanm ıştı. Onu tem iz 
lemek gerekirdi. Z ararlı o tlar çapa ile 
tem izlenir kızılcık d a llan  onunla budanır 
dı. Çapa? çapa olm aktan çıkmış zulme 
ve zalime karşı çekilmiş kılm ç olm uş
tu.

★

As m gördüğü rüyanın ürkekliği için 
de yavaş yavaş parm akların ın  tersiyle al 
n.nın terini sildi ve gözlerini uğuşturaralc 
açm aya çalışıyordu. U ykunun telafi ede
mediği esnemeler birbirini takibederken 
bir a ra  gözü kapının altından atıldığı bel
11 bir za rfa  ilişti. Üzerindeki yazıyı tan ı 
m ak ta gecikmemişti. Açtı ve okumaya 
başlad .

«Sevgili Oğlum,

Kerpiç Anadolu’nun bahtsız evlâdı Se 
ni ne kadar özlediğimizi bilemezsin... İs 
tanbu l'a  yüksek tahsil için gönderdiğim  
zam an ne mutluydum. Sana bel bağlam ış 
tim . Oğlum m uallim  olacak diye varım ı 
yoğumu senin için harcıyorum ; N asıl ol 
sa bu sene bitireceksin, a r t ık  çilem doldu 
diyordum. F a k a t m uhtarın  radyo sizin 
mektebe sokulmadığınızı...»

Çapalı Asım dahasm ı okuyam adı. Göz 
yaşları sabit kalem in m ürekkebiyle b iri
ne karışm ıştı. Derin h ıçk ırık lar içinde :

«— Suçum ne? diyordu. Derinden de 
rinden daldı.

Sanki, gurbet ellerinde gelişine, yağ
m urların  kesilmeyişine biri hayatın ı dew 
vam ettirm ek öteki yok etm ek isteyen 
iki ruhun boğuşarak onu harap  düşürm e 
sine sebep çapa idi. Bu m uhakem eyi yap 
m akla nefsine hükmediyordu. Acaip sin ir 
buhran larına tutu lm uş dizlerindeki kesik
lik a rttık ça  artıyor... başının dam arları 
birbirine geçercesine zonkluyordu.

Aniden doğruldu. Bütün kuvvetiyle 
demir parm aklılak  arasından haykırdı :

«— Lanet, suçsuz insanları hapseden 
zihniyete L anet bizi millî düşüncemizden 
ay ıran  felsefeye...»

Kendini boş b ir m ağrada zannetti ve 
meçhul bir hiddetle sözlerine devam etti.

«Ses verin, ey hayvanlık tan  başka 
her şeyini kaybetm ş adı mahluklar..» di
yerek derin bir üm itsizliği dipsiz batak lı 
ğm da boğulacağını zannettiğ i an şu ezeli 
hak ik a t kulaklarında uğulduyordu. Hem- 
de azarlarm ışçasına!..

Asımın nesli diyorlar ya Nesilmiş g er
çek

İşte  çiğnetm edi nam usunu çiğnetm i-
cek...

KIYMETLİ OKUYUCULARIMIZ;

Geniş bir yazar kadrosuyla yayın h a 
yatına devam eden PINAR" :n gelecek sa 
yısında:

1) iMllî Sanatımız.

2) Freud yalan mı söyler ?

İsimli iki güzeı yazımızı bulacaksınız. 
Bekleyiniz...,

/ '
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ÇARGI
Özlem çeker topraklar, nehirler ta uzaklarda şimdi 
Binmek bilmeyen şanlı akmlarm nasıl da dindi?
Ajanlar sokuldular insafsızca, hayırsızca orduna 
En sonunda seni düşman ettiler seni kendi öz yurduna. 
Han.? nerede gdvenme, nerede dîndaşlık, kardeşlik?
Hani nerede yardımlaşma, nerede birlik beraberlik?
Dön de bak sahifelere, tarih sana ne diyor?
Çiğnediğin topraklarda, suda ecdad ruhu inliyor.
Üç kıt’a, yedi denize m m  salmıştık, hakimdik.
Her yer cennetolmuştu, çünkü sancak dikmiştik.
Nasıl unutursun Fatih’i, Yavuz’u, Alparslan’ı 
Baha dü  ̂ cephelerde dedelerin dize getirmişti cihanı. 
İşte Sakarya, halâ kanla do!u, kırmızı akar,
İşte Çanakkale, toprağında binlerce şehit semaya bakar. 
Kardaş kardeşe düşman olmuş, inanç yok, iman yok 
Dünya perişan halde, yalnız milleti soyanlar tok.
Avrupa gömülmüş melun medeniyetin esaretine 
Orta - Doğu son verecek yok müslüman sefaletine. 
Kafkasya, Kırım kızıl emellere peşkeş olmuş 
Türkistan’ım moskof köpeklerinin çizmesi ile dolmuş. 
Kıbrıs, Kudüs, Kerkük feryat eder durur.
Mer;ç küskündür, hergün kızıl kana bürünür.
Akdeniz özlemini çekiyor derinden Barbaros’un 
Şimdi Altıncı Filo geçiyor kıyısından Tunus’un.
Tuna Nehri gamla, kederli kıvrılır akar 

Azarbeycan’m boynu bükük, nerelere de bakar. 
Anadolu parçalanma kaderi ile başbaşa 
Yeni nesil tanımıyor Allahı, sataşıyor Peygambere hâşâ 
Ne durursun ey sevgili millet, artık uyan 
Harp başladı, al kılıcını, haydi yeter, davran!
Yine siper et imânlı göğsünü alçaklara 
Çiğnetme vatanını o pis Allahsızlara.
Davran yiğit, davran kurtar yurdunu 
Toplan milletim, toplan, kur haşmetli ordunu.

Yahya YILDIZ



SAYIN ÖĞRETMENLER
YAĞMUR YAYINEVİ 10 YILLIK ÇALIŞMA SÜRESİ 

İÇİNDE ÖĞRETMENLERE HİZMETİ VE AYDINLARA Hİ
TAP EDEN YAYINI YAPMAYI KENDİNE AMAÇ EDİN
MİŞTİR.

Aşağıda sunduğumuz kitaplar Millî Eğiitm Bakanlığınca 
tavsiye edilmiştir. Sizlerin yakın ilgi ve öğrencilerinize tavsi
yelerinizle bu eserleri kooperatiflere (topluca siparişlere) is. 
kontolu olarak gönderebilir'z.

Başkaca yayınlarımızla birlikte diğer yayınevlerinin kitap
larını da temin edip sizlere îstanbuldan istediğiniz siparişlerde 
aracı olmayı dileriz.

Her üç ayda bir muntazam yayınlanan YAĞMUR DERGİ- 
Sl’nde kitaplarınızı tanıtır, kendi bayilerimize giden bu dergi 
ile sizin eserleriniz de tanıtılmış olur.

Hürmetlerimizi sunar bizi uyaran ve aydınlatan mektup
larınızı bekleriz.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINCA TAVSİYE EDİLEN 
E S E R L E R İ M İ Z :

Kitabın ismi Yazarı Teb. Der. Tav. edildiği yerler 
Gençlerle Baş haşa; Ali Fuad Başgil, 1189, Orta Dereceli okul
lara.
Şatodaki İk zler.Georges Duhamel, 1489, İlkokul 4, 5. ve Or. Ok 
Bir Bayrak Rüzgâr Bekliyor; Arif Nihat Asya, 1499, Orta, L se, 

Öğretmen Ok. Eğitim Enstitülerine.
Türkiyede Ruhçu ve Maddeci Görüşün Mücadelesi; Süleyman H 

B'olay, 1513, Orta ve Yüksek Okul Öğretmenleri ile, Lise 
ve Yüksek Okul öğrenc’lerine.

Küçük Dünya - Roman; Emine Işmsu Okçu, 1517, İlgililere. 
Doğu-Batı Sentezi, Peyami Safa, 1517, Tarih ve Edebiyat Öğ

retmenleri ile, Yüksek Okul öğrencilerine.
Mehmet Akif; Sezai Karakoç, 1523, İmam-Haıtip Okulları ile 

Öğretmen Okulu Öğretmen ve Öğrencilerine, 
ü n  versite Problemi; Mümtaz Turhan, 1523, İlgililere.
Allah Vardır; Din Dersleri Öğretmenlerine.

YARDIMCI DERS KİTAPLARI 
Din Dersleri (Orta I), Hayati Ülkü, 1513, Ortaokul ve Dengi 

Ok.
Din Dersleri (Orta II), Hayati Ülkü, 1513, Ortaokul ve Dengi 

Ok.
Rasûl-i Ekrem’in Örnek Alâkı, A. Azzam, İmam-Hatip Ok. na. 

PARASIZ KİTAP DAĞITIYORUZ
Bulunduğunuz yerdeki kitapçıların adreslerini (tanı ve 

açık olarak) bildirdiğiniz takdirde (her adres başına) bir ki
tap hediye edeceğiz. Mektup yazacağınız adres : YAĞMUR
YAYINEVİ — P. K. 72 — İSTANBUL .


