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| K I Y MET L İ  1

j P I NAR O K U Y U C U S U  j

Aradan bir yıl geçti. Yine sizin elinizdeyiz. Uzun bir ayrılık döne
minden sonra. Bir koca yıl çıkamadık. Kalemlerimiz üzerinde bombalar 
patladı, dinamitler düşüncelerimiz üzerinde söndü, mavzerlerin ve sten- 
lerin namlusu şakaklarımızın ardına dayandı uykularımızda. Ders kitap
larımızın kâğıtlarına kanlı bir hançer saplanmış olduğunu gördük uya
nınca. Ve ulaştırmadılar, görüştürmediler, kaynaştırmadılar sizlerle bizi. 
Bir koca yıl...

Kültür savaşı verelim, dedik. Konuşalım, yazalım, anlatalım de
dik. Siz de söyleyin; siz de yazın dedik. Anlatamadık. Kan bürümüş 
gözler, artık doğru düşünme imkânı kalmamış beyinler, karşı fikri din- 
leyemeyecek kadar korkak yürekler, kalem yerine kanlı bıçakları, dü
şünce yerine, bilmedikleri yerlerden ellerine tutuşturulmuş bomba, di
namit ve molotofları, kâğıt yerine savaş meydanlarını, konuşmak yerine 
kavgayı tercih ettiler. Koca bir yıl, kavga ve onun beklenen hesaplaşma 
dönemiyle geçti. Şimdi, fikir yerine kuvvet mücadelesini seçenler, bü
yük bir ezilmişliğin içerisindedirler. Yalnızlıkları, millete yabancılıkları 
daha çok artmıştır. Daha çok yabancı ellere bağımlı hale gelmişlerdir. 
12 Mart öncesinin çetin kavga dönemi, bu çevrelerde düşünce çoraklı
ğının, fikir seyrekliğinin hâkimiyetini pekiştirmiş ve ruhlarını yılların ye- 
şertemeyeceği bozkırlar haline getirmiştir.
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Anadolu’nun ruhunu dile getiren düşünceler şimdi daha güçlüdür- 
ler. Çoban Mehmed’in kavalındaki içli ses şimdi daha berrak, başı yaş
maklı ninenin samimîyet dolu duası şimdi daha canlı, kundaktaki ço
cukların yaşama azminin ifadesi çığlıklar, yabancı eller tarafından ül
kemize gönderilen bombalardan molotofdan, stenden, şimdi daha kuv
vetli, Çiftçi Haşan Emmi’nin çağlar eskiten inancındaki doğruluk şimdi 
daha belirlidir. İşte bu inanç menbaından beslenen PINAR bunca zor 
dönemlerin arkasından yine size ulaşıyor. Anadolu insanının ıstırabını, 
sevincini, düşüncesini, kederini, bayramını, matemini söylemek için. Ana
dolu insanının, yıllardır kökü tırpanlanan kültürünü diriltmek, insana kur
tuluş getiren mesajını duyurmak, gözünde parlayan yücelme ümidini pe
kiştirmek ve tarihi içinde doğup gelişen değerlerini yüceltmek için...

Gönlünde millet ıstırabı tomurcuklanan Anadolu’nun genç aydını, 
öğretmeni, öğrencisi, çalışmalarını PINAR’da birleştirsin istiyoruz. Şiiri, 
hikâyesi, denemesi, makalesi, tenkidi, incelemesi PINAR’ın sayfalarında 
derlensin; vatan hasreti, saadet çağı özlemi, ulvî sevgisi, uykularını ka
çıran düşünceleri, milletine bağlılığı, ıstırabı, neşesi hep, Pınar’ ın se
sinde dile gelsin, istiyoruz. PINAR, bütün Anadolu’nun yanık ıstırabını 
söylesin, anlatsın sizin kalemlerinizden.

Yüksek öğretmen Okullarından, İlk Öğretmen Okullarına kadar, öğ
retmenlerden öğrencilere kadar bütün eğitim kesiminde, yabancı uydu
luğunu tekmeleyip milletin temiz sinesine kesin dönüşü görünce, beyin
lerine kan üşüştüğünü hissedenler, eminiz ki, PINAR’ın bundan sonraki 
sayılarını ellerine aldıkları zaman, ruh çöküntüsünün en acısını tadacak
lardır. Aydının artık millet sinesine dönüşünü sembolize edecek olan 
PINAR, yıllarca hatta asırlarca, milletimizin düşünen kafalarını hara
beye döndürmüş, millet yararına bir tek fikir yeşermesine imkân ver
memiş, düşünen kafalarda baykuş yuvaları kurmuş olanların hazmede- 
meyeceği kadar, milletin malı olacaktır.

Artık genç beyinleri cenderesinde öğütmek için bekleyenler, genç 
aydınları karanlık emellerinin girdabında boğmak için fırsat kollayanlar, 
bütün meziyetleri rotatif ağalığı ile beyin avcılığı yapmak olanlar ümit
lerini kessinler. Milletin evlâdı milletin hizmetindedir. Yabancı diyarların 
köleleri bundan böyle yalnızlık içinde tükeneceklerdir.

Kıymetli Pınar okuyucusu, sayfalarımız sana açıktır. Artık hep Pı
nar sayfalarında buluşalım.
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AKİF'İ A N IYO R U Z

Yokoluşu Göğüsleyen Bir 
Hayat Ve Zulme 

Başkaldıran San’at Abidesi

Nebil ALPASLAN 
Y.Ö.O. Fizik Bölümü

Büyük şairim iz M ehmet A kif’in ölü
mü üzerinden ta m  otuz beş yıl geçti. F a 
k a t A kif’in yarım  asır önce parm ak  bas
tığ ı millî meselelerimiz, İçtim aî problemle
rim iz hâlâ halledilemedi. A ksine o günle
rin  dertlerine günbegün yenileri eklendi. 
Is tırap  ve sıkıntılarım ız gitgide ka tm er
leşti. Akif, Millî Mücadele y ıllarında va
tan ın  düştüğü felâketleri, m illetin başına 
gelen m usibet ve dertleri yakından görmüş, 
yaşam ış ve bun lara çözüm şekli aram ıştı. 
Onun şiirlerinin her m ısram da millî ıs tı
rabın  izleri görülür. H er kelimesi ağlar. 
H er cümlesi felâketler içine düşm üş m il
letle figan ve fe ry a t eder. “Safahat” ı alıp 
okuyanlar, bunu yakından görebilirler. Sa

fa h a t’ ın her sa tır ı millî ıstırabım ızı, İçti
maî, ailevî dertlerim izi terennüm  eder.

A kif’i, diğer şa ir  ve yazarlardan  ayı
ran  en m ühim  özelliklerden biri de, k a 
leminin kuvvetliliği ve usta lığ ı yanında, 
gerçekten  “millî şa ir” oluşudur. O, zam a
nın güç şa rtla r ı karşısında bile, şahsî men
fa a t ve dertlerinden m illeti nam ına fe ra 
g a t etm iştir. B aşka b ir şairde egoizmi p a r
çalayan b ir cesaret misalini A kif’teki k a 
dar bariz b ir şekilde görm ek zordur. Akif;

Hânümanlar çöküyor, zelzele yalnız
bana mı?

Ortalık can çekişirken açamam ben
yaramı.
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derken her tü rlü  ferdî ıstırab ı ayakların ın  
a ltına  alm ıştı. Bu da onun tam  bir halk 
adam ı olduğunu gösterir.

Akif, m illetimizin ıs tırap  içinde yüz
düğü karan lık  bir devirde yaşam ıştır. Bal
kan  Harbi, Birinci Cihan H arbi ve nihayet 
İstik lâ l H arbinde kalemiyle mücadeleye 
katılm ış, yazdığı şiirleriyle milletimizi bey
nelmilel güçlere karşı vahdete davet e t
m iştir.

20. yüzyılın başında bütün dünyanın 
gözleri önünde ta rih in  en şeni cinayeti iş
leniyordu. Zalim A vrupa devletleri Osman
lI İm paratorluğunu  yıkm aya k a ra r  verm iş
lerdi. İngiltere, Am erika, F ransa, İ ta ly a  
vb. gibi H ıristiyan  devletleri birleşerek bü
yük bir ordu-donanm a kurdular. H açlı do
nanm ası Ç anakkale önlerine geldi. Ç anak
kale’de bütün dünya milletimize karşı b ir
leşti. A yrı ırk tan , ayrı düden, ay rı renk
ten  olan bütün kavim ler tek  b ir hedef 
için toplanm ışlardı: Osmanlı im p ara to rlu 
ğunu yıkm ak. A kif bunu şöyle dile ge
tir ir :

Eski dünya, Yeni dünya, bütün
akvâm-ı beşer,

Kaynıyor kıım gibi... Mahşer mi
hakikat mahşer,

Yedi iklimi cihanın duruyor karşında; 
Ostralya’yla beraber bakıyorsun: Kanada! 

-Çehreler başka, lisanlar, deriler
rengârenk.

Sade bir hâdise var ortada: Vahşetler
denk

Kimi hindû, kimi yamyam, kimi
bilmem ne belâ...

Hani tâûna da züldür bu rezil istilâ...

F a k a t hain düşm an Ç anakkale’de m illeti
mizin im an kalesiyle karşılaştı. Yarım  m il
yon m ehm etçik vatan  için, bayrak  için, 
din için, devlet için şehit düştü. Dünya 
tarihinde olm ayacak hadise oldu. Düşm an 
donanm asına karşı piyadelere hücum em ri 
verildi. Ç anakkale sırtla rındak i çukurlar 
kan la doldu. 400 bin Mehmed’in su gibi 
ak ıttığ ı kanıyla...

D üşm anın ihanetleri Cihan H arbinden 
sonra da durm adı. B ütün H ıristiyan ve Ya
hudi âleminin destekleyip teçhiz ettiğ i Yu
nan palikaryası Anadolu’ya  saldırdı. A na
dolu perişandı. Millet yarım  milyon evlâ
dını iki yıl önce Ç anakkale’de kaybetm iş
ti. Silâh yok, cephane yok, yiyecek ve gi
yecek yoktu. İş te  böyle bir zam anda Akif, 
adım adım Anadolu’yu dolaşıyor; köy köy, 
kasaba kasaba, şehir şehir bütün halkı 
Millî Mücadeleye çağırıyordu. K astam onu’ 
da verdiği hutbe, sonradan b as tır ıla rak  bü
tün  A nadolu’ya  dağıtıldı.

Beynelmilel kuvvetler ta rafından  p ar
çalanıp yutulm ak istenen İslâm  ülkesi yal
nız Anadolu değildi. Em peryalizm ; İ ra n ’
dan ta  Cezayir’e kadar, bü tün İslâm  ülke
lerini boyunduruğu a ltına  alm aya çalışı
yordu. A kif bu durum u şöyle özetliyor:

Bir değil mahvedilen devleti Islâmiye 
Girdiler aynı siyasetle bütün makbereye 
İşte Fas, işte Tunus, işte Cezayir gitti, 
îş te  İran'ı da taksim ediyorlar şimdi.

Gerçek em peryalizm tarafından  tezgâhla

KÜFR OLUR, BAŞKA DEĞİL, KAVMİNİ SÜRMEK İLERİ, 
ARAB’IN TÜRK’E; LÂZ’IN ÇERKEZ’E, YAHUT KÜRD’E; 
ACEM’İN ÇİNLİYE RÜÇHANI MI VARM IŞ? NERDE! 
MÜSLÜMANLIKTA “ANÂSIR” MI OLURMUŞ? NE GEZER! 
FİKR-İ KAVM İYYETİ TEL’İN EDİYOR PEYGAMBER.
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ÂTİYİ KARANLIK GÖREREK AZMİ BIRAKMAK... 
ALÇAK BİR ÖLÜM VARSA, EMİNİM BUDUR ANCAK! 
DÜNYADA İNANMAM, HANİ GÖRSEM DE GÖZÜMLE: 
İMANI OLAN KİMSE GEBERMEZ BU ÖLÜMLE.

nan “Islâm ülkelerini parçalama ve yok et
me oyunu” bugün de aynı şekilde oynan
m aktadır. Beynelmilel güçler ta rafından  
bütün îslâm  devletleri küçük küçük bö
lünmüş ve esaret a ltına  alınm ıştır. Bunun 
son örneğini de çok k ısa b ir zam an önce 
P ak istan  dram ıyla gördük. Şimdi s ıra  T ür
kiye’de. Bundan sonra P ak is tan ’da oyna
nan oyun Anadolu’da oynanm ak istene
cektir. 12 M art vasatına  gelişim izin sebebi 
bu değil m idir? îş te  Akif, bugün zuhur 
eden hadiseleri daha yarım  asır önce tes
pit etmiş, haber verm işti.

Tanzim at ve M eşrutiyetten sonra bey
nelmilel Yahudilik ve H ıristiyanlık  bir ta 
ra ftan  sıcak harbi sürdürürken, öbür yan
dan da harbin en tehlikelisi olan psikolojik 
harb i hızlandırm ıştı. Millî müesseselerimiz- 
de dejenerasyonla başlayan maziyi inkâr 
hareketleri, a jan  yuvalarının da kurulm a- 
sıyle daha fazla a r ttı. B atılılaşm a adı a l
tında, A vrupa’nın; inanca, kültüre, ah lâ
ka, örf ve âdetlere a it nesi varsa  itha l edil
di. Sadece ilim ve teknik  hariç. M illeti
mizin saf akidesi, temiz inancı bulandırıl
dı. Millî h ay a t soysuzlaşm aya yüz tu ttu , 
îş te  bunun da adına “batılılaşmak” denil
di. Batılılaşm anın öncüleri b ir ta ra fta n  da 
milletimizin inançlarına alabildiğine sa ld ır
m aya koyuldular. Şimdi hem A kif devri
nin, hem de zam anım ızın sap ık larına yö
nelen sese kulak  verelim. Akif, zam anı
nın ve zam anım ızın îslâm  düşm anı sakat 
ideoloji m üntesiplerinin fikirlerini şöyle 
öze tle r:

İçtimaî, edebî, hâsılı her meselede,
Garbı taklit edemezsek, ne desek beyhûde 
Bir de din kaydını kaldırmalı, zira o belâ, 
Bütün esbab-ı terakkimize engel hâlâ.

K ültü r ve ahlâk  üzerindeki dejene
rasyonu en feci yürü ten  vas ıta lar şüphesiz 
basın organlarıydı. îlk  çıkan gazeteler: İk
dam, Sabah, Tasvir, Tanin, îleri, Akşam  
vb. gibi gazetelerdi. Bunlardan her biri 
lttiha,t ve Terakki çetesinin elinde zehir 
kusuyordu. Köksüz ve ruhsuz sözde ay
dınların  “B atılılaşm a” gayretleri en çok 
bu gazetelerde belliydi. B unlar millî olan 
ne varsa  hepsine söğüyorlar, ah lâk  ve na
m us telâkkilerini çiğneyip millî haya tı de
jenere ediyorlardı. Akif, bu soysuzlaşm a 
hareketlerin i şöyle belirtir:

Türlü adlarda çıkan nâmütenâhi gazete 
Ayrılık tohumunu bol bol atıyor

memlekete.

î t  yetiştirmek için toprağı gayet mümbit 
Bularak, fııhş ekiyor salma gezen bir sürü

it
Sövüyor dine, beş on maskara alkışlanıyor 
Nesli hâzır bunu hürriyeti vicdan sanıyor.

Bugün de millî k ü ltü r ve ahlâkım ız 
üzerinde en fazla  te sir ic ra  eden şey gayrı 
millî basın değil m i? R o tatif ağaların ın  
say fa ları kasap dükkânlarının vitrinlerine 
benzemiyor m u? Zam anımızın ve geçmişin 
seks tüccarlarm ı gelin A kif’in ağzından 
dinleyelim :

Kimi garbm yalnız fuhşuna hasbi simsar, 
Kimi îran malı der, köhne alır, hurda

satar!

Eski divanlarımız dopdolu oğlanla şarap, 
Biradan, fahişeden başka nedir şi’ri şebap?

Serseri hiçbirinin mesleği yok, meşrebi
yok,
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Feylesof hepsi fakat pek çoğunun mektebi
yok.

Şimdi Allah’a söver... Sonra biraz bol para
ver,

Hiç utanmaz, Protestanlara zangoçluk
eder.

Bugün kesin o larak  biliyoruz ki, m il
lî varlığım ızı y ıkm a hareketi, H ıristiyan  
kiliselerinin zangocu olan köksüzler, koz- 
m apolitler ve onların fik ir ürünü olan ko
m ünistlerin iğrenç sanatıd ır. Bu sebepten 
A kif’in sözleri eskimiyor, aksine her geçen 
gün değer kazanıyor.

Akif; köksüz ve ruhsuz kim seler ta 
rafından ilim düşmanı, cahil o larak  dam 
galanm ak istenir. H albuki Akif, terakkinin  
sırların ı bilen gerçek bir aydın ve üstün 
bir âlimdir. Cehalete sonsuz hücum ları ya
parken  ilerlemenin altın  anah ta rın ı elimi
ze verir:

Sırr-ı terakkinizi siz, %
Başka yerlerde taharriye haveslenmeyiniz, 
Çünkü, her noktada taklit ile sökmez

hareket
Almız ilmini garbın, alınız san’atını 
Veriniz hem de mesainize son süratini

Yine o kendisine m ürteci, gerici demek is
teyen zangoçlara ve papaz yam aklarına 
şöyle seslenir:

Biri ecdadıma saldırdı mı hatta boğarım.
— Boğamazsm ki
— Hiç olmazsa yanımdan kovarım  
Üçbuçuk soysuzun ardından zağarlık

yapamam  
Hele hak namına haksızlığa ölsem

tapamam
Doğduğumdan beridir âşıkım istiklâle 
Bana hiç tasmalık etmiş değil altın lâle 
Yumuşak başlı isem kim demiş uysal

koyunum
Kesilir belki fakat çekmeye gelmez

boynum
Kanayan bir yara gördüm mü yanar

ciğerim
Onu dindirmek için kamçı yerim, çifte

yerim
Adam aldırma da geç git diyemem

aldırırım

Çiğnerim çiğnenirim Hak’kı tutar
kaldırımı

Zalimin hasmıyım amma severim mazlumu 
İrticaın şu sizin lehçede manası bu mu?

Millî istiklâlim izin şairi Akif, millî is
tiklâli; din, nam us, vatan, ah lâk  ve rız
kın yegâne tem inatı bilir. Ve istiklâlin 
kıym etini va tan  sevgisinin burcu burcu 
koktuğu bir şiirinde şöyle an la tır:

Düşmeden pençesinin altına istikbâlin, 
Biliniz kadrini hürriyetin, istiklâlin.
Hem vatan gitti mi, yoktur size başka bir

vatan
Çünkü, mirasyedi sail, kovulur her

kapıdan*

M ehmet Akif, kalem ini eline aldığı za
m andan ruhunu A llah’a  teslim  e ttiğ i ana 
kadar kesif b ir mücadele içinde bulun
du. Yüreğini kavuran  millî ıstırap, felâ
ketin  nasıl kovulacağım  düşünmesine m a
ni olmadı. Akif, kurtuluşum uzun ancak il
me, İslâm ’a, milliyete ve ah lâka dönmek
le doğacağına inanıyordu. İş te  bunun için 
M ehmet Akif, ideolojimizin, kurtu luşum u
zun ve istiklâlim izin şairidir.

Bugün buhranlar, felâketler ve ıs tı
rap la r içinde yüzen milletimizi k u rta rab il
m ek için, A kif’in hayk ırışlarına kulak  ve
relim. K aranlık  yolları bir p ro jek tö r gibi 
ayd ınlatan  bu im an ve halk  adam ının ide
olojisine sahip çıkalım. K urtuluşum uz an 
cak bu şekilde gerçekleşecektir.

E y Akif!
Cemiyetimizin içinde yüzdüğü buhran

dan kurtuluşu, vatanım ızın parçalanm ası, 
ideolojimizin darbelenişi karşısında, senin 
ideallerine sahip çıkacağım ıza ASIM ’m 
nesli o larak  söz veriyoruz.

Kabrinde rahat uyu, ruhun şad olsun! 
Şu karşımızdaki mahşer kudursa, çıldırsa; 
Denizler ordu, bulutlar donanma yağdırsa; 
Bu altımızdaki yerden bütün yanardağlar 
Taşıp da kaplasa âfakı bir kızıl sarsar; 
Değil mi cephemizin sinesinde iman bir; 
Sevinme bir, acı bir, gaye aynı, vicdan bir; 
Değil mi sinede birdir vuran yürek...

Yılm az!
Cihan yıkılsa, emin ol, bu cephe sarsılmaz!
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Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor;
BİR HİLÂL uğruna, ya Rab, ne GÜNEŞLER batıyor! 
Ey, bu topraklar için toprağa düşmüş, asker!
Gökten ecdad inerek öpse o pak alm değer.
Sana dar gelmeyecek makberi kimler kazsın? 
“Gömelim gel seni tarihe!” desem sığmazsın.
Here ü merc ettiğin edvara da yetmez o kitap...
Seni ancak ebediyetler eder istiâp.
“Bu, taşındır” diyerek KÂBE’yi diksem başına; 
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşma;
Sana gök kubbeyi alsam da, ridâ namıyle,
Kanıyan lâhdine çeksem bütün ecramıyle;
Ebr-i nisam açık türbene çatsam da tavan 
Yedi kandilli Süreyya’yı uzat sam oradan;
Sen bu avizenin altında, bürünmüş kanına, 
Uzanırken, gece mehtabı getirsem yanma, 
Türbedârın gibi tâ haşre kadar bekletsem; 
Gündüzün fecr ile âvizeni lebriz etsem;
Tüllenen mağribi, akşamları, sarsam yarana...
Yine bir şey yapabildim diyemem hâtırana.

M. Âkif
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BUGÜNÜ İLE 
İSTANBUL 
YÜKSEK 

ÖĞRETMEN 
OKULUMUZ

T uran  B ÎR ÎN C t
Y.Ö.O. M üdürü

Şu sa tır la ra  başlarken, kalp ten  bağlı 
bulunduğumuz yuvam ızdaki yöneticilik gö
revim in üçüncü ayı henüz dolmamış bulu
nuyor. Görüşlerimde eksik ve yanlışlar o- 
lursa, bunu, zam an azlığına bağışlam anı
zı dilerim.

Yirm ibir yıllık sürekli yöneticilikten 
sonra te k ra r  böyle b ir görev alm am aya 
k a ra r  verm iş olmanın huzuru içinde idim. 
Ancak, b ir gün beni mezunu bulunduğum 
bu aziz okulda hizm ete çağırd ık ları zam an 
Türkiyem iz en k ritik  günlerini yaşıyordu. 
H alen devam eden böyle b ir devrede, hiz
m etin şekli ve önemi ne olursa olsun, kim 
senin ondan uzak kalm aya hakk ı bulun
m adığını düşünerek bana tebliğ edilen bu 
şerefe «hayır» diyemedim.

* * *
Dün, P ın ar adlı dergimiz, benden oku

lum uzun meseleleri hakkında bir yazı is
tedi. (Mesele) ya  da (sorun) sözcükleri ye
rine, izin verirseniz ben (dert) demeyi te r
cih edeceğim. Millî Eğitim  Bakanlığına 
bağlı yüksek dereceli okullarda on bir yıl 
sorum luluk almış biri sıfatıyle hem en söy
leyeyim ki okulumuzun dertleri, şekil ba

kım ından diğerlerinden farksızdır. Ne var 
ki İstanbu l Y üksek Ö ğretm en Okulu, ge
rek  tarihini, gerek  m ezunlarının dün ve 
bugün yüklenegeldikleri üstün  sorum luluk
la rı düşünerek, şimdi içinde bulunduğu du
rum dan ıstırap  duym aktadır. Geçirdiğimiz 
krizi üç bölümde özetlemek isterim :

1) Öğrenciler a ra s ı ilişkiler: Bütün
dünyada ve bü tün T ürkiye’de, son iki yıl 
zirveye varm ış bulunan fik ir çatışm aları, 
şüphesiz okulumuzu da derinden etk ile
m iştir. B ahtiyarlık  duyarak  ifade edeyim 
ki, hüküm etim izin ciddî tedbirleri yanında, 
öğrencilerim izin de övgüye lâyık  olgunluk
ları, hoşgörüleri sayesinde bugün bu ça tış
m alar ortadan  kalkm ış görünm ektedir. A n
cak, yayınladığım  ilk  iki bildirimde de 
ıs ra rla  belirttiğ im  gibi A ta tü rk  m illiyet
çiliği doğrultusunda ve İstanbul Yüksek 
Öğretm en Okullu olm anın gu ru ru  içinde 
eriştiğim iz bu birliği böylece korum aya 
mecburuz. Aksi halde, daha başka d ert
lerden söz açm ak dahi lüzumsuz kalır.

2) Eğitim -Ö ğretim  durum u: Birinci
bölümde işa re t ettiğim iz fik ir ça tışm ala
rınızı İstanbul Ü niversitesini nasıl y a ra la 
dığı pek m alûm dur. Bu üniversitede oku
yan öğrencilerim izden oldukça kab a rık  sa
yıda b ir bölümü arzu  edilen başarıy ı gös
terem em iştir. Geçici b ir durum  saydığı
mız bu derdi hafifletm ek için m üdürlüğü
müze düşeni yapm aya çalıştık. Bugün İs 
tanbul Ü niversitesi de norm al çalışm asına 
döndüğüne göre, esasen seçilmiş öğrenci
ler olan gençlerimizin, yıllık çalışm a plan
ların ı gerçeklem elerine engel kalm am ış 
bulunuyor.

D iğer yandan, ücre t azlığına rağm en, 
çok değerli üniversite öğretim  üyeleri ve 
öğretm enlerim iz, geleneksel gece dersleri
ni ciddiyet ve başarı ile sürdürm ektedir
ler. Bu nok tada önemli derdimiz, lâbora- 
tu v ar yetersizliğim izdir ki, ona daha son
r a  tem as edeceğim.

3) Ekonom ik durum um uz: İstanbul
Yüksek Ö ğretm en Okulu o larak  en önemli 
davamız, bugün içinde bulunduğum uz m a
lî ve m addî çıkmazdır. Bunların bazılarını 
şöylece sıralayalım :

a) B ütün Türkiye’den koşup gelen



h as ta la ra  deva dağ ıtan  b ir büyük Çapa 
Ü niversite kliniklerinin yanı başında bu
lunuyoruz. Böyle m uazzam  b ir hastanede 
kovalarla su ta ş ın a rak  am eliyat yapıldı
ğını gazetelerde okum ayan kalm adı. İş te  
bizim okulumuz da aynı su h a ttı  üzerin
de bulunm ak talihsizliğine duçardır. Gün
lerce, sayıları bine yak laşan  m ensupları
mızın yemesi, içmesi, banyosu, tuvaleti 
için b ir dam la su bulam adıktan  sonradır 
ki, devamlı tem aslarım ız ve İstanbu l Su
la r  İdaresinin ilgisi sayesinde bugün daha 
az sık ın tı içindeyiz ve bu sıkıntıyı da yok 
etm e çareleri peşindeyiz.

b) Dış görünüşü ile, ta rih î değeri ile 
övündüğümüz ana binamız ve yatakhane 
bloku, yakından görenler için iflâs h a 
lindedir. Nereye elinizi sürerseniz dökü
lür, kalır. K aloriferler, k azan lar bilmem 
kaçıncı defa tam ir edildikleri halde ge
ne de bir yerden p a tlak  verirler. Z ira 
bakım ları m üm kün olmaz. Bakım  için eh
liyetli teknisyen ister, bugün ise Türkiye’ 
de k azara  işini b ırakm ış bir odacının ye
rine yenisini tay in  etm ek bile Personel 
K anununun pek m alûm  m addeleri yüzün
den im kânsızdır.

c) Ödeneklerimiz: İk i h a f ta  önce B a
yındırlık M üdürlüğüne rica ile yap tırd ığ ı
m ız b ir keşfin raporu  elimizde duruyor. 
Bu rapo ra  göre, okulumuzda b ir yıl içinde 
yakılm ası zaru rî olan kömür, m azot ve 
fuel-oil’un tu ta r ı (400.000.— TL) dır. Bu 
m ik ta ra  odun, su, elektrik, k ırtasiye gibi 
en vazgeçilmez giderleri de eklersek bu ko
nu la ra  ayrılan  ve adına «Büro Giderleri» 
denen bütçe faslından okulum uza en az 
(620.000 T.L.) gönderilmesi gerekirdi. Bu
n a  karşılık  görüyorum  ki geçen yıl aynı 
fasıldan verilebilen ödenek (220.000 T.L.) 
dır. Bu m üthiş farkı, şüphesiz Millî Eğitim  
B akanlığım ız da yakından bilm ekte ve ör
nek olarak  verdiğimiz bu ödenek dışın
daki diğer bütün ödenekler için de, bütçe 
m üzakereleri sırasında en kesin dille ta 
lepte bulunm aktadır. Bu husus yazışm alar
la, zabıtlarla, B akanlık la karşılıklı görüş
melerimizle belli ve delillidir. Buna ra ğ 
m en sonuç alm am ayışm ın büyük sebebini 
ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ş a r t

la ra  bağlam aya mecburuz. Ancak, iddia 
edildiği gibi, örneğin b ir Y üksek Denizci
lik  Okulunda öğrenci başına tahsis edilen 
yem ek istihkak ı bizimkinden fazlaysa, iza
hı im kânsız olan bu tip adaletsizlikleri say
gıdeğer bütçe teknisyenlerinin süratle  dü
zeltm esi gerekir. Bugün, Millî Eğitim  Ba
kanlığ ına bağlı bü tün  yüksek okullarda 
öğrenci başına günlük yem ek istihkakı 
(yakacak  da dahil) sadece 4,5 T.L. dır. Biz 
bunun en az 10 liraya yükseltilm esi te 
mennisi ve çabası içinde iken hayretle öğ
reniyoruz ki, bu y ıla k ad a r 300 gfün üze
rinden hesaplanıp gönderilen yem ek p a ra 
ları, önümüzdeki m a rtta n  itibaren  250 gün 
üzerinden tahakkuk  ettirilecek ve belki 
çok cüz’i (m eselâ günde kişi başına 1,5 
lira) ilâve yap ılacaktır. Yani aslında a r t 
m a değil belki azalm a olacaktır. Okulu
m uzda fiilen 300 gün öğretim  v ar olduğuna 
göre 300 gün de yem ek verilecektir. Bu 
husus Bakanlığım ızca bütçe yapan lara  du
yurulm uştur. Buna rağm en b ir çare bul
m ak im kânı yok ise bize daha fazla ko
nuşm ak düşmez, ancak bu büyük d ert de 
halledilmeden o rtada kalır. T ıpkı yılda 450 
liralık  giyim kuşam  parasındaki yetersiz
lik gibi... Bugün en ekonomik pardesü 375 
lira  iken, geri kalan  75 lira  ile üniversite 
çağındaki öğrenci bu p a ra  ile ne yapaca
ğını bize sorunca cevap veremiyoruz.

İstanbul Yüksek Öğretm en Okulu top
luluğu, ülkemizin ekonomik bunalım ını y a 
kından bilm ektedir ve her vatandaş gibi 
devlete yardım cı olmayı gönülden iste
m ektedir. A ncak yukarıda uzun uzun be
lirttiğ im iz isteklerim iz arasında b ir t  ek 
«lüks» bulm ak m üm kün değildir. B ir yan
dan üniversite öğrenim i diğer yandan pe
dagojik  şekillenme vererek liselere öğret
men yetiştirm ek istediğim iz b ir okula ve
rilen manevî değer yanında, asgarî m ad
dî ilgiyi de isteyişimiz, bu okulun yok ol
m asına gönlümüzün, gönüllerimizin razı 
olmayışındandır.

B ana bu dertleri kısm en de olsa or
ta y a  koym ak im kânını veren P ın ar D ergi
mize teşekkür eder, mezun ve öğrenci bü
tün İstanbul Yüksek öğ re tm en  okullulara 
sevgiler, selâm lar sunarım .
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Durda Ma’buduna yükselmek için ilme basan, 
Ma’bedin hâlini gör, işte serâpâ iman!..
Yüce dağlar gibi âfâka düşerken sâye,
O, bekadan daha cazip kesilen âbideye 
Bir nazar, zevk-i bediîni yeter tatmine... 
Durma öyleyse uruc et, o ziyâ âlemine
O ziya âlemibilmez ki karanlık ne demek;
O semâvî yuva kirlenmedi, kirlenmeyecek!
Onu Vlâ eden etmiş ebediyyen Vlâ...
Etse dünyaları tufan gibi levs istilâ.
Bu, semalarda yüzen şahikanın pâk eteği, 
Karşıdan seyredecektir o taştan mezbeleyi. 
Yerin altında sinen zelzeleler fışkırsın;
Yerin üstünde ne bulduysa devirsin kırsın 
Hakkı son sadme-i kahrıyle bitirsin isyan; 
Edebin şimdiki mânasına dersin “hezeyan”. 
Kalmasın, hâsılı, altüst olarak hissiyat.
Ne yüreklerde şehamet, ne şehamette hayat. 
Yine kursî-i mehibinde Süleymaniyye,
Kalacak, doğruluğun yerdeki tek yurdu diye.

M. Â K ÎF
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Geçmişin muhasebesini yapm ak, gele
cek için olursa faydalıdır. Olmuş hadiseler
den çıkartılacak  dersler, neticeler, olacak
la rda hatalarım ızı azaltacak tır. O rtaya se
receğimiz hadiseler, nakledeceğimiz sözler, 
işa re t edeceğimiz gerçekler bir milletçe ya
şanm ışlardır. Hem de bir sene gibi çok 
kısa b ir zam an sınırı içinde. Bu bir sene, 
son iki asrın  neticesidir. Bu bir sene ta 
rihe gömülm ek istenen b ir m illetin halâ 
bitm em iş dram ının düğüm ü yapılm ak is
tenm iş senedir. Beynelmilel komploların,

milletimizin sırtına  göm düğü hançerin k a l
be u laşm ak ta  olduğu sırada durrurulduğu 
sene...

12 MART MUHTIRASI
12 M art’a  sebepsiz gelindiğini iddia 

etm ek ne k ad a r güç ise, bu sebepleri açık
lam am ak da o kad a r hatalıd ır.

12 M art b ir dönüm noktasıdır. Yeni 
bir kavşak  ve yeni b ir yön başlangıcıdır. 
Bu yön tarih in  akışını doğrulayan, millî 
hay a ta  doğru giden m üspet b ir yöndür. 
12 M art millî m uhtırası T ürk  Silâhlı Kuv
vetleri adına verildiği gün şu belirtiliyordu:

“Anayasa’nm kabul edildiği 1961 yı
lından bu yana, her önüne geleni Anayasa 
dışına çıkmış olarak tehdit eden ve A ta
türk’e ihanet edildiğini ileri süren çevren
ler, son zamanlarda Anayasa’y ı rafa kal
dırmak ve Atatürk’ün yerine kendi lider
lerini ikame etmek ve Türkiye’de Sosya
lizm maskesi altında tam bir komünist re
jimi kurmak hevesine kapılmışlardı. Ve bu 
hedeflerine ulaşabilmek için de, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerini vasıta kılmak sevdasına 
kapılmışlardır.

Türk Silâhlı Kuvvetlerinin muhtırası
nın ve alarma geçirilen Silâhlı Kuvvetle
rinin hareket tarzlarının nedeni bu açıdan 
değerlendirilmelidir.”

Açıkça görülm ektedir ki, millî ve va
tansever m ahiyetteki bu m uhtıran ın  g a 
yesi son m üstakil T ürk  devletini, Sovyet 
em peryalizminin kahredici pençesine te rk  
etm ek isteyenlere lâyık oldukları dersi ver
mek, komünizmin ba tağ ına  doğru akan  g i
dişe dur dem ektir. Bu m üdahale zaru rî ol
m uştur.

12 M art hareketi, m illetin özlediği mil
lî b ir hareketin  büyük başlangıcı olduk
ta n  başka, aydın kadro larda son derece 
kesin ve karşı konulmaz b ir millî heye
can potansiyelinin biriktiğinin de işare
tidir.

BU NOKTAYA NASIL, GELÎNDÎ ?
Türkiye neden beynelmilel siyaset a re 

nasının odak noktası olm aya nam ze ttir?  
Niçin bütün azgın iştahlar, h ıyanetler va
tanım ıza yönelmiştir. İçten  ve d ıştan  sü r
dürülen ve halen vaham etini devam e tti
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ren kom plolar bizim için tezgâhlanm ış, bi
zim için sahneye konm uştur. Sebepsiz mi
d ir?

Jeopolitiğinin icabı boğazlara sahip 
Türkiye, bugün dünyanın en sayılı s tra 
te jik  yerlerinden birisidir.

II. D ünya harbinden sonra Y alta’da 
A m erikan nüfuz bölgesine te rk  edilen 
Türkiye, daha sonraları kom ünist faaliyet
lerinin m ihrak noktası haline geldi. Ve 
meyve 12 M art’a  yak laşan  günlerde alın
m ak istendi! Kimdi bu gidişin m esulü? 
Millet hayatın ı “V ar veya yok olma” gibi 
bir tercihle yüz yüze b ırakan lar kim lerdi?

Tecavüzlerinde hiç bir sınır tan ım a
yan ve dünya ihtilâline yönelen komünizm, 
Türkiye’de de hem palar bu lm akta zorluk 
çekmedi. Komünizme k iralanan  kafalar, 
bedenler aram ızda dolaşmaya, çalışm aya 
başladılar. V atanı tehlikeye sokan, parça
lam aya g ay re t eden orak-çekiçli zincir, ye
ni halkalarla  uzam aya, güçlenmeye başla
dı. M ustafa Suphiler,% Nazım H ikm etler, 
A leksandr Israel H eplandlar, F ak ir  Bay- 
kurtla r, Behice Boranlar, Çetin A ltanlar, 
M ehmet Ali A ybarlar, H ikm et Kıvılcımlı
lar, Mihri Belliler bu zincirin ne ilk ne de 
son halkası oldular. Zehir yavaş yavaş 
okullara, üniversitelere, işçi muhitlerine, 
fabrikalara, köylere yayılm aya başladı.

Tarih Mayıs 1968. Bütün Avrupa, ta 
lebe hareketleriyle kaynaşıp duruyor. İş 
galler, boykotlar, grevler bir moda gibi 
bütün A vrupa şehirlerini kaplıyor. T arık  
A liler Ing ilte re’nin başına m usallat olur
ken, aynı h areketle r F ra n sa ’da De Gaul- 
le’ü ik tidardan  düşürüyordu.

Derken hasta lık  bize sıçradı. 1968 * iş
gallerine k adar son derece m ahdut sayı
da aydını tesir a ltına  alabilen komünizm, 
bu ta rih ten  sonra üniversitelerde te şk ilâ t
lanm aya başladı. Boykotların tahriplerin, 
ardı a rkası kesilmez oldu. H areket çok 
geçmeden fab rik a lara  sıçradı. İşçiyi de a r 
kasından sürüklemeye, kandırm aya başla
dı. F elâket yayılıyordu. 1968 H aziranında 
E rdek civarındaki kam plarda m ilitanlar 
yetiştiriliyordu.

Ü niversiteler b irer silâh deposu ve çe

te barınağı haline geldi. Milliyetçi talebe
leri dövmek, m illiyetçi öğretim  üyelerini 
silâhla tehdit etmek, yaralam ak, okul bas
m ak sadece mesullerden gelen sükû tla  ce
vaplandırıldı! Ü niversite özerkliği m aske
si ile suçluların yakalanm asına adice mani 
olunuyor, hadiseler “sağ-sol çatışm ası” 
ta rz ında propaganda edilerek kam ufle edi
liyordu. ODTÜ (O rta  Doğu Teknik Ü ni
versitesi), SBF (Siyasal Bilgiler F ak ü lte 
si), İTÜ  (İstanbul Teknik Üniversitesi) 
gibi öğretim  müesseselerinde profesör sı
fa tlı tahrikçiler kom ünist eşk iyalarla fo
rum lara  katılıyor, anfilerde onlarla b ir
likte sol yum ruk sıkıyorlardı.

7.9.1969 günü SBF anfisinde Ho Şi 
Minh anılıyor, Deniz Gezmiş, Doğu Perin- 
cek, Doçent T ürkkaya Ataöv, Ilhan Selçuk 
konuşuyor, “Ho A m ca” la rm a ağ ıtla r dü
züyorlar. 14.1.1970 tarih inde A nkara Ü ni
versitesi K onferans salonundaki bir açık 
oturum la A nayasa’nm  141. ve 142. m adde
leri tartışılıyordu. A nayasa P ro f’u M uam 
m er Aksoy aynen:

“A nayasa’nm 20. anaddesiyle bu m ad
deler asla  bağdaşm az. Sayın Çetin Özek 
en güzel şekliyle bu maddeleri tenkid e t
m iştir. Faşizm i korum ak için getirilm iştir 
bıı maddeler... Bendeniz de bu m addeler
den tak ib a ta  uğram ak  şerefine nail oldum. 
Türkiye’deki iç ve dış söm ürücü güçler 
çıkm az içindedirler. D em okratik  nizam a 
m üsaade etseler de düşecekler, etm eseler 
de yera ltı faaliyetleriyle düşeceklerdir. 
A m a ikinci düşüş fecî o lacaktır.” dem ek
ten  çekinmez halde idi. Üniversitelerim iz 
M oskova’nın Lumumba, K üba’nın H avana 
Ü niversitesi yapılm ak istendi.

K ültür Sarayı esrarengiz şekilde yanı
yor, güm rük depoları anlaşılm az şekilde 
havaya uçuruluyordu. İşgalleri sabo tajlar 
boş yere izlememişti. A rtık  banka soygun
ları ve adam  kaçırm alar başlayacak ve 
“Şehir Gerillası” uygulanacaktı.

Gayri millî basın, olanlar karşısında 
ya susuyor, ya  da devlet güvenlik m akam 
larını itham  yağm uruna tu ta rak , devlet 
güvenlik kuvvetlerini iş göremez hale ge
tiriyordu. Büyük bir öğretm en kitlesi
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TÖS’ün istism arına te rk  edilmiş halde 
iken, sözde aydın durum un veham etini gö- 
r  emiyordu.

özm enler, Güçlüler, İm am oğullar, Kı- 
lıçk ıran lar kurşunlanıyor, am a kanlı cina
yetler basit “öğrenci çatışm ası” yorum un
dan kurtulam ıyordu.

S ıra orduya gelmişti. Komünizm, or
dumuzu istism ar edilmesi ya  da yıkılm ası 
zaru rî b ir kuvvet olarak görüyordu. Bu 
his, 16 H aziran  “Kızıl Salı” hadiseleri ile 
saklanm az hale gelmişti. Millî ordu b u r
juva ordusu diye itham  edilirken “Halk 
Orduları” kuruluyor, ODTÜ’de Anadolu’
nun yağız delikanlısı er Mevlid Meriç ko
m ünist kurşunlarıyle şehid ediliyordu.

M illet sahipsizdi.
D urum un veham etini anlayan v a tan 

severler m esulleri her f ırs a tta  vazifeye da
vet ediyor, am a m üspet cevap atam ıyor
lardı.

Sosyal bünye sarsılıyor, m oraller çö
küyor, v a tan  parçalanm aya gidiyor, T ür
kiye siyasîlerinden m esuliyet nam ına h â 
lâ  bir davranış gelmiyordu. Zam anın ik ti
darı, m illetin varlığını tehlikeye düşüren 
kızıl ih tilâl hareketine m ani olmadığı gibi 
gösterdiği kayıtsızlık la tehlikeyi daha da 
derinleştiriyordu. K om ünist saldırıları, “So
kaklar yürümekle aşılmaz” “Her demok
raside biraz da anarşi vardır” vurdum duy
m azlığı ile âde ta  teşvik görüyordu. B irta 
kım  mesuliyetsiz ih tiras zebûnu politika
cılar da “Boykotla işgal aynı şeydir.” di
yerek yangına körükle gidiyor, sıkışınca 
dâ söylediklerini tevil ediyorlardı.

U fuklar kararıyor, veham et büyüyor
du. Devlet ve m illet varlığını tehlikeye dü
şüren bu durum a, parlam ento içinden bir 
m üdahale çıkm adığına göre bu vazife, ta 
rihin her devrinde olduğu gibi yine or
dum uza düşüyordu.

İşte  12 M art hareketi bunun için asil 
bir jesttir.

E ğer 12 M art’ta  dur denilmeseydi, iç 
harp  ve kardeş kavgası alevlenecek, pu
suda bekleyen asırlık  düşm anlar vatanın  
parçalanm asını kolaylaştıracaklardı. 12 
M art, küçük gösterilen, kam ufle edilen 
tehlikenin, aydınların kafasında kabul edil

mesini tem in ettiğ i için ayrıca önemlidir. 
Bu netice bile b ir uyanış, yeni b ir silki
nişti.

83 sanıklı Sıkıyönetim  davasında sav
cı Y arbay F ıra t’ın iddianam esinde belirt
tiği:

“Bu dava as ırla r boyu bütün dünyaya, 
insanlık, fazilet, medeniyet... dersi verm iş; 
gelenek ve göreneklerine bağlı şanlı bir 
milletin davası, v ar olm ak veya yok olmak 
savaşı veren T ürk’ün haysiyet davasıdır.” 
gerçeği;

“ ... m enfur bilince ve fiile sahip kim 
selerin, milletimizin başına nasıl korkunç 
badireler açm ak istediklerini belirtecek, 
şanlı ta rih  olan şehitlerim izin ruh ları ile 
beraber, T ürk 'ün  hiç b ir zam an kom ünist 
olmadığını haykıracak, tescil edeceğiz.” 
çığlığı bunun ifadesidir.

Yazımıza başlarken, geçm işteki hadi
selerin kritiğinin, geleceğe ışık tu tm ak  için 
yapıldığında faydalar sağ layacağına bil
hassa  d ikkat çekm iştik. Vazifenin büyüğü, 
T ürkiye’de gerçekten ıstırap  duyan, g er
çek vatansever, gerçek m illiyetçi aydın 
kadro lara  düşm ektedir. M illetiyle beraber 
ağlayan, milletiyle beraber gülen aydını, 
milletimiz seneler vard ır ki görem em iştir.
12 M art’a  gelesiye kad a r o lanlar bize bir 
derstir. Milletle beraber olam am anın sa 
mimî aydına, hakikî vatansevere verdiği 
b ir ders.

En zayıf anlarım ızda, say ıları ve iha
netleri çoğalan düşm anlarım ız ne zam an 
su sacak tır?  Elbet, kuvvetli olduğumuz, 
kendimize itim at ettiğim iz, tek  b ir ses, 
tek  bir düşünce, tek  b ir el olduğumuz za 
man. Uzağı değil, b izzat kendi tarihim izin 
sayfaların ı te tk ik , bize bunun sayısız m i
sallerini gösterecektir. U nutm ayacağız! 
Düşm anın ihaneti b itm ek bilmez. H er sah 
te barış tebessümü, yeni bir ihaneti giz
ler.

Kuvvetli olm aya bugün her zam an
kinden daha fazla  m uhtacız. Ordusuyla, 
milletiyle, aydınıyla topyekûn olduğumuz 
yarın lara  doğru, millî h ay a ta  doğru k ara rlı 
yürüyüş başlam ıştır.

13



TARİHTEN YAPRAK YAPRAK...
M illetler daim a ta rih leri ile övünürler. A taların ın  devlet idaresinde, ordu 

kum andasında ve norm al yaşay ışları içerisinde görülen iyi, doğru ve güzel has
letlerini, kendi içerisinde bulunduğu devir ve istikbâllerinin g aran tisi için en 
büyük rehber o larak  kabul ederler. Aynı zam anda ta rih te  yapılan  h a ta la r, 
ihanetler ve haksızlık lar da, aynı durum a düşm em ek için ders alınacak h a 
diselerdir.

A sırlarca insanlığa önderlik etmiş, insanlığı, ilmi ve medeniyeti, k ıta la rd an  
k ıta la ra , okyanuslardan okyanuslara yaym ış, yeryüzünden fitneyi, fesadı ve hak 
sızlığı kald ırm ayı hayatın ın  gayesi bilmiş b ir m illetin nesli olarak, ecdadımızı 
iyi tan ım ak  mecburiyetindeyiz. Büyük im paratorluk ları, sayısız düşm anların  her 
tü rlü  sa ld ırılarına rağm en a y a k ta  tutabilen, dehâ m ertebesindeki kum andanlık  
örnekleri idealimiz olmalıdır.

P ın ar dergisi, edebiyat, san’a t  ve k ü ltü r dergisi olarak, tarih im izin  her de
virlerinde rastlan an  büyük kum andanlık, sonsuz kahram anlık , kesin irade ve 
k ara rlılık la rla  beraber, sayısız ihanet vesikalarım  bu sütünlarm da, okuyucularına 
ak tarm ay ı vazife bilm ektedir. B ugünkü nesle kas ıtlı o la rak  veya ihm al edilerek 
duyurulm am ış çok kıym etli vesikaları yorum suz olarak, tarihim izde cereyan e t
tiğ i şekli ile duyurm aya çalışacağız.

A şağıda okuyacağınız sa tırla r, büyük kum andan Yavuz Sultan  Selim H an'ın, 
cephede düşm anlarına, harp  m eydanında askerlerine ve h a s ta  yatağ ında y a ta rk en  
yanındakilere söylediği sözlerdir. Ecdadına lâyık  olm ak isteyen her ferdin, bu 
sözler üzerinde iyice düşünm esi zarurid ir.

YAVUZ SULTAN SELİM HAN’IN 
ŞAH İSMAİL’E HİTABI...

“BENİM MEMLEKETİMİN HU
DUDU ÜZERİNDE görünmekle ba
na meydan okudun; bizi beklemekte 
olduğunu bildirdin. Biz de davete 
icabetle uzun yollar aşarak memle
ketine girdik. Haftalarca yürümekte 
devam ettiğimiz halde, ne senden, ne 
de askerinden bir haber yok. Padi
şahların ellerindeki memleket onun 
nikâhhsı gibidir; erkek ve yiğit olan
lar kendisinden başkasının elini ona 
dokundurtmazlar. Halbuki bunca 
gündür askerimle memleketine gir
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diğim halde senden bir haber yok. 
Ölü müsün, yoksa sağ mısın bile
mem? Hile ve hud’adan başka bir 
şey bilmez misin? Eğer korkuyorsan 
bir tabip getir ki, seni tedavi etsin. 
Seni çok korkutmamak için askerim
den kırk bin kişiyi ayırarak Kayse
ri ile Sivas arasında bıraktım. Has- 
ma mürüvvet ancak bu kadar olur. 
Bundan sonra da gizlenmekte devam 
edersen, erkeklik sana haramdır. 
Miğfer yerine yaşmak, zırh yerine 
çarşaf giyerek serdarlık ve şahlık 
sevdasından vazgeç.”

MUFASSAL OSMANLI TARİHİ
s. 728
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YAVUZ SULTAN SELİM HAN’IN veccühümüzde kusur mu fehmettin? 
YENİÇERİLERE HlTABI : — Haşa ki, bir zaman zikr-i

“Biz henüz kasdettiğimiz yere 
varmadık. Düşmanla karşılaşmadık; 
Dönmek ihtimali yoktur; hatta bu
nu düşünmek bile fasit hayaldir. 
Teessüf olunur ki, Şah’m maiyyeti 
kendi efendileri yoluna can verdik
leri halde biz şeriat-ı Ahmediye’ye 
muhali hareket eden bunları yola ge
tirmek için bu serhatlere kadar gel
mişken birtakım gayretsizler bizim 
mesaimizi akim bırakmak için geri 
çevirmek isterler. Biz katiyyen yolu
muzdan geri dönmeyeceğiz. Ülül-em- 
re itaat edenlerle kasdettiğimiz yere 
kadar gideriz. Kalpleri zayıf olanlar, 
ehl-ü ıyallerini düşünenler ve yol 
zahmetini bahane edenler kendileri 
bilirler. Dönenler ise din-i mübin yo
lundan dönerler. Eğer bahane düş
manın görünmediği ise düşman iler
dedir. Er iseniz, benimle beraber ge
lin. Ve illa ben tek başıma da gi
derim.”

MUFASSAL OSMANLI TARİHÎ 
ClLT n, SAYFA 729

rahmandan gufûl müşahade etmiş 
olayım: Lâkin bu zaman gayr-i za
mana benzemediğinden ihtiyaden ce
saret eyledim.

Hasancan’ın bu cevabı üzerine 
Yavuz Selim:

Sure-i Yasin tilavet eyle, demiş 
ve kendisi de onunla birlikte hafif 
şekilde okumaya başlamıştı.

MUFASSAL OSMANLI TARİHÎ 
ClLT II, SAYFA 785

YAVUZ SULTAN SELİM HAN'IN 
HASTALIĞINDA SÖYLEDİKLERİ

Hastalığı boyunca gece gündüz 
yanında bulunan Hasancan ile padi
şahın arasında son demlerinde şöyle 
bir konuşma cereyan etmiştir.

— Hasancan, bu ne haldir?
— Sultanım, cenab-ı Hakka te

veccüh edip Allah'la beraber olacak 
zamandır!

— Bizi bunca zamandan beri ki
minle bilirdin ? Cenab-ı Hakka te-

Arkadaş, yurduma alçakları
uğratma sakın; 

Siper et gövdeni, dursun bu
hayâsızca akın. 

Doğacaktır sana va’dettiği
günler hakk’m, 

Kim bilir, belki yann, belki
yarından da yakm.
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M ehmet MENTEŞOĞLU
Y.Ö.O. M atem atik  Bölümü

D urm aksızın gelişen, hiç b ir istisna 
tanım adan gürül gürü l sab it b ir is tika
m ete doğru akan  kâinat, m illetleri, in
san ları h ay a t ve eşyanın objektif gerçek
leriyle k arşı karşıy a  b ırakm aktad ır. K âi
n a tı değişmez, kesin kanun larla  itirazsız 
kuşa tan  kudret, eşyayı ve insanı büyük 
hak ikatlere  doğru koşturm aktad ır. Bu ko
şu ne k ad a r sü rer ? İn san  için m eçhul
dür.

Bilinen şudur ki, hayatın , h ay a tta n  ön
ce tesb it edilmiş kanun lara  doğru yaptığ ı 
koşu, disiplinsiz, dağınık ve ferdî olamaz. 
Toplayan disipline eden ve 'ilme doğru 
yürü ten  b ir vasıtaya ihtiyaç vardır. İş te  
bu vas ıta  eğitim dir.

E ğitim ; insanın m ensubu bulunduğu 
m illete, insanlığa ve kendisine k a rş ı vazi
felerini yerine getirebilm esi için şuur ve 
beden kabiliyetlerini düzenleyen, geliştiren, 
terb iye ve öğretim  faaliyetidir. Eğitim , in 
sanın doğuştan getird iğ i kabiliyetlerini te s
p it edip, k rista lleştirm ek tir. B udanm ayan 
ağaç sıhhatli ve olgun meyve verir m i? 
Odunu mobilya, pam uğu kum aş, çeliği top 
yapan eğitim dir.

EĞİTİM İN M ÎLLÎ OLMA ZARURETİ
E ğitim in mevzuu insandır. F a k a t in 

san aynı zam anda b ir m illetin parçası da 
olduğu için, eğitim  topyekûn m illeti ku 
cak lam aya m ecburdur. İn san la rın  m illet
ler halinde yaşam a m ecburiyetleri eğitim in 
millîliğini zaru rî k ılm aktadır. Yani eğitim  
millî olmalıdır.

Eğitim in Türkiye'deki gö rüntüsü  ne
d ir?  T ürk  eğitim inin hedefleri çizilmiş m i
d ir?  M illetin ta rih i vazifesini yerine ge
tirm ek üzere, halkın, öğrencilerin hangi 
hedeflere göre yetiştirileceği düşünülm üş 
m üdür? Tarihinin derinliklerinden süzülüp
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gelen, billûrlaşan değerler m anzumesinin 
eğitimdeki yeri ne olm ak gerek ir?  Her- 
şeyden önce gerçek m anada eğitim de f ırsa t 
eşitliği sağlanm ış m ıdır? Önemle ve titiz 
bir şekilde üzerinde durulm ası gereken ko
nulardır bunlar.

Milleti yükseltecek dim ağları lâyıkıyle 
yetiştirm eyi kendine gaye edinmeyen, ne
ticesi m illetin en ulvî değerlerine bigâne 
fertle r kazandırm ak olan b ir eğitimin, mil
lîliğinden bahsetm ek zordur.

Eğitim in ana gayesi nedir? Dünya va
tandaşı mı yetiştirm ek tir?  Süflî, zelîl ve 
pis cem iyetlere yenilerini mi iltihak  e t tir 
m ek tir?  Gaye halka  inmek değil m i? 
H alk için, halkı eğitm ek değil m i? U nut
m am ak lâzım dır ki, eğitim  ancak  m illet 
için vardır. H alka inmeyen, dünya v a tan 
daşı yetiştiren, halkın ih tiyaçlarına tek a
bül etm eyen ve belirli b ir züm renin malı 
o lm aktan öteye gitm eyen eğitim  sistem 
leri millî olmaz. M illetin olmaz. H er te r 
biye sistemi, a it olduğu cemiyetin en aslî 
ve hakikî ih tiyaçlarına göre ayarlanm alı
dır. A ncak ta rih i akışın  çerçevesi içinde 
eğitim  inkişaf eder.

E ğitim  İlmî olmalıdır. İnsanî olmalı
dır; verim li olmalıdır. H ayatın  ve kâina
tın  gerçeklerini doğru olarak tesbite ya
ram ayan, m ateryalizm in kontrolündeki 
eğitim  kördür. Bugün sadece k â in a t ve 
hayatın  maddeci izahını yapm aya çalışan 
eğitim, zihinleri köleleştirm ekte, bünyeler 
üzerinde em peryalizm  kurm aktad ır. Eği
tim , m odern kesim lerin gelişmesini güç
lendirm eye yönelmek zorundadır. Gelenek
sel kesime uyum  değil, bunu değiştirm eye 
çalışm ak gereklidir.” (1). N edir “Gelenek
sel kesimi değiştirm eye çalışm ak” tan  k a 
sıt ? M illetin inancı, idealleri, örfü ve 
âdetleri m i? M odem kesim leri geliştirm ek 
ve m akineleşmeyi sağ lam ak için inançla
rım ızı terke lüzum yok tu r ki, Japonya 
inançlarını te rk  ettiğ i için mi dünyanın sa 
yılı ülkelerinden birisi haline geldi? K al
dı ki Türk milleti, en gerçek, en İnsanî ve 
eşyanın en tam  ifadesi olan b ir doktrine 
bağlıdır.

EĞİTİM DE FIR SA T EŞİTLİĞ İ VAR M I?

Üzerinde durm ak istediğim iz önemli 
meselelerin hepsi bunlar değildir. Eğitim  
yuvalarının hedefsiz, m illet ıstırabından 
habersiz, düşm anlarına gizli b ir hay ran 
lıkla dolu, sığ m alûm atlı ve zihnen tem 
bel fe rtle r yetişm esinden başka, zihinleri 
kurcalayan  önemli b ir soru da “Eğitim de 
f ırs a t eşitliği v a r m ıd ır?” sorusudur. Yani 
T ürk  m illetinin her ferdi aynı yetişm e im 
kân larına  sahip m idir? Is ra rla  düşünelim.

Doğmasıyle beraber terkedilm işliğin 
öldürücü batağm a yuvarlanan, yüzüstü bı
rakılan, horlanan, gayrı millî güçlerin p a r
yası haline getirilen, halkının dram ıyla be
raber acı h ay a t hikâyesi başlayan, kendi 
öz yurdunda köleleşmenin kahredici o r ta 
m ında büyüyen T ürk  çocuğu, as ırların  ih
m aline uğram anın  ezikliğini taşım aktadır, 
üzerinde. A nadolu’nun gerçeği bu, bizim 
gerçeğimiz...

Aynı dert, aynı problem eğitimde de 
kapısını çalm aktadır, Anadolu insanının. 
E şit eğitim  im kânlarından istifade edeme
mek, A nadolu’daki binlerce zekâyı top ra
ğa  göm m ektedir. G erçekte bütün varlığıy- 
le T ürk  milletine hizm et edecek olanlar, 
boy a tm aya m üsait m üm bit top rak lar bu
lam am aktad ırlar. Bereketli top rak lar böy- 
lece betonlaşm aktadır. H alk  tabakaların ı 
ve çilekeş evlâtlarını eğitmek, her tü rlü  
vasıta ları ayak larına taşım ak  asilken, bü
yük şehirlerde kümelenmiş, millîlik endi
şesinden tam am en sıyrılmış, ekseriyetini 
azınlıkların  teşkil ettiğ i gruplar, eğitim in 
balına- kaym ağına sahip görünm ektedir. 
“E ğitim  Reform unda S tra te ji ve yöntem ” 
adlı ta s lak  m emleketimizdeki gelir dağılı
m ındaki bozukluğun, adaletsizliğin eğitim i 
etkilediğini belirtm ektedir. Gelir dağılım ın
daki adaletsizlik neyi ifade eder? Bugün 
yurdum uzda maliye, T ürk  milletinin ideal
lerine, tarihiyle teşekkül etm iş h ay a t mo
deline, yüksek medeniyet harika larına  düş
m an beynelmilel güçlerin veya o rtak ları
nın tekelindedir. Öyleyse gelir dağılım ın
daki adaletsizlik yalnız T ürk  milletinin öz 
evlâdının boynunu büker olm aktadır.
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Türkiye’de %3 azınlığın ve azınlık
la ra  katılm ış %5-10 k adar yabancılaşm ış 
Türklerin  çocukları en lüks okullarda oku
yabilm ektedir. Yahudi, Rum, Erm eni ve 
diğer yabancı unsurların  her b iri özel o- 
kullarda en modern usullerle öğretim  
yapm aktadır. Sadece İstanbu l’da 400 civa
rında yabancı okul olduğu düşünülürse, bu
radan  m ezunların devletin, k ilit m evkileri
ne o turdukları da hatırlan ırsa , buhran ları
mızın tem elleri tesb it edileceği gibi, eği
tim in belirli çevrelerin m alı haline geldi
ği düşüncesi de izah kazanm aktadır. Ro- 
b e rt Kolej, A m erikan kolejleri, S ain t Jo- 
sefler gibi yabancı liseler çok küçük is
tisnala r dışında belirli çevrelerin çocuk
ların ı eğitm iştir. A nadolu’nun ıstırab ı ve 
çilesiyle yüklü, millî ideallerle dopdolu, 
Anadolu lisesini bitiren  T ürk  çocuğu Av
rupa’ya gitm ek ve ih tisaslaşm ak im kânını 
bulam am akta, m illetine hizm et aşkıyle 
yanm asına rağm en, T ü rk ’ün adını zihin
lere bir kere daha perçinlem ek arzusu 
akîm  kalm aktadır. En kötüsü, ta rih i em
salsiz zaferlerle dolu m illet evlâdı b ir ke
n a ra  itilm ektedir. Neticede önemli m evki
ler, Anadolu liselerinden yetişm iş talebeye 
kapanm ış, kolejlerden ve diğer yabancı 
okullardan mezun olanlar için ard ına k a 
d ar açılm ıştır. H ariciyecilerin %90’ım n y a
bancı okullardan mezun olduğu unutulm a
malıdır.

D enecektir ki, biz im tihanla, bilgileri 
ölçerek, kabiliyetleri tesp it ederek alıyo
ruz, lâzım  olanları. Sübjektif olarak  h a 
zırlanan şa rtla rın  tabiî b ir neticesidir bu 
zaten. Anadolu lisesindeki fert, öğretm en
sizlikten ve im kânsızlıktan lâyıkıyle nasıl 
yetişebilir? E şit şa rtla r  altında nasıl im 
tihana girebilir ? Bu durum  elbette ki, be
lirli b ir çevreye istikbal kapıların ı aça
caktır.

Yine ta s la k ta  bölgeler a rası fark lılığ ın  
da eğitimimizi etkilediği belirtilm ektedir. 
Bu husus çok doğrudur. Anadolu’daki lise
lerin büyük b ir kısm ı m erkezileşm iş lise
lerdeki gibi teşekküllü hale gelememiştir. 
Bunun ötesinde dersinin öğretm enine da

hi kavuşam am ıştır. F izik  ve K im ya ders
lerini en son tekâm ül etm iş lâboratuvar- 
da yapan, biyoloji derslerini en modern h a
liyle şekillendirilmiş şem alarla okuyan, her 
tü rlü  im kânlarla  teorik  dersleri pratik le  
pekiştirerek  öğrenen talebeyle, dersinin 
gerçek öğretm eninden dahi m ahrum  oku
lun talebesine aynı im kân lara sah ip tir di
yebilir miyiz ? Sadece suçu Anadolu’da 
doğm ak olan gencin fışk ıran  zekâsı körle- 
tilirse suçlu olmaz m ıyız?

Aklı başında her insan kabul eder ki, 
küçük ve im kânları olm ayan b ir liseden 
mezun olan b ir gençle, her tü rlü  im kânı 
olan bir kolej m ezunu gencin üniversiteye 
girm e şansları aym  değildir. M ağdur ve 
yalnız bırakılm ış Anadolu liselerinden m e
zun olanlarla, m erkezileşm iş liselerin m e
zunlarının üniversiteye g iriş o ran ları is ta 
tis tik  haline getirildiğinde, fa rk  açık ola
rak, hiç b ir tevile lüzum kalm aksızın gö
rülecektir. Öğretm ensiz ortaokul ve lise 
açm anın m anası yoktur.

Eğitim de f ırs a t eşitliği olmadığı böy- 
lece kesindir.

N etice o larak  şunu diyebiliriz ki, se
nelerden beri ilim adam ı yerine adapteci, 
tercüm eci ve sadece m alûm at aşırıcı in 
san lar yetiştiren, içinde yaşadığı dünyanın 
meseleleri hakkında alâkasız, m illetinin da
valarından habersiz ve yüz milyon esir 
kardeşinin bulunduğu T ürk  dünyasının ıs
tırab ına s ır t çevirmiş; lüks, p a ra  ve zevk 
dışında hiç b ir davası olm ayan nesiller ye
tiştirm eye yarayan  b ir eğitim  sistemi, top- 
yekûn b ir reform a m uhtaçtır. F ırs a t eşit
liğini de beraberinde getirecek, Türkiye’ 
nin m addî ve m anevî kalk ınm asına hizm et 
edecek b ir millî eğitim  planının başarı kes- 
bedebilmesinin tek  şa rtı realistliği ve millî
liği olacaktır.

(1) E ğitim  reform unda S tra te ji ve 
Yöntem.

(2) Aynı taslak .
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Ordu, Hilâl şeklinde mevzi almıştı 
Hilâlin iki ucu kapanınca, Haçlı 
ordusundan eser kalmayacaktı. . .

BÜTÜN AVRUPA’YI YENDİĞİMİZ

NİĞBOLU ZAFERİ
1396 yılı başlarında A vrupa’da b ir

tak ım  faaliyetler hızlanm ıştı. M acar 
K ralı Sigismund, tek  başına M üslüman 
T ürk’ü yenemeyeceğini anladığından, T ürk ' 
lere karşı bir Haçlı Seferi düzenlemek için 
b irkaç senedir uğraşıyordu. îş te  1396 yılı 
başlarında bu iş tam am lanm ak üzere idi. 
H arekâ ta  bü tün A vrupa katılıyordu. Köh
ne Bizans, M acaristan  Krallığı, F ran sa  
Krallığı, İng iltere Krallığı, A lm anya İm 
paratorluğu, Lehistan, Venedik, Kastilya, 
Rodos şövalyeleri, Papalık, E flâk  P rens
liği, m eşhur Alm an Töton şövalyeleri, N or
veç ve İskoç krallıkları, K üçük İta lyan  
devletleri, hü lâsa bütün A vrupa harekete 
geçmişti. P apa  IX. Bonifaçyüs katılm a
yan devletleri afaroz edeceğini ilân ediyor
du. H areketin  h ara re tli ta ra fta rla rın d an  
F ran sa  K ralı VI. Charles, prensleri, su
bayları toplam ış onlara: /

«Efendileri Mukaddes Pederin sayesin
de şu anda bütün Hıristiyanlık dünyası 
bütün Avrupa kıtası Türklere karşı kı
yam etmiştir. Sultan Beyazıd Bizans’ı al
mak istiyor. Sonra sıra Macaristan’a ve 
kimbilir hangi Hıristiyan ülkesine gelecek. 
Biz önümüzdeki aylarda harekete geçire
ceğimiz yeni Haçlı seferi ile sadece Bizans 
İmparatorluğunu, Macar Krallığını kurtar
makla kalmayacağız! Dinsiz Türkleri, gel
dikleri yere, A sya’ya süreceğiz. Onları Bal
kanlardan Tuna üzerinden söküp atacağız. 
Bu derece harikulade orduları bir araya ge-

Veli ŞÎRÎN  
Y.Ö.O. T arih  Bölümü

tirm işken, B irinci H açlı Seferinde olduğu 
gibi, Anadolu’ya geçip, M ısır T ürk  su ltan ı
nın m em leketine giderek, m ukaddes m a
kam ları, Kudüs’ü, N asıra’yı, Beytüllahm ’ı 
kurtaracağız. Kudüs K rallığını yeniden ku
racağız. Hz. İsa ’nın ruhu bizimle beraber
dir.» diyordu.

Niğbolu H açlı seferinin hazırlığı b ir
kaç sene sürm üş ve A vrupa’nın ç ıkara
bileceği en seçkin ve büyük 130.000 kişilik 
b ir ordu hazırlanm ıştı. Tabiî bu hazırlık  
çok da pahalıya patlam ıştı. H a tta  F ran - 
sızlar, harp  değil âde ta  B ursa’da yapacak
la rı resm î geçit için k ıyafet hazırlıyor
lardı. Çünkü M üslüman T ürk ’ü onlar da
h a  tanım am ışlardı. Zannediyorlardı ki, h a 
zırlanan bu ordu karşısında, Sultan Yıl
dırım  Beyazıd H an M ısır’a  doğru kaçacak!

F ransız  tüm eninde nam lı kişiler yer 
alıyordu. K im ler yoktu  ki bu tüm ende: 
B urgonya veliahdı Prens Jean  (Korkusuz 
Jean ), F ra n sa  orduları başkom utanı Eu 
K ontu P rens Philipe de Capet-Artois, 
F ra n sa  M araşali Boucicault, seferin ta r i
hini yazacak  olan ünlü Saint-Denis R a
hibi, kontlar, senyörler, şövalyeler, baron
la r ve neler neler...

İng iltere birliğine m üstakbel K ral IV. 
Henry, Rodos şövalyelerine ustâd-ıazam  
Philibert de Noillac kum anda ediyordu.
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Bütün orduya da M acaristan  K ralı I. Sigis
mund kum anda ediyordu.

N ihayet büyük harp  meclisi M acar 
k ra lı Sigismund’un reisliğinde Budin’de 
toplandı. Zaferden emin olm ayan tek  kişi 
olarak  ve Yıldırım 'ı bilen, Türkleri tan ı
yan birisi o larak  K ral Sigismund şöyle 
dedi: «Türkiye hududunu geçmeyelim. On
la rı kendi top rak larm da yenm ek kolay de
ğildir. Ma,car toprak larında bekleyelim ve 
onları burada im ha edelim.» M ağrur F ra n 
sız P rensi K orkusuz Jean  ayağa fırladı 
ve. «Majeste, bu bize h ak a re ttir . Biz fü- 
tü h a t için toplandık, böyle b ir f ırsa t yüz 
yılda b ir ele geçmez. Osmanoğlu ne kö
pek tir ki bizim karşm uza çıkabilsin? E l
bet bütün Türkiye’yi fethedip, m ukaddes 
Kudüs’ü de dinsiz Türklerin elinden a la 
cağız.» H arp  meclisi üyeleri hara re tle  
P rens Jean ’ı desteklediler.

Sultan Yıldırım Beyazıd Han, A vru
p a’nın kalbinin atışın ı bile kuvvetli istih 
b a ra t teşk ilâ tı ile haber alıyordu. B ütün 
bu hazırlık lardan haberdardı. Şubat 1396 
da M acaristan’a  harp  ilân etmiş, m ayısta  
hududu geçeceğini Sigismund’a bildirm işti. 
Budapeşte’deki toplantı ise haziranda ya
pılıyordu. Sultan Beyazıd hâlâ görünür
lerde yoktu. Sigismund biraz ümitlendi. 
Ordusuna T ürk  sınırını geçme em ri verdi. 
Sultan Yıldırım Beyazıd H an  Bizans’ı m u
h asara  ediyordu. M uhasarayı kaldırdı. Sü
ra tle  T ırnova’ya vardı. Bu sıra larda Haçlı 
öncüleri de T ırnova’y a  yaklaşıyorlardı.
70.000 kişilik M üslüman T ürk  ordusu ile
130.000 kişilik Haçlı sürüsü...

H açlılar T una’ya k adar ve ondan son
ra  geçtikleri, (Katolik ve O rtadoks) H ıris
tiyan  ülkelerini yağm alam ışlar, zulüm, soy
gun ve ahlâksızlığın içine itm işler ve böy- 
lece de bizzat m illetleri onlardan bıkm ış
tı. Sefere katılan  H ıristiyan  tarihçiler bun
la rı teessürle yazm aktad ırlar. Halbuki 
M üslüman Türk ordusu geçtiği yerlerde 
H ıristiyan halka  değil zulmetmek, onların 
bağlarından bir üzüm bile koparmıyordu. 
Onlara hakkı ve adaleti götürüyordu. İn 
sanca yaşam aların ı tem in ediyordu. Bu
nun için de Bizans’lı vatandaş «Kardinal 
küîâlıı görm ektense, [Müslümanm m uhte

şem salığ ın ı görm ek elbette daha iyidir.» 
diyebiliyordu. Haçlı orduları B ulgarların  
oturduğu Vidin’e girince onları güyâ Türk  
zulmünden k u rta rm ak  için k ılıçtan geçir
diler, m allarını yağm aladılar!

Vidin’den sonra H açlı ordusunun he
defi Niğbolu kalesi oldu. Kale kom utanı 
Sultan M urad’ın nam lı askerlerinden Do
ğan Bey idi. Kalede kuvvet azdı. F a k a t 
cephane, erzak boldu. Ve askerleri disip
linli, harp  görm üş gazilerdi. Hepsi namus, 
m illet ve v a tan  için ölmeye hazır y iğ it
lerdi. 8 eylül 1396’da H açlı sürüsü kaleyi 
kuşattı. Doğan Bey teslim  olm aktansa şe
reflice şehit olm aya k a ra r  verdi ve teslim  
olmadı. Zaten H açlılar da H ıristiyanlardan 
yağm aladıkları ile birbirine ziyafet veri
yor, eğleniyor, içip sarhoş oluyorlardı. Sul
tan  Beyazıd’ın değil Niğbolu’ya geleceği
ne A vrupa’ya geçeceğine bile inanm ıyor
lardı. K uşatm anın  on beşinci günü ileri 
h a tta n  gelen bir asker Yıldırım’m gelmek
te  olduğunu bildirdi. K ral Sigismund «Ola
bilir T ürk ler çok seri h arek et ederler, on
la rı başkalarıyle karıştırm ayalım » dediyse 
de, F ran sa  M areşali Boucicault «Tahmini
me göre Sultan  Beyazıd Anadolu’yu b ırak 
mış, K ahire’ye kaçmış, Türk-M em lûk sul
tan ına  sığınm ıştır. Y alan yanlış haber ge
tiren  askerin  ku lak ları kesilsin» dedi ve 
zavallı asker kulağından oldu. H albuki ger
çekten Yıldırım Beyazıd Han, yıldırım lar 
gibi ordusu ile geliyordu. Ve kuvvetli ca
sus teşk ilâ tı ile H açlı ordusunun teşk ilâ tı
nı ve gücünü iyice biliyordu. M acar k ra lı
nın, B izans’a  gönderdiği m ektupları ele 
geçirm işti.

M üslüman T ürk  ordusu süratle Şıp- 
k a ’yı geçti ve Niğbolu’ya yaklaştı. Yıldı
rım  Beyazıd H an 20.000 kişilik bir kuv
veti Ş ıpka’ya b ıraktı. H açlı ordusuna bir 
konaklık mesafeye kadar, ordu geldi. Yıl
dırım  Beyazıd H an Doğan Beyin çok üs
tün  düşm an karşısında kaleyi teslim  e t
mesinden endişe ediyordu. Ona güvenirdi. 
Am a haber göndermemişti. 23 eylül gecesi 
orduda kimseye haber vermeden tek  başına 
Niğbolu surların ın  dibine vardı. H açlıla
rın  arasından öyle geçm işti ki kale çepe
çevre sarılı olduğu halde onu gören olma
mıştı. Bağırdı:
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— Bre Doğan, Bre Doğan! Doğan Bey 
uyumuyordu. Padişahının sesini tanıdı. K u
lak larına inanam adı. Bir düşm an hilesi 
sandı. Sultan Yıldırım Beyazıd H an’ın em
rinde binlerce asker vardı, akıncılar var- 
casuslar vardı, onları göndermemiş ve kim 
seye de haber vermeden kendisi gelmişti. 
Bu büyük bir kahram anlık tı. H açlılarınsa 
böyle bir şey zihinlerinden geçmezdi. Do
ğan Bey burçtan  başını u za ttı ve m uhte
şem beyaz atın ın  üzerinde Sultan Yıldırım 
Beyazıd H an’ı dimdik gördü.

— Buyur Saâdetlü H ünkârını, dedi, 
Yıldırım H an:

— Bre Doğan halin nicedir? Doğan 
Bey cevap verdi:

— Düşm an karadan  ve nehirden kale
yi tazyik eder. Surlar sağlam , erzak bol
dur. Hem ân Saâdetlü Padişahım  da yetiş
m iştir, ne ihtim aldir ki kale düşe!

— O halde var bir-iki gün daha da
yan. İşte  biz dahi vardık. Seni ve gazi
lerini Cenab-ı A llah’a ısm arladım !

Konuşmayı duyan H açlılar hem en h a
rekete geçtiler, am a Y ıldırım lar gibi g i
den Sultan Beyazıd’a  erişemediler. D uru
mu kom utanlarına an la ttıla r, ve m ükâfa t 
olarak  ku lakları kesildi. Çünkü onlar böy
le bir hadiseyi hayal dahi edemiyorlardı.

Son hazırlıklarını Tırnova’da yapan 
Türk ordusu Osma suyunu atlam ış ve 24 
eylül gecesi T una’nın az güneyine k a ra r 
gâhını kurm uştu. 25 eylül 1396 sabahı bü
tün H açlılar M üslüman T ürk ordusunu 
gördüler. Hilâl şeklinde mevziî almıştı. H i
lâlle H aç karşı karşıya idi. Bakalım  «gök 
göçse mızraklarımızla tutarız» diyen m ağ
ru r prensler ne yapacaktı. İşte  o mühim- 
semedikleri ordu karşılarında idi. 50.000 
M üslüman Türk, 130.000 Haçlı sürüsü...

Sultan Yıldırım H an zekî, cesur ve 
herkesin kabul ettiğ i eşsiz bir asker; bü
yük bir m illetin padişahı idi. O rdusuna tam  
hâkimdi. Haçlı ordusunda bir düzen gö
rünmüyordu.

M uharebe bütün şiddeti ile başlam ış
tı. Hilâlin uçları açılıyor o rtası g ittikçe 
geri çekiliyordu. H açlılar da sü ratle  Müs
lüm an Türk ordusunun derinliklerine da
lıyorlardı. Sigismund tehlikeyi gördü ve

kaçtı. H ilâlin uçları kapanm ış ve ülkeler 
fetheden, devletler y ıkan m eydan m uhare
besi T ürk  ordusu lehine gelişmeye başla
mıştı. F ransız tüm eni hilâlin tam  içine 
düşmüştü, m üthiş im ha başlayınca kendi
lerine gelebildiler am a iş işten geçmişti. 
Haçlı ordusunda panik başlam ıştı. T una’- 
ya a tlayan lar boğuluyor kaçabilenler k u r
tuluyor, geriye kalan lar da esir oluyordu. 
Osmanlınm kuvvetini A vrupa’ya an la ta 
cak olanlar da bu esirlerdi. Bu arada  m üs
takbel İngiltere K ralı IV. H enry kaçm ıştı. 
Haçlı ordusu perişan olmuştu.

G ururlu prensler, zafer alayı değil esir 
alayı içinde Edirne ve B ursa’ya g ittiler. 
Esirler arasında 27 büyük F ransız asilza
desi vardı. Gösterdiği cesaretten  dolayı 
Korkusuz ünvam  alan, F ra n sa  kralının 
am ca oğlu, B urgonya veliahdı Prens Jean, 
F ran sa  başkom utanı Eu K ontu P rens Phi- 
lipe, k rallık  hanedanından Dela M arche 
kontu Prens Jacques, B ar kontu  P rens 
Henry, M areşal Boucicault ve senyörler, 
kon tla r esir düşmüşlerdi.

İslâm  âlemini galeyana getiren  bu za
fer üzerine, H alife I. M ütevekkil tebriknâ- 
me yolladı. A vrupa teessür içinde idi. Kim
se inanm ak istemiyordu.

Sultan Yıldırım Beyazıd Han, zafernâ- 
melerle İslâm  âlemine Niğbolu zaferini 
bildirdi. H an lara  hediyeler gönderdi. Mısır 
Sultanı B erkuk’a da 60 zırhlı şövalyeyi 
hediye gönderdi.

F ran sa  k raliyet ailesinden olan K or
kusuz Jean, Y ıldırım’ın kendisini öldür
memesi üzerine, onunla savaşm ayacağına 
dair yemin etti. O zam an Sultan Yıldırım 
Eeyazıd H an dedi ki:

«Bana karşı bir daha silâh kaldırma
yacağına dair ettiğin yemini sana bağış
lıyorum. Bilâkis şerefini kurtarmak üzere, 
bana karşı Hıristiyanlığın bütün kuvvet
lerini topla, yeniden get! Bana din, millet 
ve vatana lıizmet için yeni fırsatlar bah
şet.»

Bizim ordudan da 30.000 k adar şehit 
vardı. O toprak lar m übarek şehitlerin kan
la rı pahasına alınm ıştı. Ve Niğbolu zaferi 
A vrupa’ya vurduğum uz bir m ühür oldu.
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SANAT
VE

DOKTRİN

Hüseyin GÜLERCE 

Y.Ö.O. F izik Bölümü

Asrım ızın sosyologları, psikologları, 
düşünürleri ve her çeşit ilim -sanat adam ı 
aynı soruyla meşgul: İnsan  nedir? Lüzum
suz gibi b ir soru. Ve düşündürücü, 20. 
yüzyılın son çeyreğine girerken hâlâ in
sanı tan ım am ak düşündürücü.

E trafın ıza  bakınız her şey insan için. 
Dert, sıkıntı, “İnsanı nasıl m utlu edebili
r iz ? ” de düğümleniyor. İnsan ı gerçek saa
detin, insanca yaşayışın kucağına nasıl çe
kebiliriz? Onun problemlerini, acılarını n a
sıl dindirir, nasıl paylaşabiliriz? S anat da 
insan için. İn sana m ahsus. Madem hare
ke t noktam ız insandır, insanı bilm ek ama, 
gerçek olanıyle bilm ek mecburiyetindeyiz.

İnsan ı tam  olarak anlam adan, insanın 
gerçek b ir tarifin i yapm adan san a ttan  bah
setm ek ne derece doğru olabilir?

K ısaca belirtelim. İnsan  bir realite 
olarak, zam an ve m ekân içersinde hem bi
yolojik, hem  de ideolojik (inanç, ahlâk, 
kültür, akıl, h isler bütünü) b ir varlık tır. 
D üşm ekte olan bir taşın  uyduğu yerçekim i 
kanunu gibi, insan da vazgeçilmez b ir ta 
kım  kanun lara  tâbidir. Ve insan görünen
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ve görünm eyen varlığıyle b ir bütündür. 
İş te  inşam  anlarken, tan ırken  ve ta rif  
ederken bu bütünün bazı parçalarına  im ti
yaz tan ım ak bizi yan ıltacak tır. İnsan ı sa 
dece “homo ekonom icus” o larak  görmek, 
çalışan b ir m akine te lâkki etm ek elbette 
hatalıdır. Onu sadece mide guru ltu ların ın  
istikam etinde te tk ik  etm ek ve anlam ak 
şüphesiz san a ta  da te sir edecektir.

D oktrin m evzuuna gelince. D oktrin 
% h ay a t ve kâinatı izah eden fikirdir. A m a 

bu izah ediş ta rz ı çarpık  çurpuk, birbi
rinden m üstakil, ara larında herhangi bir 
yakınlık  m evcut olm ayan fik ir  topluluk
ları şeklinde değil, sistem li b ir tarzdadır. 
D oktrin  doğrudur veya yanlıştır. A m a sis
temlidir.

M evcut doktrinden h ay a t bulan bir kül
tü r  ve bu kü ltü rle  inşa edilmiş b ir n i
zam, cem iyet m evcuttur. D oktrinsiz in
san tasavvur edilebilir mi ? A m a yanlış, 
am a doğru her insan h ay a t ve k â in a t hak 
kında bir bilgiye sahiptir. M üspet veya 
menfî bir ideoloji sahibidir. İnsan lardan  
m eydana gelen topluluk da öyle. Ya on lar
dan fışk ıran  sanat, elbette o da b ir inancın, 
ahlâkın, kültürün, hissin ve heyecanın ifa 
desidir. Sanatı doktrinsiz o larak  düşünmek, 
meyveyi gövdesiz ve köksüz o larak  düşün
meye benzer.

Neden Eski M ısır ölülerini yıkılm az 
pram itlere (F iravun  m ezarları), m as ta b a
la ra  (a r is to k ra t m ezarlarına) göm m üştür? 
M ezarların etra fın ı yiyecek, giyecek resim 
leriyle, figürleriyle süslem iştir? Cesetleri 
m um yalam ıştır ? M ısır’ın ruhun ölmezliği
ne olan inancı bilinmeden soru lan lara ce
vap verm ek m anasız o lacaktır elbet. Belli 
bir düşünce ve h ay a tı anlayış ta rz ı Eski 
M ısır sanatın ı belli b ir çerçeve dahilinde 
m üta lâa  etmemizi sağlıyor.

Niçin Yunan sanatın ı b ir sürü  tan rı 
heykelleri doldurm uştur da, bu H in t sana
tında 20 kollu tek  b ir ta n rı halindedir? 
M ısır’da çıplak o larak  karak terize  edilen 
erkek ve kadın figürleri, A surlu larda ge
niş elbiseler içindedir.

IV. ve daha sonraki yüzyıl H ıristiyan 
eserleri İsa, Meryem m otifleri ile doluyken,

aynı H ıristiyanlık  XIII. yüzyılda karşım ı
za N ötre Dam e de P aris  katedraliyle çık
m aktadır. Ve hâkim  olan anlayış, Gotik 
sanatı tarzındadır.

Roger Van der Weyden “Ç arm ıhtan 
İndiriliş” i, Leonardo da Vinci “On iki ha
varinin duruşları - La Çena” yı tablolaştı- 
rırken, Mikelancelo “M usa Heykeli” ni ta 
şa işlerken belli b ir inancın, düşünüşün ve 
hissin içinde değiller m iydi?

İslâm m  yayıldığı ülkelerde tü rlü  ırk 
lardan  binlerce usta, binlerce sanatkâr, 
binlerce el, kafa, kol yeni b ir sanatm , yeni 
bir üslûbun doğm asına vesile olm adılar 
m ı? Kudüs’teki K ubbetüssahra, Tunus’tak i 
Zeytûne Camii, K ahire’deki Tolûnoğulları 
Camii, Camiülezher, Tebriz’deki Gök Mes
cit, H indistan’daki Tacmahal, G ırnata’daki 
E lham ra S arayı yeni b ir h ay a t ve k â in a t 
anlayışının hayran lık  uyandıran  nişaneleri 
değil m idir?

K onya’daki Alâeddin Camii’ni, Sivas’ 
tak i Ç ifte M inare’yi A lpaslan’ın M alazgirt’ 
te  okuduğu nutkun  pınarından ayrı m üte- 
lâa  edebilir m isiniz? P ınar, tek  kaynak tan  
çıkar ama, b ir bakarsınız buğday ta rla la 
rın ı sulamış, bir bakarsın ız b ir gül bahçe
sine h ay a t vermiş, ötede b ir çınarı yük
seltmiş, beride bir çayırı yeşertm iştir. Bur- 
sa’da Ulu Camii olmuş, Yeşil Türbe’ye ye
şilliğini vermiş, İstanbu l’da Süleymaniye, 
Edirne’de Selimiye olm uştur. Selimiye’nin, 
Süleymaniye’nin e tra fın a  serpelenm iş çil 
çil kubbelerin altındaki medreseler, k itap 
lıklar, bim arhaneler (hastane), im aretler, 
S inan’ın ideolojisinin tezahürü değil m idir?

SANAT N EDİR ?

Sanat, insanda estetik  duygusu dedi
ğimiz duyguya h itap  eder. S anatm  m uha
tabı, insan hayatın ın  en dinamik, en has
sas ve en derin yanı olan şuuraltıdır. O ra
da fırtın a la r estiren, kabaran  iri gövdeli 
dalgaları güzelliğin sahillerinde söndüren 
sanattır. E ğer b ir ses, bir çizgi, bir renk, 
bir söz, yarad ılıştan  güzele meyleden in
sana; en süflî, en bayağı en çirkin değer
leri sunsaydı, ona san a t eseri denir m iy
di? Ç ağları aşıp gelen b ir san a t eseri k a r 
şısında, bizim olm asa .dahi hayranlık  duy-
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m am azlık yapabilir m iyiz? H angi Fransız, 
“Bleu M asque” S ultanahm et Camii’nde çi
nilere işlenmiş ruhun karşısında hislerini 
tu tab ilir?  Değişen teknik, ih tiyaçların  t a t 
m in vasıtaları, engin bir denizin su larına 
aksetm iş âde ta dalgaları okşayan b ir ay 
ışığının tesirini değiştirebilir m i? O anda 
duyulan güzel hisler, bam başka duygular 
gerçek sanatın  eseri sayılm az m ı?

S anat güzel olandır, güzeli arayan, gü
zeli bulandır. A m a zam anın hüküm lerince 
güzel olmuş geçici olanı değil. Değişme
yeni, sönmeyeni...

YENİ BİR SANAT ANLAYIŞINA  
DOĞRU

Bugün elimizde iki asırdan  beri dar- 
belenmiş, hor görülm üş b ir inanç, düşün
ce, akıl ve ahlâk silsilesinin tem silcisi bir 
m illet ve onun sanatı var. Bu sanat, yeni 
bir yoruma, yeni bir tahlile m uhtaç. İk i 
asırdan beri, şiirde, rom anda, tiy a tro  ve 
m im aride bazı is tisnalar hariç  sadece ya
şadığı devirde beğenilebilenlerden başka 
elimizde ne kalm ıştır?

Tanzim atla hızlanan yıkım ımız sana
tım ızı çökm ekte olan “b a tı” nın kör bir 
taklitçisi yapm am ıştır da ne yapm ıştır?  
Dünü tenkit, yarın  için de çarpık  düşün
celer hazırlam ak ve takdim  etm ek bu dev
rin  en' bariz vasfı olm uştur. M âziye karşı 
körüklenen hissî düşmanlık, m aalesef sa
natım ızı da batı taklitçiliğinin cenderesine 
te rk  etm iştir. Kendisini ay a k ta  tu tacak  
hali kalm adığı halde, çürüyüp kokuşm aya 
başladığı halde illâ da “b a tı” denilmiştir. 
Bugün ta rafs ız  tarihçi ve sosyologların b ir
leştiği nokta, batın ın  çökm ekte olan bir 
medeniyet m anzarası arzettiğidir.

A rtık  doğrulacağız, ayağa kalkacağız. 
Bizi bekleyenler, yüzleri bize dönük olanlar 
var. Biz A vrupalısm a, biz A frikalısına ışık 
tutalım . Üç k ıta  yedi denize tu ttuğum uz gi
bi. Göreceksiniz onlardan itiraz  sesleri yük- 
selmeyecektir. Gerçek doğruya, gerçek gü
zele sunm asını bildikten sonra itiraz olur 
m u? H akikate, ilme bilerek isyan olur mu 
k i?

Ya nasıl yapacağız?
Önce, mâziye tiksinerek, aşağılık  du

yarak  değil, yeni bir gözle bakacağız. H al
kımızın yaşayışının tam  bir tasvirini ver
meye çalışırken, millî yaşayışa te s ir eden 
sebepleri ve mesüllerini de gösterm eyi ih
m al etmeyeceğiz. İnsan ın  m utluluğu ve 
idealindeki şahsiyetle, m evcut ekonomik, 
sosyal, siyasî ve m oral şa rtla r  arasındaki 
tezadı alabildiğine çıplak, alabildiğine m ü
şahhas o larak  gözler önüne sereceğiz. K a
lemimizden sızan m ürekkepde, millî ıs tırap 
tan  başka ıstırap  tanım adığım ızı hayk ıra
cağız. Neşeli, m esut ve m üreffeh yaldızlar
la  m askelenen genç kızın göz yaşını, genç 
adam ın sızısını, annenin feryadını, biçâre 
babanın ıstırabını bütün gönülleri p arçala
yan, deşen bir çığlıkla anlatacağız. Sa
natçım ızın göz p ınarlarından süzülen ıs
tırap  gözyaşları, çığlığımızın “sefalet ede
biyatı” ve istism ar olmadığını belgelemeye 
yetecektir. D uym ayan kalbe, incinmeyen 
gönüle, sızlam ayan dile, buğulanm ayan gö
ze bizim saflarım ızda yer yoktur. S anatı
m ıza hak  ettiğ i m esuliyeti yüklerken h a 
yaller ve lüzumsuz te fe rru a t da bizden 
uzak  duracaktır. Seçtiğimiz kahram an, 
şefkatin, sadakatin , safiyetin, namusun, 
faziletin, tem iz ve derin sevginin sembolü
dür. Çirkin, kötü ve sah te gayri İnsanî 
ve gayri millî düşüncelerin temsilcilerinde 
yer bulacaktır.

M illetin ve insanın dramını, tarih in  ve 
ilmin kesinlikle ispatladığı tezlere dayan
dıracağız. İnsanın  m ukadder olan m utlulu
ğunu, M üslüm an-Türk’ün zafer ve saade
tine güvenle dolu bir idealizmi bayraklaş- 
tıracağız. T arihin zaptedilmez olan akışı
nın ku lak ları uğuldatan  b ir sesle çağıldar
ken bizi teyid etm ekte olduğunu h a tır la 
yacağız.

Şu gerçeği de unutm ayacağız. Sanatın  
temeline, yürüdüğü yolu aydınlatan  ışık
la ra ; insana gerçek değerini veren, insanı 
insan yapan tek  doğru, tek  haklı doktrin  
yerleşm edikçe önümüz yine karan lık tır. U f
kum uz yine sislidir.

Haydi, kalk ın  ey milletin ideallerini 
yükseltecek gönüllüler, kalk ın  hep birMkte 
el ele, omuz omuza o ufku aydınlatm aya 
çalışalım.

24



TARİHE BİR KARA SATFA DAHA EKLENDİ

Pakistan'da Barış 
Çüvercînîm Oklayan 

Zalimler Kimdi?

İsmail KAYA

Y.Ö.O. F izik Bölümü

H intliler önce çevirdiler, Doğu P ak is
ta n ’ı. H er ta ra fla  bağlantısını kestiler. K a
radan, denizden, havadan hiç b ir yerden 
yardım  alam ayacak vaziyete soktular. 
Sonra... Sonra, sald ırd ılar dört bir yandan. 
Hem de acımadan. İnsafsızca, m erham et
sizce kurşun yağdırdılar. Bütün insanlığın 
gözü önünde, savunm asız halk  kitlelerini 
bom bardım ana tâbi tu ttu la r. Şehirlerin ü- 
zerinden geçen Sovyet yönetim indeki uçak
la r ateş kustu lar, ö lüm  saçtılar. Genç, ih
tiyar, çoluk çocuk herkes titredi. Canını 
k u rta rm ak  için evlerine kaçtı. Evler yıkıl
dı. E nkazların  altında binlerce insan a rtık

cansızdı. Konuşamıyordu. Ölmüşlerdi. Hele 
hele Çocuk esirgem e yurduna düşen bom
ba, ne kadar korkunçtu. D ört yüz tane kim 
sesiz yavruyu acımadan, bir anda yok e t
mişti. Körpe yavru lar daha dünyalarına 
doymadan, duvarların  arasında, çöken da
mın altında, fark ında bile olmadan, ne oldu
ğunu anlayam adan can verdiler. Ve bunlar 
bütün insanlığın gözleri önünde oldu. Kim
seden çıt yok... Veya iki kelime ile geçiş
tirm e: Çok yazık...

Ve Doğu P ak is tan  düştü. Saldırgan 
H int birlikleri Doğu P ak is tan ’ı işgal etti. 
Nerede barış güvercinleri?.. Barış için her-
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şeyini o rtaya koyanlar!.. Birleşmiş M illet
ler de m i?.. Nerede kuvvet zoruyla, top
ra k  işgaline karşı ç ıkan lar?  Nerede, Av
rupa devletleri veya diğer büyük devlet
le r?  Hangisi, zâlim in zulmüne dur dedi? 
H angisi H in t tecavüzüne sam im iyetle karşı 
ç ık tı ve Doğu P ak istan ’a  yardım  elini u za t
tı? .. Hiç biri... Sadece, T ürk  M illeti P a 
k istan lIlarla beraber, çaresizliğin, b ir şey 
yapam am anın ıstırabını, yüreğini dağlayan 
b ir kor şeklinde duydu. Üzüldü. Ağladı. 
Çaresiz kaldı...

Bu ıstırap  ve b ir şey yapam am anın 
üzüntüsü A nadolu’ya dalga dalga yayıldı. 
P ak is tan ’ın üzerini kaplam ış olan felâket 
bu lu tları Anadolu’yu da aynı m âtem in içe
risine soktu.

Anadolu insanı, dostunu düşm anını iyi 
tanır. T arih te  kendisine yapılm ış olanları, 
unutm az. Ne dostunun yaptığ ı yardım ı, ne 
de düşm anının zulmünü. S ırası gelince de 
intikam ım  alm asını bildiği gibi, eski y a r
dım ları da cevapsız b ırakm ak istemez.

P ak istan  harbinin milletimizi bu k a 
dar üzmesinin sebebi de budur. Doksanüç 
Harbinde, Balkan Harbinde, İstik lâ l H ar
binde bizi herşeyi ile destekleyen, H int 
M üslüm anlarına, yani bugünkü P ak istan 
lIlara, şimdi biz ne yapıyoruz? Ne yapabi
liyoruz? H angi ak tif  yardım da bulunabi
liyoruz ?

Hiç olm azsa basın yoluyle dahi olsun 
P ak is tan ’ı m üdafaa edebiliyor m uyuz? Ne 
gezer. Senelerden beri V ietnam  tellâllığını 
yapanlar, şimdi susm uş vaziyette. P ak is
tan, ıstırabının dile getirilm esi b ir yana 
düşm an propagandası yapıyorlar. Güya B. 
P ak is tan  Doğuyu söm ürüyormuş. Onun için 
Doğu P ak istan  ayrılm alı imiş diyerek, kos
koca bir ülkenin yabancılar ta rafından  iş
galini alkışlıyorlar. K afaları Moskova veya 
P ekin ta rafından  şartlandırılm ış olan bu 
adam lar, acaba memleketimizin b ir p arça
sı koparılm ış olsa, meselâ Doğu Anadolu 
Rus işgaline u ğ rasa  ne yapacak lard ır?  Rus 
askerleriyle b irlik  olup, halk ı katle tm e
yeceklerini kim  g aran ti edebilir ? İpleri 
Moskova ve Yeni Delhi’nin elinde olan

M ukti Bahini gerillaları şimdi Doğu P a 
k is tan ’da ne yapıyorsa, onlarm  buradaki 
yoldaşları da f ırs a t bulunca, şüphesiz aynı 
şeyi yapm ak isteyeceklerdir. T ürk  milleti 
ile ve millî ideallerimizle a rası bu kadar 
açılm ış olanlardan başka b ir şey bekle
nemez.

Milletimizin P ak istan ’la  olan bağı ta 
rihî ve çok eskidir. Bundan asırlarca  önce, 
H indistan yine kalabalık  bir mem leketti. 
İnsan ları perişandı. Yanlış dinî inançlar 
kitleleri uyuşturm uş, tam  bir karanlığın 
içerisine sokm uştu. Ülkeye ve insanlara; 
Budizm, Brahm anizm  ve benzeri dinlerin 
papazları hükmediyordu. Bunların inanç
la rına  göre papazlar tan rın ın  başından, di
ğer insan lar ise ayaklarından yara tılm ış
tı. Dolayısıyle halk, aşağı, papazlar ise 
üstündü. Bunun için kanun önünde eşitlik 
düşünülemezdi. B rahm anlar (H int papaz
ları), tan rın ın  (B rahm an’ın) temsilcisi, gö
zü, kulağı ve diliydiler. Tıpkı K atolik k i
lisesi gibi. Y ahut gerçeğin tek  bilicisi (!) ko
m ünist partis i gibi... İş te  böyle korkunç 
bir em peryalizm  H indistan’da hora tepi
yordu.

Derken T ürk  atlıların ın  nal sesleri du
yuldu. Gazneli M ahmud’un ve askerlerinin 
idealleri, kendileriyle beraber H indistan’a 
yayıldı. Halk, şu gür sese ku lak  verdi: 
“Ey insan lar hepiniz Adem ve H avva’nın 
çocuklarısınız. Dilleriniz,, renkleriniz a y n  
ise, bu anlaşm am z içindir. E y  insanlar, 
hepiniz A llah’ın kanunu önünde b ir ta ra 
ğın dişleri gibisiniz. A llah’tan  başka ilâh 
yok...” K alabalık lar bu sesin e trafında b ir
leştiler. D aha güçlü, daha kuvvetli hale 
geldiler. E ski m iskinlikleri g itti. M emleket 
im ar edildi. Yeni şehirler kuruldu. H er ta 
raf, cami, medrese, han, ham am  ve ker
vansaray larla  süslendi. H erkese adaletle 
hükmedildi.

On altıncı asırdan itibaren ise Hindis
ta n ’a, O rta  A sya’dan gelen, Babür H an ve 
onun soyundan gelenler hâkim  oldu. İslâm  
âbidelerine yenileri eklendi. Dünyanın en 
güzel eserlerinden biri olan Taç M ahal ye
dinci asrın  ikinci yarısında, bunlar ta ra -



fm dan inşa edildi. O rta  A sya’dan gelen 
T ürk  askerleriyle, H intli M üslüm anların 
konuştukları diller birbirine karıştı. Yap
m a b ir dil m eydana geldi. D aha ziyade 
k ışlalarda kullanılan bu dile, ordu dili de
nildi. Böylece ta  o zam anlardan bugünkü 
P ak is tan ’ın tem elleri atılm ış oluyordu. A n
cak P ak istan ’ın devlet o larak  o rtaya çı
kışı, çok eski değildir.

H in t yarım adasında, H intli M üslüman
larla, Türklerin  hâkim iyeti on sekizinci as
ra  doğru zayıfladı. B ir m üddet sonra bü
tün m em leket İngilizlerin kontrolüne g ir
di. İngiltere, ülkenin bütün zenginliğini se
nelerce sömürdü. S altanatın ı devam e tti
rebilm ek için olmadık ihânetlere girişti. 
Yerli halkın uyanışını durdurabilm ek için, 
kendine hizm et edecek, sözünden çıkm aya
cak  a jan la ra  ihtiyacı vardı. Bu m aksatla  
okullar, üniversiteler kuruldu. Tam am en 
İngiliz kültürüyle yetişm iş insanları mev
kii, m akam  sahibi yaptı. H alk  Ingilizlere 
karşı ayaklanınca; m adem ki gitm emizi 
istiyorsunuz, gideriz dedi. Ancak, İngiltere 
ülkeyi terkederken, devletin bütün kade
m elerinde kendi m utem et adam larını bı
rakm ıştı. Ve sömürgecilik, gizli bir şekil
de eskisinden b ir şey kaybetm eksizin de
vam  ediyordu.

1940 yıllarında, H intli M üslüm anlar 
ayrı bir devlet olarak, yaşam ak istediler. 
Nihayet, uzun mücadelelerden sonra P a 
k istan  doğuyordu. A lt k ıtan ın  M üslüman- 
la rca  en kalabalık  olan Doğu ve B atı P a 
kistan, H indistan’dan böylece koptu. Ve 
istiklâline kavuştu.

Ancak, bunu ne İngiltere, ne de Hin- 
dular hazmedemiyorlardı. S ın ırlar çizilir
ken birçok çıban başları bırakılm ıştı. Me
selâ Keşm ir bunlardan birisi. Keşm ir hal
kının %80’i M üslüman olm asına rağmen, 
başına bir H indu getirildi. H alk  P ak is
ta n ’a  bağlanm ak istedi. F a k a t baştak i 
H indu K eşm ir’i H indistan’a  teslim  etm ek 
istiyordu. D aha önceki H in t-Pakistan  
harpleri bunun için çıkmıştı.

Son harbin sebebi ise P ak is tan ’ı böl
m ek ve yarısını yutm aktı. Bunun böyle ol
masını, bütün süper güçlerle beraber, İn 

giltere de arzu  ediyordu. N asıl ki Anado
lu’muzu Y unan sürüleri işgal ederken, bü
tün  dünya bunları desteklemişse, Doğu P a 
k istan  da aynı ta rz  tecavüze m aruz ka l
dı. Tek farkla, o da, Yunan sürülerinin 
yerine H indularm  olmasıydı. İş te  bu acı 
benzerlik bile, P ak is tan  dram ı için yas 
tu tm am ıza kâfidir.

Türkiye, Millî Mücadele yıllarında bey
nelmilel güçler karşısında nasıl yalnız k a l
mışsa, P ak is tan  da şimdi öylece kaldı. Gü
ya b irtak ım  devletlerle m üttefik ti. Mese
lâ İng iltere CENTO vasıtasıyle m üttefi 
kiydi. Gel gör ki, İng ilte re’den yardım  
yerine, ihânet geldi. Birleşmiş Milletlerde 
dahi olsun, P ak is tan ’ı desteklemedi. H a ttâ  
H indistan’ı alkışladı. E l altından yardım  
etti. H int Dışişleri B akanı Sw aram  Sing, 
Birleşmiş M illetlerden dönüşünde Londra’
ya uğradı ve efendilerine davranışlarından 
dolayı teşekkür etti. Yeni ta lim atla r a l
d ık tan  sonra mem leketine döndü.

Tarihî bağlarım ız bu kadar eski, h a
y a t ideallerimiz bu kadar m üşterek, k a r
deş m em leket P ak is tan ’ın büyük b ir bö
lümü, Doğu P ak istan  şimdi Hindu ve ko
m ünist M ukti Bahini çizmeleri a ltında 
esir. Ellerinde Rus silâhları, kafalarında 
İngiliz kültürü, kalplerinde batıl inançla
rın  k a ra  lekelerini taşıyan lar bugün Doğu 
P ak is tan ’a  zulmediyorlar. İs tilâ  orduları
na  karşı çıkmış olan en vatansever insan
ları, m eydanlarda, kalabalık ların  önünde 
süngülüyorlar. Küçücük çocukların başla
rını, kanlı potinleri ile eziyorlar. H unhar
ca öldürüyorlar. Y unan’m Anadolu’da yap
tık ların ın  aynısını yapıyorlar. Yüzlerce in
sanı aynı anda kurşuna diziyorlar. Tarihe 
k a ra  bir sayfa daha yazılıyor. Hem de 
bütün insanlığın gözü önünde... A m a bu 
durum  ilelebet böyle devam edebilir m i? 
A sla devam edemez. Tarih zalim lerin sa l
tanatın ın  sınırsız olmadığını kaydediyor. 
Zalim devletler istem eseler de bütün diğer 
esir m illetlerle beraber, Doğu P ak istan  da 
kurtu lacak tır.

T arihin akışı bu istikam ettedir. D ur
durulamaz...
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İnsan; hepimizin bildiği gibi 
hem biyolojik bir varlıktır, hem de 
his, heyecan, fikir ve düşünce şek
linde tezahür eden ideolojik bir var
lıktır.

İnsanın değişmesi deyince, el
bette ki hem biyolojik değişmesi 
hem de fikir yapısının değişmesi ak
la gelir. Ancak ben burada insanın, 
ideolojik olarak değişmesini esas 
alıyorum. Yani fikir yapısının, dü
şünce yapısının değişmesini.

İnsan doğduğu günden itibaren 
çevresi ile hep alış-verişte bulunur. 
Düşünceler teşekkül eder. Birtakım 
alışkanlıklar, bilgiler maharetler ka
zanır. Ama bu teşekkül eden fikir 
yapısı sabit değildir. Mütemadiyen 
müspet veya menfî yönde değişir.

Bugün memleketimizde, inancı; 
milletimizin inancına ters; düşünce

Aşir ÇÖLOGLU

Y.Ö.O. Kimya Bölümü

si, milletimizin düşüncesine aykırı 
olan bir azınlık zümre var. Ve bu 
zümre üzülerek belirtmek lâzım ki, 
aydın tabaka üzerine bir hâkimiyet 
kurmuş. İşin daha acı tarafı, hâki
miyetini de devam ettirmek için bü
yük bir gayret içinde bulunmakta
dır. Bu amaçla, nice yüksek ideal ve 
ümitlerle yüksek öğrenime girmiş bu
lunan, o saf, ıstıraplı gençlerimizin 
en tabiî problemlerini istismar et
mek suretiyle, onları, ilmin, akim ve 
insanlığın reddettiği bir fikriyatın 
kurbanı yapmak istiyorlar. Özellik
le, birçok öğretim kademelerine çö
reklenen bu ihanet şebekeleri, bey
nelmilel kuvvetlerin imkânlarıyle 
besleniyor ve faaliyet gösteriyorlar.

Bu ihanet yuvasında; saf, ter
temiz ve ahlâklı gençlerin, nasıl fi
kirleri değiştirilir, nasıl ahlâksız ha
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le getirilir, nasıl kendi milletine düş
man hale getirilir, hep bunlar öğre
tilir.

Bu ihanet şebekesi vatana, mil
lete ihanet etme hususunda profes
yonel hale gelmiştir. Yüzünde Ana
dolu’muzun o tertemiz ve iyi niyet 
ile dolu saflığı görülen bir fert, bu 
şebeke ile rastgele tanışıverirse, vay 
artık onun başına gelen. Evet, bu 
ıstıraplı Anadolu çoğuğu, yüksek öğ
renime girerken, “Okuyacağım, va
tanıma ve milletime hayırlı bir evlât 
olacağım, şanlı ecdadıma lâyık ola- 
eağım.,, diye girmiştir ama, tecrübe
siz olduğu için, politik şuuru olma
dığı için belki şimdiye kadar yalan 
duymadığı, her söyleneni doğru zan
nettiği için bu ihanet şebekesi tara
fından rahatlıkla bir istikamete 
sürüklenebilecektir. Böylece bu fert 
karanlık bir koridorda yürümeye 
başlayacaktır. Artık o nereye gitti
ğini bilmemektedir.

Bu karanlık koridordaki yürü
yüş esnasında ona neler anlatılmaz 
ki, çözüme muhtaç problemlerin de
jenere edilmesinden tutun da, dinin 
afyon olduğu hususuna kadar. Ah
lâk denilen şeyin bir hile, bir sahte
kârlık ve insanın kafasını bozan bir 
şey olduğundan tutun da, Tanrı fik
rinin en iyi niyetlerle dahi olsa, hak
lı çıkarılmasının en büyük gericilik

demek olduğuna kadar, neler neler.
O tertemiz Anadolu gencinin bir 

an olsun kendi kendine düşünmesine 
meydan verilmez. Ufak tefek ihtiyaç
ları da yavaş yavaş temin edilmeye 
başlanır. Artık yolda, belde, sinema
da vs. rastgelinen her yerde düşün
ce yapısının üzerine müthiş bir baskı 
kurulmuştur.

İnsanlar aynı şeyleri duya duya 
yanlış dahi olsa şartlanırlar, mesele
leri sağlam esaslara oturtamayan, sis
temli bir düşüncesi olmayan bir fert 
bu ihanet şebekesi ile temastan son
ra, iki yaşındaki çocuğun koşma se
vincine benzer bir tavırla, bir şeyler 
öğrenmenin verdiği güvenle çevresi
ne fakirlik, emperyalizm, materya
lizm edebiyatçısı kesilir. Bilinmesi 
gerekli bu temel kavramları, hür dü
şünceye mahal bırakmayan şebeke
nin açısından öğrendiğinden, objek
tif değil fakat, ilmin, aklın ve in
sanlığın reddettiği bir ideolojinin 
adına, namına anlatır durur.

Asıl tehlike, kuvvetini ilimden 
alan, aklın yön verdiği, insanlığın 
tasvip ettiği bir ideolojinin mensubu 
tarafından, ona bu hayatî gerçekle
rin, meselelerin anlatılmamış olma
sıdır.

Artık, düşüncesi dejenere edilen 
fert, kendi kendine kılık kıyafetinde 
de bir değişikliliği zarurî görür.
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Yıllardır sürdürülen plânlı bir 
yıkıcılık, bölücülük, millî değerlere 
düşmanlık, hemen belirtelim ki; mil
letimizin üzerinde tam tersi bir rol 
oynamıştır. Milletimiz tehlikeyi sez
miş daha fazla millî değerlere bağ
lanmanın lüzumunu idrak etmiş, mil
lî birlik ve beraberliğin zaruriliğini 
anlamıştır. Milletimizin fikriyatına 
zıt bir düşünceye sahip, bu ihanet 
şebekesi, bu sefer de onunla her cep
hede alay edercesine onun değerleri
nin tam tersi bir yaşayış icat etmiş
tir. Milletimizin canını sıkan mese
lelerden biri de -belki en önemlisi- 
kendi evlâdının, kendi okullarında 
millî değerlerini öğrenmesi yerine 
gayr-i İlmî ideolojiler tarafından 
beyninin yıkanmasıdır. îşte en büyük 
üzüntü kaynağı olan bu faaliyetin 
başarıya ulaşmaması için bütün orta 
öğretim müesseselerinde öğrenciye 
bu tehlike, seminerler halinde anla
tılmalı ve komünist blokun beşinci 
kolu sayabileceğimiz bu millet düş
manlarının istismar mevzuu yaptığı 
bütün konular ve bütün yurt ve dün
ya gerçekleri İlmî ve milletimizin de
ğerlerine bağlı şekilde izah edilme
lidir.

Eğer bu tedbirler zamanında a- 
iınmaz ise gençlerimiz; bir fikir boş
luğu içinde, karşısına kim çıkarsa

onun fikrinin güdüleni olmaktan 
kurtulamayacaktır. Ancak karşısına, 
gerçekten milletin ıstırabını duyan, 
onun hor görülen imanının, yıkılan 
ahlâkının, ayak altına atılan namu
sunun acısını hisseden, ona reva gö
rülen cahillikle, işsizlikle, ziraî ve 
teknik imkânlardan mahrumiyetle 
mücadeleyi kendine şiar edinmiş bi
risi çıkarsa, işte o zaman gayri mil
lî ideolojilerin değil, bizzat Türk mil
letinin düşüncesinin istediği istika
mette yürümeye başlayacaktır. Böy- 
Iece milletinin yüzünü güldürecek ve 
istikbal garanti altına alınmış ola
caktır.

Fakat bunun bir de aksi olursa, 
milletimizin tarihî düşmanı, imanı
mızın hasmı, emperyalizmin güdücü- 
sü hain Moskof ve onun uşakları, 
milletimizi ölüm kamplarında öldü
rürken, kendileri boğazlarımızda ma
nevra yaparak, Deli Petro’nun vasi
yetini yerine getirmenin haşin bahti
yarlığını duyacaktır.

îşte, bu türlü gaflet oyunlarına 
gelmemek için aziz genç kardeşim, 
her zaman uyanık ve tedbirli olmaya 
mecbursun. Bir an ALPARSLAN- 
LARIN, OSMAN GAZÎLERÎN, FA
TİHLERİN, YAVUZLARIN, ve MİL
LÎ MÜCADELE ŞEHİTLERİNİN 
torunları olduğunu unutmamalısın.
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Emperyalizm yaşlanmaktadır
yilllilllllH IÜUIjlIÜUinilH

Esir kardeşlerimizin sabırlı direnişi)
III IIIII B IIU IU II IIII İIIII II™

Gazi ALTUN 
Y.Ö.O. F izik Bölümü

E sir m illet deyince, bir m illetin baş
k a  bir m illet ta rafından  idare edilmesini 
anlıyoruz. B ir m illet kendi kaderini ken
di tay in  edebiliyorsa o m illet hürdür, m il
lî irade sahibidir, diyebiliriz. Yok eğer 
kendi kaderini kendisi tay in  etm esi yeri
ne yabancı b ir m illetin em ir ve arzu la
rına  tâb i o larak  yaşam ak m ecburiyetinde 
bırakılıyorsa diyeceğiz ki bu m illet esirdir.

B ir milletin esaretini em peryalizm  ta 
rifi genel olarak açıklayıcı m ahiyettedir. 
Yani em peryalizm  ile esirlik arasında bir 
m ünasebet vardır. Z ira em peryalizm; bir 
m illetin hayatın ın  sakat, yanlış gayrı İn
sanî, insan ve eşyanın kanunlarına uym a

yan bir ideolojinin tanzimiyle ortaya çı
kan durumdur.

Bu ta rife  göre, insan şahsiyetinin te 
mel prensiplerinden olan hürriye ti ve ada
leti y ıkan  veya y ıkm aya m üncer olan her 
ideolojinin de em peryalist olduğunu kabul
de tereddüt duyulmaz.

Çağım ızda birbirinden fark lı görünüş
ler altında em peryalist sistem ler hâkim  
bulunm aktadır.

H ür m illetleri im ha istikam etinde, h a r
bin bütün nevileri ve vasıta ları kullanıl
m aktadır.

Bugün dünyanın esir m ületler m ese
lesi yönünden m anzarayı Türkiye bakım ın
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dan te tk ik  edilince bu meselenin ne k a 
dar hayatî olduğu görülür.

Z ira 20. asırda hürriyetine kavuşm a
mış toplum kalm am ış gibidir. B irkaç as ır
dan beri esirlik ve kölelik içinde yaşa
yan zenciler, A frika’daki Pigmeler, insan 
eti yiyen yam yam lar bile istiklâllerini k a 
zanm ışlardır. A ncak bugün Çin’den Ro
m anya içlerine kadar yayılan T ürk  boyla
rı esirdirler. Ve bu 150 milyon esir Türk; 
Türkiye Türklerinin soy, dil, kan  ve din 
kardeşidir. Ve bu kardeş boylar T im urdan 
sonra haşm etli Doğu im paratorluğu yavaş 
yavaş çökmeye başladı. T im ur’un oğulla
r ı ve daha sonraki devlet idarecileri T i
m ur’un m irasını koruyam adılar. K ısa za
m anda iç savaşlar, kargaşalık lar baş gös
terdi.

T ürk istan ’da Osmanlı İm parato rluğu
nun kuruluş yıllarında Anadolu’daki bey
likleri andıran  han lık lar türedi. H anlar a- 
rasında tesanü t yoktu. T ü rk istan ’daki da
ğınıklık ve kargaşalık  uzun y ıllar devam 
etti. Ne yazık ki, han lık ları b irleştirip  kuv
vetli b ir devlet kuracak  bir Osman Bey 
nasip olmadı. R uslar 11. yüzyıldan sonra 
doğuya doğru ilerlediler. F a k a t R usya’nın 
T ürk istan ’ı istilâsı 16. yüzyılda başlar. 
1552’de K azan’ı işgal e ttiler. Bundan son
ra  T ürk istan ’ın yüzü gülmedi.

T ürkistan, bugünkü Türkiye’nin 5 m is
li büyüklüğünde olan ve Türklerin  anayur
du diyebileceğimiz O rta  A sya’da 1716’dan 
1897’ye kad a r Çin ve Rus sürülerinin iş
galinde olan v a tan  parçasıdır.

T ürk istan  coğrafya kavram ı doğu ede
biyatında 6 yüzyıldan beri kulanılagel- 
m iştir. Ç ar zulmünden, 1917’de kom ünist 
zulmüne düşen T ürkistan, siyasî sebepler
le 5 parçaya ayrılm ıştır. 14 ekim 1924’de 
çıkarılan  Taksim  k a ra rı ile “T ürk istan” 
adı resm î kaynaklardan  çıkarılm ış ve Öz
bekistan, Türkm enistan, Tacikistan, K aza
k istan  ve K ırgızistan Sovyet Cum huriyet
lerine ayrılm ıştır.

1917 Kom ünist ihtilâlinden sonra ko
m ünist tak tiğ i icabı parçalanan  kardeşle
rim izin dillerindeki lehçe farklılık larından 
dolayı ay rı ay rı m illetler olduğu telkin 
edilerek birbirine düşm an hale getirilm eye

çalışıldı. 5 ülkenin anlaşm asına m ani ol
m ak için Rusça m ecbur edildi. K om ünist
ler Türkiye ile de dil ve kü ltü r birliğini 
bozm ak için Türkiye’de Osmanlı harfle
riyle eğitim  yapıldığı yıllarda B atı T ürk is
ta n ’da Osmanlıcayı kaldırıp yerine Lâtin  
harflerin i getirdiler. Cum huriyet devrinde 
Türkiye’de L âtin  harfleri kabul edilince 
T ürk istan ’da Lâtin  alfabesi kaldırıldı, ye
rine Rus K iril alfabesi kabul ettirildi.

Deli P e tro ’dan beri T ü rk istan ’ın s tra 
te jik  önemini iyi bilen R uslar hem bugü
nün B atı T ü rk istan ’ını, hem Doğu T ür
k is tan ’ını ellerinde bulundurm ak istiyorlar
dı.

Lenin buraya “Doğunun kapısı” di
yordu. Hele Doğu T ürk istan  açık deniz
lerden uzak, e tra fı H im alaya, Kuenlun ve 
Altay, Sayan gibi yüksek dağ larla  kapalı 
bir havza olduğundan, Polaris atom  m en
zilinin dışında kalır ve hava hücum larına 
karşı oldukça m ahfuzdur.

Yine bilindiği gibi dünyanın en zengin 
ve en kaliteli uranyum u Doğu T ürk istan ’
da 6 ocaktan istihsal edilir. Çok zengin 
petrol rezervlerine sahiptir. Y üzyıllarca iş
lenecek dem ir ve köm ür ya tak la rı m ev
cu ttu r.

B ahsettiğim iz çok önemli s tra te jik  
mevkiî dolayısıyle Doğu T ürk istan  A sya’
nın kalbi ve k ilit noktasıdır.

U zak Doğudan B atıya  doğru her tü r
lü istilâ  hareketlerin in  buradan geçmek 
m ecburiyeti vardır. A sya’ya hâkim  olmak 
T ürk istan ’a  hâkim  olm akla m üm kündür. 
Hunlar, G öktürkler ve bunları tak ip  eden 
büyük Türk hâkim iyetleri, T ürk istan ’ın 
bu mevkiinden ö türü  bü tün  A sya’ya, h a tta  
A vrupa’ya  k adar yayılabilm iştir.

Bunun içindir ki komünizm buraların  
gerçek sahiplerini im haya yönelm iştir. Bir 
ta ra fta n  Çin, b ir ta ra fta n  Moskof. 103 se
nede 17 defa kurtu luş savaşı veren Doğu 
T ürk istan ’ın Abdülaziz zam anındaki başka
nı ve kurucusu olan Yakup Beyin cesedi 
m ezardan çıkarılmış, yakılm ış ve külü sav
rulm uştur.

1876 Çin işgali ile adı yeni top rak  
m anasına gelen (Sinkiyang) o larak  değiş
tirilm iştir.
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1933’de Hoca N iyazların başlattığ ı 
mücadele ile Doğu T ürk istan  kurtu lm uş
tur. F a k a t 1937’de Çin generaline yardım  
eden Rus birlikleri ile beraber yeniden 
işgal edilip Çin’e teslim  edilmiştir.

100 binden fazla T ürk  bu esnada 125 
çeşit işkence usulü ta tb ik  edilerek şehit 
edilmiştir.

1944’de Ali H an Töre mücadele bay
rağını açtı.

1940’dan beri mücadelesine devam e- 
den kahram an  Osman B a tu r Islâm bay da 
bu harekete katıldı. Millî devlet ilân edil
di. 1949’da Kızıl Çin D. T ü rk istan ’ı fiilen 
işgal etti.

On binlerce kişiyle isyan eden büyük 
kum andan Osman B a tu r Islâm bay Çin’le 
am ansız b ir m ücadeleye yeniden başladı. 
Öyleki üzerine gelen Çin keşif uçakların ı 
kem entlerle düşürüyordu.

Osman B atu r Islâm bay’m diri diri ya- 
kalarfm ası emredildi. N ihayet hiç bir yer
den yardım  alam ayan Osman B a tu r tek  
olarak  yakalandı.

Tung-H ukang şehrinde çeşitli işkence
lere tâb i tu ttu k ta n  sonra a t  sırtında so
kak ları dolaştırdılar. “Türkistan'ı Çinlile
rin elinden kurtaracak adamın haline ba
kın.” diye güldüler. A m a ağzını tıkam ayı 
unutm uşlardı. O halde bile “Ben ölebili
rim ama dünya durdukça benim milletim  
mücadeleye devam edecek” diye bağırdı.

Sonra U rum çi’ye götürüldü. 29 nisan 
1951’de “Yarabbi Türkistan'ı sana emanet 
ediyoruz” diye ölümsüz vasiyetini edip 
90 000 kişinin gözleri önünde hunharca şe- 
hid edildi.

Zulüm bununla bitmedi. Müslüman 
Türkler sıkı kontrol altında; ağlam ak, iç 
çekmek dahi rejim den m emnuniyetsizliği 
belirtiyor diye cezalandırıldılar.

T atbik  edilen cezalardan sadece b irka
çını an latacağım  (T ürk istan  Şehitleri say
fa  24).

1) Çıplak vücut üzerine kızgın yağ 
dökmek,

2) Baş ve bütün vücudun derisini 
yüzmek,

Gülen başkalarıdır,
Ağlayan menem 
Oynayan başkalarıdır,

İnleyen menem
Hürriyet masalları işiten başka 
Kölelik şarkısın dinleyen menem 
Hür başkalarıdır esir

menem 
Hayvan katarında sürülen

menem

TÜRKİSTANLI ÇOLPAN

3) T ırnakların  a rasına  çivi çakmak,
4) İnsan ı cesedin yanm a bağ layarak  

günlerce olduğu yerde bekletm ek,
5) K adınları çırıl çıplak soyarak m e

m elerine vurm ak,
6) V ücutta delik açarak  döğümlü ip 

sokup bunu 2 gün bek lettik ten  sonra açık 
yaran ın  içinde teste re  gibi sü rterek  işken
ce etmek,

7) M ahpusların gözleri önünde çeşit
li gayri İnsanî usullerle ailelerine işkence 
etmek,

8) M ahpusların gözleri önünde zev
celerini kendi a jan la rına  peşkeş çekmek,

9) A skerlerin a tış  eğitim i için he
def o larak  kullanm ak,

10) Diri diri göm m ek suretiyle öldür
mek,

11) Ham ile kadınların  üzerine koca
sını veyahut başka b ir m ahkûm u çıkarıp 
çiğneterek öldürmek,

12) M ezarlarını b izzat kendilerine kaz
dırd ık tan  sonra, diğer bir m ahkûm a diri 
d iri gömdürmek.
ve nice işkence şekilleri.

Çin’de durum  bu iken R usya’da 1917 
K om ünist ihtilâlden sonra B atı T ürk istan ’
da M üslüman T ürk ’e olan tavrın ı değiş
tirm işti. Onları kandırabilm ek için vak 
tiyle Sem erkant’ta  bulunan Halife Osman’a  
a it olup P etersburg ’a  götürülen K ur’an-ı 
Kerim  M üslüm anlara iade edilmişti.
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Şûra-yı U lem a’nm kurulm asına m ü
saade edildi. H afta lık  dinlenme günü resm î 
ta til o larak  cum a günü kabul edildi. Dinî 
bayram ların  yapılm asına m üsaade edildi.

17 haziran  1918’de Sovyet hüküm eti
nin T ürk istan ’daki özel temsilcisi “KLEV- 
L.EYEV” T ürk istan  Kom ünist Partisin in  
1 . kongresinde şöyle diyordu:

“Müslümanların Peygamberleri Mu- 
hammed tarafından yapılan bütün telkin
lerin komünist eğilimde olduklarına ka
naat getirmiş olmam dolayısıyledir ki ken
disini bir komünist olarak kabul ediyo
rum.”

Bunu söylerken en büyük din istis
m arcılığını yapıyordu.

Bu olaylara rağm en T ürk istan  Ko
m ünist P artis i kurucuları arasında b ir tek  
T ürkistanlı yoktu. 1917 ile 1922 arasında 
ancak 261 kom ünist çıkmış ve bunlardan 
ista tistiğe  göre 28 tanesi T ürk istan lı imiş. 
Bu küçük rakam  M üslüman T ürkler a ra 
sında kom ünist hareketin  yayılacağına dair 
yeter delil sayılm ıştır.

1926’da komünizmin yeni b ir din, Le- 
nin’in de peygam ber olup olmadığını T aş
ken t’te m ünazara konusu yapm ışlar ve İs 
lâm  alim leri kom ünistleri çok zor ve u ta 
nılacak b ir durum a düşürm üşlerdir.

Bundan sonra Islâm a kesin savaş ilân 
edilmişti.

Ç ar zam anında Islâm a karş ı alınan 
cephe, ik tidarı kap tırm am ak  kaygusundan 
doğm aktaysa da, kom ünistler ideoloji yö
nünden girm işlerdir. Açık b ir ta rtışm ad a  
a lt edemeyecekleri nüfuzlu din adam ların
dan 1928 ile 1935 arasında 25 000 kişi 
tu tuk lanm ıştır. 10 bin cam i kapatılıp  yı
kılmış ve 14 000’den fazla  ortaokul ile 500 
den fazla üniversite seviyesinde medrese 
kap ılarına k ilit vurulm uştur.

1926 ve 1942 yılları arasında terör faa 
liyetlerini sürdüren “Dinsizler Cemiyeti” 
kuruldu. D aha sonra adı “Bilgi Derneği” 
ondan sonra da 1959’da bunun devamı ola
ra k  14 tane dinsizler üniversitesi kuruldu.

Sovyet Özbekistan Cum huriyeti’nde 
yalnız 1962 yılı içinde din aleyhine verilen 
konferansın sayısı 23 500’ü aştı. 800 radyo

ve sinema salonunda dinsizlik konusunda 
toplantı yapıldı ve 6 “dinsizler evinde” halk 
İslâm a karşı kışkırtıldı. (Bu bilgiler “Kızıl 
Ö zbekistan” gazetesinin 6.4.1963 tarih li sa 
yısından alınm ıştır.)

M ahkemeye in tikal etm iş bir vakayı 
anlatalım . İbadet için cam iye g itm ekte 
olan H atice Koşgan adında b ir T ürk istan 
lı bacımız, 1960 yılında 2 dinsiz genç ta 
rafından parçalanarak  şehit edildi. Devlet 
savcısı alaylı bir şekilde “E ğer din diye bir 
şey olm asaydı bu gençler bu cinayeti iş
lememiş olacaklardı” diye suçu dine yük
ledi ve kom ünist gençleri serbest b ıraktı.

Bütün bunlara rağm en bir Sovyet y a 
zarı hak ikati dile getiriyor.

“Ö zbekistan’da İslâm iyet bütün canlı
lığı ile yaşam aktadır. Mü’minlerin kıldıkları 
namaz, ku tsa l yerlere yapılan hac, adak
lar, kesilen kurban lar bunun delilidir.”

Bu gösteriyor ki T ürkistanlı kardeşle
rimiz Türklüklerinden ve M üslüm anlıkla
rından hiç b ir şey kaybetm em işlerdir, kay 
betm eyeceklerdir.

T ürk istan ’da R uslaştırm a politikasına 
uygun olarak  1926’dan sonra T ürk  bölge
lerinde nüfusun %22’si yabancı, 1939’da 
%32’si, 1959’da %41, 1968’de %47’si ya
bancıdır.

1926’da yerli nüfus %78 iken 1968’de 
%53’e düşm üştür ve bu düşüş devam e t
m ektedir. 1961’de Sovyet K om ünist P a r ti
sinin T ürk istan ’daki üye ve ta ra f ta r  sa
yısı 780 000’di. Bunun yarısından azı T ür
kistanlıdır. T ürk istan  Kom ünist P artis i 
Merkez Komitesinin on bürosunda; 41’i gö
revli Rus, 28’i T ürkistanlıdır. Bütün bun
la r  Kom ünist liderlerin T ürk istan  kom ü
nistlerine olan güvensizliğini a rtırm ıştır.

İşleri daha da sıkı tu tm ak  rçin 15’ten 
fazla Tem erküz kam pı ve 80’den fazla ağ ır 
hizm et kam pı vardır.

Bunun için R usya katliam a devam e t
m ektedir. Kollektif yaşam anın neticesi ola
rak  kısırlık  m eydana gelmekte, Sovyet Şû
rası çok çocuklu Sovyet anasını “KAH
RAMAN ANA” diye nişanlarla süslerken, 
Türk  çocuğunu ana rahm inde iken öldür
meye teşebbüs etm ektedirler.
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Evet... Kom ünistlerin kanlı b ıçakları 
T ürk  hayatın ın  m enbaı olan T ürk  ana la
rın  rahm ine kad a r ulaşm ıştır. T ürk istan ’da 
“m ecburî çocuk düşürm e” nizam nam eleri 
uygulanm akta. Böylece doğmadık yavru la
rın  haya tına  kastedilm ektedir.

B ütün bu izahlardan anlaşılacağı gibi 
Rus-Çin anlaşm azlığının da hedefi sınır 
boylarını dolduran Türklerin imhasıdır. 
M üslüman Türklerin  imhasıyle her iki (Do- 
ğu-Batı) T ü rk istan ’ı birden eline geçiren 
komünizm insanlığın m ahvuna sebep ola
bilir. Rus-Çin çatışm asına doğru teşhis 
konmalı ve çare aranm alıdır.

Kızıl Çin ekonomi ve ağ ır sanayiini 
burası beslemekte, D. T ü rk istan ’ın Lobnor 
havzasında kurduğu atom  m erkezinde 
atom  başlıklı füzeler im al etm ektedir.

T ürk istan  Çin harp  sanayiinin m er
kezi ve silâh deposu olmasının yanında 
yüzlerce milyonluk açlar sürüsünü doyur
m ak ve giydirm ek için de ku llanılm akta
dır.
20. asrın  yüzkarası Moskof canilerinin je- 
nosid hareketleri b ir m üddet sonra toplu, 
millî k ıyam larla karşılaşacaktır. Bu şaş
maz bir gerçektir. M illetlerin yaşam a a r 
zusu, millî devletlerini kurm a ve gerçek 
kurtu luşa  ulaşm a özlemi ne Sibirya tren 
lerinin kulak  tırm alayan  sesleriyle bastı
rılabilir, ne de kızıl ordunun hain  darbe
leriyle kaybolabilir. H ürriye t hasre ti sön- 
m eyecektir.

Bir m üddet sonra, M acarı, Polonyalısı, 
Bulgari, Romanyalısı, dünyanın en korkunç 
em peryalizmine karşı top tan  ayaklanacak
tır. Hiç şüphesiz bu kurtu luş fedailerinin 
başını yıllardır, mücadelesi durdurulam a
yan T ü rk istan ’ın çileli m ü’minleri çeke
cektir.

Kafkasya, Kırım, Azerbaycan, B atı 
T rakya, Kerkük, K ıbrıs’daki kardeşlerim i
zin de akibetleri T ü rk istan ’dan fark lı de
ğildir. Biz de bu akibete düşmeyelim. E sir 
m illetlerin kurtu luşunda Türkiye’nin me
suliyeti gerçekten büyüktür. Bu kurtu luşa 
hizm et etm ek Pan-Türkizm  veya Pan-îs- 
lâm iz’min değil insan olmanın gereğidir. 
U nutm ayalım .

TÜRKİYELİM GEL ARTIK ;!

Öksüzem, Türkiye’lim, bilmiyir! \ 
Esir em, Türkiyelim görmiyir. ;; 
Ünniyrem, ünniyrem, 1!
Sesim duyulmiyir!
Aramızda dağlar var,
Aramızda düşmen!
Aramızda ;;
Uzaklık... "
Türkiye’nin yıldızları “
Işildıyir ta uzaktan W
Mene yıldız *
Doğmiyir! j
Türkiye’nin üstüne güneş, t
Hep gün doğiyir. t
Men Türkistanlı; \
Güneş görmiyrem J
Hep günün, l
Karanlık... |
Yüzün gülmiyir Türkiyelim  
Yüzüm,
Papatca sarısı,
Dudaklarım çatlak,
Dudaklarım,
Kefli...
Dudaklarım ortasından,
İkiye ayrık.
Biri Türkiye 
Biri Türkistan 
Gibi...
Arasında uçurum var!
Te dibinde, \
Kayalık...
Türkiyelim kurtar meni! 
Hıçkıriyrem!
Yalvariyrem!
Türkiyelim gel 
Artık...

GÖMÜLÜ ÇOBAN
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KÜLTÜR VE 
GELİŞME

A hm et KABAKLI

Bugün Türk gençlerinin yapa
cakları başlıca şey, geçmişi tartışa
rak ayrılma sebepleri bulmak değil
dir. Bugün yapılacak iş, ilmin kıla
vuzluğunu kabul ederek kültür konu
sunun belli noktalarında anlaşmak
tır. Asıl çalışma ve ilerleme hamlesi, 
bu anlaşmadan sonra başlayacaktır. 
Türkiye’deki gençlik ve fikir grup
lan arasında eksik olan: “asgarî 
müşterekler” deki bu anlaşma ve bir
leşmedir.

Kültürümüzün temel unsurları
nı sayıp onlar üzerinde anlaşmak, 
birbirlerinden ayrı sanılan ve ayrılığı 
teferruatta olan fikir gruplarımız 
için hiç de zor değildir. Bu hususa ta
biatı taklit eden bir metot buluna
bilir:

Dünyaya gelmiş olan kişiyi, ana
sı, babası, çevresi ile ayırdeder, bir 
de soy kütüğüne, bir ülkeye ve ika
metgâha bağlarlar. Bunun yanısıra 
maddî manevî unsurlar vardır:

O kişinin inançları, zevkleri, 
huylan, saygıları, nefretleri, tutkun
luktan, bilgisi, karakteri vs. Bu ta
biat ve hukuk unsurlarını, milletleri

ayırdetmek bakımından da (tabiî ge
niş bir teşbih havası içinde) düşüne
biliriz.

Türk milleti nasıl meydana gel
di ? Tarihin beş bin yıllık karanlığını 
bırakarak Türk’ün vesikalarla doğdu
ğu zamanlara bakabiliriz.

Elimizdeki sağlam belgeler 1300 
yıl önceye ait, Orkun ve Yenisey ya
zıtlarıdır. Dili, devleti, edebiyatı ve 
bazı inançları orada yazılı olan 
Türk’ün ondan sonraki üç dört asır 
içinde yeni bir şahsiyete kavuştuğu
nu tarih yazıyor. Zamanla milletimi
zin büyük bir kısmı gelip Anadolu 
ve Balkanlara, Karadeniz, Akdeniz 
kıyılanna yerleşmiştir. Türlü mede
niyetlerle temasa gelip onlann bir 
kısım unsurlannı benimsemiştir. Yer
leştiği bu vatanı 900 yıldan beri sa
vunmuş, üst üste devletler, impara
torluklar kurmuştur. Şu halde:

Bu büyük bünye Türk-îslâm ola
rak ulu bir ağaç halinde bakımını, 
suyunu, havasını, toprağını temin 
ederek yaşamış, gelişmiştir.

Bizim Türk milletinden, İslâm 
dininden, Asya’dan sonra Akdeniz
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çevresinden olduğumuza, 1300 yıl
lık belgelerin gösterdiği tarzda 
“Türkçe” konuştuğumuza, yabancı te
sirleri sindirmekle birlikte kendimize 
mahsus zevk, sanat ve karakterle
ri yaşattığımıza, Selçuklu, Osmanlı, 
Cumhuriyet devletlerini kurduğumu
za kimsenin şüphesi olamaz. Tıpkı bir 
'çocuğun bir ana ile babadan ve on
ların soylarından geldiğinden şüphe 
edilemeyeceği gibi.

# * *

Bu noktalarda birleşmek, ilmin, 
tarihin ve tabiatın müsbet emirleri
dir. Anlattığımız unsurlardan birini 
inkâr, müsbet olan her şeye karşı 
çıkmak demektir. Şu halde “duygu” 
karıştırmadan, sadece mantıkla bile 
bugünkü Türk milletini meydana ge
tiren unsurları ayırdetmiş bulunuyo
ruz. Bu tesbit ettiğimiz unsurlar, ay
nı zamanda “millî kültürümüz” ün ni
rengileridir. Maddî olan bünyemiz gi
bi manevî vasıflarımız da bu “ana
lar” dan doğmuş, bu “toprak, su, ha
va” içinde gelişmiştir.

Kültürümüz budur. Budur ama, 
bu kültür bugün yaşamakta mıdır? 
Yaşamakta ise milletimize hız veren, 
onu saran ve ileri götüren nitelikte 
mi yoksa baskı altında mıdır? Diğer 
bir deyişle motor mudur, yoksa baş
ka motorların sürüklediği canlı bir 
kalıp halinde midir?

Bunun cevabı: Gerçi yaşamakta
dır fakat milletimizi yeni feyizlere 
koşturan bir kültür varlığı göstere
memektedir. Kendisinden çok daha 
hafif ve değersiz kültürler, onu çe

kip canlı bir kalıp halinde sürükle
mektedir. Nereye gideceği, hangi ka
raya oturacağı, hangi dağa çarpıp 
parçalanacağı veya yolun neresinde 
uyanıp kendine geleceği de bilinme
mektedir.

O, neden bu hale gelmiştir? Çün
kü halk, yüzyıllar boyu yaşattığı, bü
tün değerlerine, zevklerine, inançla
rına, faydalarına, yaratıcı gücüne 
inandığı halde, öteden beri münev
ver (aydın) denilenler onu gönülden 
anlamamışlar, manasını, değerini 
kavrayamamışlardır. 150 yıldan beri 
gelenler ise, başka kültürleri yarı bu
çuk anlamanın şaşkınlığı, sarhoşlu
ğu içinde onu, kuru bir kütük kadar 
hor görmüşlerdir. Birkaç kere parça
layıp yakmaya teşebbüs etmişlerdir.

Bu yüzden, Türk’ün, îslâmm Os
manlI olarak yeşerttiğimiz ulu çınar
lar gibi heybetle büyüttüğümüz kül
tür ağacı tam kuramamışsa bile öz
suyu çekilmiş, yara bere içinde kal
mış ve artık taze filizler veremez ol
muştur.

Şimdi gençliğe gerekli olan bi
rinci hüner, bu ağacı iyi tanımak ve 
benimsemek... Sonra “baltayı çocuk
lar eline” geçirtmeden, onu bin bir 
itina ile yeniden kendi toprağına, ken
di suyuna, havasına kavuşturmak, 
aşı gerekiyorsa kendi bünyesinden, 
kabuğundan çıkartmak... Kurumuş 
görünen ulu çınarın yeni filizler ver
mesini sağlamaktır. Bugünün kültür 
milliyetçiliği ancak bu itina idrakine 
varmıştır. Yarınkiler ondan yeni 
zevkler, san’atlar ve hünerler çıkar
mayı bileceklerdir.
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ALMANYA'DA ÖMÜR TÜKETEN

Yeni yılın yaklaştığ ı şu günlerde yur
dum uza bol işçi akını olm aktadır. A kraba 
veya tanıdıklarım ızdan birçoğu yabancı 
mem leketlerde çalışıyor. İstanbu l’da bu
lunmamız m ünasebetiyle gelenleri karşılı
yor, çeşitli meseleler hakkında konuşuyo
ruz. İşçilerim izi yurda döndükleri zaman 
sevinçli, geleceğinden mem nun olarak  gör
mek isterdik. M aalesef böyle olmuyor. Zor 
şa r tla r  a ltında çalıştık ların ı söylüyorlar. 
B ir işçimiz “Bize verilen her kuruş, eri
yen yağım ızın karşılığ ıd ır” diyor. Dev fab 
rikaların  ağ ır ve y ıpratıcı işlerinde çalış
tıklarını, bu işlerin tehlikeli ve gayri sıh
hî olduğunu belirtiyorlar. Maden ocakların
da, dem ir döküm fabrikalarında, tünellerde 
vs. yerlerde ezildiklerini, çile doldurdukla
rım  söylüyorlar. O rada eziyetlere k a tlan 
m anın büyük bir sabır meselesi olduğunu 
görüyoruz.

V atandaşlarım ız A vrupa’da birçok ya
bancı propagandalara m aruz kaldıklarını 
anlatıyorlar. “Yahova şah itleri” denen kim 
selerin sık sık odalarına kadar geldikle
rini, çeşitli telkinlerde bulunduklarını söy
lem ektedirler. Bazen bunları tekm e-tokat 
dışarıya attık ların ı, konsolosluğa yapılan 
şikâyetlerin  bir sonuç vermediğini üzüle
rek  belirtiyorlar. Köşe başlarını tu ta n  bu 
kim seler binlerce kitap, broşür, m ecm ua 
dağıtm aktad ırlar. Bunları okuyan işçileri
miz fa rk ına  varm adan tesir altında kal
m aktadır. Enerjisinin alabildiğine söm ürü
len işçilerimizin, fik ir m ekanizm asının da 
sömürülmesine f ırsa t verildiğini görüyo
ruz. B unlar da gösteriyor ki, işçimizin 
kendi iman, ahlâk  ve kültüründen uzak
laştırm a hedefi güdülüyor. Çeşitli fik irler
le  tesir a ltına  alınm aya çalışılıyor. Bey
nelmilel kuvvetler ve onun yan kolları, iş
çinin sefaletini istism ar vasıtası yapıyor
lar. Zaten birçoklarının kadın ve pa ra  ile 
kandırıldıklarını söylüyorlar. D üşm anları
mız, işçilerimizin zaaf ta ra fla rın ı yakala
m aya çalışıyor. Çeşitli faaliyetleri ile onu

HAYAT 

KAVGASI

Fevzi SARIKAMIŞ 

Y.Ö.O. M atem atik  Bölümü
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sadece midesinden em ir alan varlık  haline 
getirm eye çalışıyor. Bu kadar kesif propa
ganda altında insanın değişemeyeceği dü
şünülemez. Bütün bunlardan sonra m aksa t 
sınıf kavgasını tah rik  ederek komünizme 
zemin hazırlam aktır.

İşçimizin Türkiye’deki çevresi ile ya
bancı ülkelerdeki çevresi pek birbirini tu t
m am aktadır. T ürkiye’deki im kânlarıyle, 
d ışarıdaki im kânları farklıdır. Onun için, 
ilk anda uyum  yapam am akta  ve bir m üd
det şaşkınlık içinde dolaşm aktadır. Z ira 
A vrupa’da hayal ötesi bir m uhitle karşıla
şıyor. Büyük makineler, ap artm an lar a l
tında âdeta eziliyor. Modern müesseseler 
karşısında aşağılık kompleksine uğruyor
lar. İş gücü ithali, o m em leketler için aynı 
zam anda bir psikolojik harp  vasıtası ol
muş oluyor. İşçi evden fabrikaya; fab rika
dan eve m ekik dokuyor. T atil günleri ku 
marhanelerin, m eyhanelerin dolup boşaldı
ğım, buralarda bazen tabanca nam lularının 
konuştuğunu, sokaktak i gençlerin ise gayrî 
İnsanî h ay a t yaşadığını görüyor. Hiç bir 
hazırlığı olmadığı için bunalım a düşüyor. 
Geniş m uhit içinde her gün binlerce in
sanla karşılaşıyor. E trafındak i olaylara ve 
m analarına yabancı kalıyor. Aile özlemi, 
vatan  hasre ti yüreğini dağlıyor. Kaçmak, 
uzaklaşm ak istiyor, olmuyor, millî kül
tü r  boşluğu onu sarsıyor. Maddî ve m a
nevî sarsın tı karşısında işçinin bunalım a 
düştüğü görülüyor. Bu sırada harıl harıl 
çalışan düşm anlar, zavallı işçilerimizi ken
di ağ larına tak ıyo rlar ve kom ünist çapul
cu kervanının bir eri olarak  yetiştiriyorlar. 
Zaten milletimizin düşm anları bunu istiyor.

Biz her zam an böyle perişan halde 
değildik. Niçin bugün bu durum a düşmüş 
bulunuyoruz. Geçmişini tem in etm ek için 
bir zam anlar yalnızca öz m alını im al eden, 
öz istihsaliyle yabancıya m uhtaç olmadan 
yaşayan, her şeyiyle huzur içinde olan; 
gürbüz, sıhhatli milletimiz, bugün perişan. 
Dün haşm etle girdiği düşm an kapısına,, bu
gün ekm ek dilenmeye gidiyor. Ordularının 
seslerinden inleyen yollarda, boynu bükük 
çöplük süpürüyor. Dün hakkın, doğrunun 
hâkim iyetini kurm ak, adale t ve faziletin

sancağını dikmek için girdiği topraklarda, 
bugün hak ir görülüyor. Dün A vrupa vah
şetine son vermek, zalim in elinden m azlu
mu k u rta rm ak  için akıncılarım ızın geçtiği 
m em leketlerde bugün bize bir tuhaf bak ı
yorlar. Dün Anadolu içlerine yapılan haç
lı seferleriyle elde edilemeyenler, bugün 
A vrupa’ya giden işçilerimizi inançlarından 
uzaklaştırm ak suretiyle yapılm aya çalışı
lıyor.

Bütün bunlar çok düşündürücüdür. 
İşçimiz atasından  kendine kalan  değerle, 
kuvvetli iradesiyle güçlüklere karşı koy
m aktadır. Zaten bizi m illet o larak çile ve 
ıstırap  yoğurm uştur. Düşm an ihanetine 
karşı işçinin tek  silâhı im anı ve fedakâr
lığı olm aktadır.

Türkiyemizde karnını doyuram aya- 
cak fak irlerin  sayısı bir hayli kabarık. Giz
li, açık m ilyonlarca işsiz insan var. Mem
leketim izin de dövize ihtiyacı var. F a k a t 
bu, m em leket işçisinin yabancı kapılarda 
şerefi beş p a ra  edilerek çalıştırılm ak su
retiyle tem in edilmez. Üç buçuk azınlığın 
y u rt dışına kaçırdığı dövize engel olmak, 
işçilerimizin getireceği dövizden daha faz
ladır.

Şurası m uhakkak ki işçinin ıstırab ı 
m illet ıstırabından ayrı değildir. İşçi ken
di iman, ah lâk  ve kültürüyle, m ataryalist- 
lerin gayretine karşı büyük direniş göster
m ektedir. B ütün bunalım  sebeplerini ve 
m esullerini teşhis ediyor ve etm ektedir. Is 
tırab ı milletimizin ideolojisine z ıt Judeo - 
Grek menşeli gayri İlmî sistem den doğ
m aktadır. K afaları ve mideleriyle R usya’
ya satılanlar, onun ajanlığını yapanlar, iş
çi haklarından bahsetm ezler, işçi bu mille
tin  işçisidir. O’nu bu m illetten ay ıran lar 
ancak hainler olabilir. M illet bir bü tün
dür, bölünemez. T ürk  milletinin işçisi, düş
m an kom plolarına karşı çok uyanık olma
lıdır. D üşm ana f ırs a t vermemelidir. Bu da 
ancak, topyekûn milletimizle beraber, y u rt 
dışına giden işçilerimizin millî kültürle ye
tiştirilm esi, millî ahlâkı yaşar hale getiril
mesi ve millî değerlere bağlılığını a r tı r 
m akla m üm kündür. Vazife büyüktür...
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Ölümden Korkanlar
—--------- ve-----  — —

ölüme Koşanlar

Abdullah EFE 
(Y.Ö.O. Fizik Bölümü)

Yaratılan her canlıya her an biraz daha yaklaşan ölüm, insanın 
biyolojik hayatının sona ermesidir. Yaratılma ve yaşama gibi yok ol
ma veya hayat değiştirme de canlının bir kanuniyetidir. Her canlı do
ğar, büyür ve takdir edilen zaman gelince ölür.

Ölüm iki hayat arasında bir basamak, ebedî hayata bir başlangıç
tır. Ölümün, yepyeni bir hayatın başlangıcı olduğu kabul edilmezse, 
her geçen gün hayata ve onun nimetlerine tapımrcasına bağlılık, bit
mek bilmeyen ihtiras ve yaşama hırsı, insanda ölüm korkusunu do
ğurur.

Ölümün canlı varlık için bir realite oluşunu kabule rağmen, her 
insan ve canlı, varlığını devam ettirmek hususunda bütün kudretini 
harcar. İntihar hayvanlar âleminde hiç rastlanmayan bir olaydır. İs
teyerek ölümü tercih eden insan çok azdır. Ölümün bir kurtuluş telakki 
edildiği anlarda bile, yaklaşan ölüm insanı korkutur, ölümü tercih etti
ğine pişman eder.
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En güç şartlarda bile canlı varlığını idame için çalışır. Susuzluk 
veya açlığa rağmen hayata devam hayvanlarda açıkça görülür. Çok 
susuz bölgelerde ineklerin 3-4 gün su içmemeye alıştıkları, köpekle
rin haftada bir iki kere yiyecek yiyerek sıhhatte kaldıkları bir ger
çektir.

Yine her canlı organizması yaşadığı çevrenin menfî tesirlerini yen
meye çalışır. Vücutta tahribat yapmak isteyen mikroplara karşı reak
siyon gösterir. En güç şartlar altında bile canlı, varlığını idameyi dü
şünür. Kuvvetli bir soğuğa rağmen vücut ısısı muhafaza edilir. Meta
bolizmada bir değişiklik olmaz. Ancak ölüm yaklaşınca vücut soğu
maya başlar.

Tabiî varlığımızın telkin ettiği varlığın devamı kanununa muhale
fet yalnız insanda görülür. Hayvanlarda hem hiç rastlanmaz. Her türlü 
işkenceye rağmen ölüm tehlikesi karşısında dahi inancını müdafaa ve 
haykırmaktan çekinmeyen insanlar pek çoktur.

Birinci Dünya harbi sonunda İtalya'da bir hayli kızışan komünizm, 
terörünü tam manasıyle kurmuştur. Subaylar görüldükleri yerde ya apo
letleri yırtılmakta, ya döğülmekte veya öldürülmektedir. O zaman he
nüz bir avuç olan Faşistler, görüldükleri yerde komünistlere birer he
def olmakta ve hemen öldürülmektedir. Komünistler üniversitede Yaşa
sın İtalya diyen herkesi öldüreceklerini söylemişlerdir. O anda bir Fa
şist çıkar ve Yaşasın İtalya der hayatını feda eder. Yine Islâmm ilk 
yıllarında Kureyşli putperestler Islâma girenlere çok ağır işkenceler yap
maktan geri durmuyorlardı. Bilâl-i Habeşî sırtındaki elbisesi çıkarılıp 
kızgın kumların üstüne yatırılıyor, saatlerce elleri, ayakları bağlı tutu
luyordu. Ammar’ın annesi ve babası Islâmdan dönmedikleri için deve
lere bağlanıyor ve parçalanıyorlar fakat yine de inançlarından dönmü
yorlar, ebedî istirahatgâhın, gözleri önünde olduğunu söyleyerek şehit 
oluyorlardı.

Çanakkale’de düşman mitralyözleriyle şehit düşen kardeşlerinin nâş- 
iarını gören mehmetçik, kendi öleceğini de bilmesine rağmen düşmanı 
boğazdan geçirmemek için hayatını fedadan çekinmedi.

İşte insan biyolojik bir varlıktan daha ötede ideolojik bir vakıadır. 
Hiç bir mecburiyetleri olmadığı halde gençliklerini milletinin kurtuluşu 
için feda edenlere ölüm hiçtir. Onlar için ölüm yeni bir hayatın başlan
gıcı, hayat gaye değil sadece bir vasıtadır.

Çağ açıp çağ kapayanlar ölüm korkusuyle cephe gerilerinde sakla
nanlar değil, inançları uğruna ölmeyi en büyük vazife bilenlerdir. İstik
bal ölüm korkusuyle hayata bağlananların değil; fetih aşkıyle yanan ve 
ölümü, ölümsüz bir hayatın başlangıcı olarak telâkki edip mücadeleden 
yılmayanlarmdır.
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Ü niversiteye başlayacağım ız sene idi. 
Em inönü’nde Cum huriyet B ayram ı dola- 
yısı ile bayrak  satıyordum . İlk  sıra lar ya- 
dırgam ıştım . İşportacı misali alel usûl bir 
m al gibi satılışıyle değerinin düşeceğini 
zannediyordum. İstiyordum  ki bay rak  k âr 
mevzuu edilmesin. Temin edilişi de gönül
lerdeki sevgisi gibi yüce olsun. B ütün bun
la ra  rağm en bayram da asılacak bay rak la
rın  bir kısm ına ben vesile olacağımı dü
şünerek alıştım . D aha önceleri satıcılık  
yaptığım dan zorluk çekmiyordum. İlk  iki - 
üç gün işler pek iyi gitmedi. A kşam a k a 
dar astığım  bayrak ların  dalgalanm alarıyle 
oyalandım. Serhad boylarını, eski akm ları 
hayâl ettim . B ütün bu düşüncelerim i ge
lecek m üşteriyi kaçırm am ak için girişilen 
dikkat, m asm avi havalardaki te k tü k  bu
lu tla r gibi lekeliyordu. Gelen m üşteriyi 
tecrübeli bir satıcı, u sta  b ir işportacı ha
reketleriyle karşılıyor, alm aya niyetli olan
ları kolay kolay bırakm ıyordum . Bir ara  
yorgun gözlerle Yeni Camii’n ihtişam ına, 
estetiğine ve ulviyetine daldım. Ram azan 
için m inareleri a rasına  yazılan m ahyâyı 
(ışıklı yazıyı) okum aya uğraşıyor, büyük
lerden duyduğum eski ram azanları hayâl 
ediyordum. Ziyafetler, sohbetler, z iyaret
ler, büyük bir ruhî inkılâbı hazırlayan bin
lerce olay, filim şeridi gibi hayalim de şe
killeniyordu. Bu sırada a ra  köprüden inen 
elleri simitli, sandviçli, lâhm acunlu hippi
leri, a ltın  yum urtlayan tavuk ları görm e
mek için arkam ı döndüm. Bu ne biçim 
yaşayış ? A yaklarından başlarındaki kire 
kadar bir bütünlük. Kıvrışm ış om uzlardan 
aşağı doğru sarkan  tilki kuyruğuna dön
müş saçlardan, lifleri çıkmış pan to lana k a 
dar bir ahenk. Bilmem hangi zehiri kul
lanm aktan  m ahm ur, m orarm ış gözler... 
Kaç gündür y ıkanm ayan göm lekten ko
kuyla dışarıya s ırıtan  pasak... A vrupa me
deniyetinin iç açıcı(!), gönül fe rah la tı
cı (!) meyveleri... Bütün bunlar A nadolu’ 
dan yeni geldiğim için beni yadırgatıyor.

RAHİBELER
İM. Ali TAŞÇI

Y.Ö.O. Türkoloji Bölümü

Ram azanın ruhuna yakışm ayan bu tezadın 
tahlilini içim sız layarak  yapıyordum  ki 
yaklaşan ayak  sesleriyle tezgâha döndüm. 
Acayip kılıklı iki kadın. M aksivarî siyah 
iki manto, başlarında külâha benzer a rk a 
ya atılm ış başlıklar. Önce astığım  ve nazlı 
nazlı dalgalanan bay rak lara  sonra da tez
gâha göz gezdirdiler. Üçgen şeklinde kü
çük bir bayrağı incelerlerken zihnimde mi, 
şuuraltım da mı, nerede kaldığını bilmedi
ğim şekiller ve bilgilerle bu iki kadınla 
kim oldukları arasında ilgi kurm ak isti
yordum.

— K aça bu bay rak?
— Beş liraya efendim.
A ralarında yabancı bir dille konuştu

lar. Azınlık olduklarını tahm in ettim .
— Beş p a ra  etm ez bay rağa beş lira  

diyorsun.

Yürüdüler...
K afam  kızmıştı. H eyecanlanm anın e- 

nerj isiyle şarj eden düşüncelerim  birleşti, 
şekillendi. Evet, bunlar rahibeydiler. On 
on beş m etre gitm işlerdi. Koştum  önlerine 
geçtim . B ayanlar bir dakika:

— Şu an beş p a ra  dediğiniz bay ra
ğın gölgesinde yaşıyorsunuz. F ener’den - 
V atikan’a  da çekeceğimiz günler var. 
A yaklarım ıza kapandığınız günleri ne ça
buk unuttunuz?

Döndüm.
Yüzleri sapsarı, yürüdüler...
Üzerimden büyük b ir yük kalkm ıştı. 

Kendimi rahibelerin esaretinden kurtulm uş 
hissediyordum. D algalanan bayraklar, yü
zümü okşarken, yapılan hakaretin  in tika
mını aldığım  için bana teşekkür eder gi
biydiler.

B irkaç gün sonra başlayacak derslerle
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edineceğim arkadaşları bir rüya tecessüsü 
içinde m erak ediyorum. Lâkin üniversite
de cereyan eden olayları düşündükçe bu 
tecessüs lekeleniyor. R üyasında çeşitli o- 
yunc ak larla  oynam ış çocuğun uyanınca 
üzerindeki hırçınlık nemlenen ve g ittikçe 
kapanan  hava ile bana da geçiyordu. İs 
keleye yaklaşan vapur öküz gibi böğürü- 
yor. Biliyorum ki bana da m üşteriler var. 
Sabahtan  beri yapam adığım  satışı belki

* akşam  üstü  yaparım . F a k a t hiç bir m üş
te ri bay rak lara  bakm ıyor. Lâkin renklere 
tak ılan  gözler m erakların ı giderm ek için 
sadece iki-üç saniye oyalanıyorlar. G alata 
tıklım  tıklım  dolu. Belli ki K araköy’den 
yolcular indi.

— Bayrak, bayrak!.. Şanlı bayrak!.. 
Al bayrak!..

Ne oluyor gibisine bak ışlar ve yine 
m üşteri yok. Nemlenen havayla hızlanan 
halk biran  önce evlerine ulaşm ak için ace
le ediyor. D urak larda kuy ruk lar uzunlaş
tı. Ben tem aşa ediyorum. Binbir k ılık ta  
insan. Bir sohbetin acele parçaları. Bilmem 
hangi büroda yarım  kalan  işin son lafları. 
Ç ıtkırıldım  kızlar, züppe oğlanlar, şım arık 
çocuklar, berduş gençler ve yabancı ellerle 
donanm ış modanın her fe r tte  tezahürleri. 
Bunları gördükçe ta  uzaklardaki b ir kuk
lacının - kendi arzusuna göre giydirdiği ve 
sahneye sunduğu binlerce kuklayı gözleri
min önüne getiriyorum .

H avada tek tü k  dam lalar. A yak ses
lerinde acelecilik. Yeni Camii’n kubbesi 
kalkm aya hazırlanan deminki vapurun k a
ra  dumanı ile gözden kaybolur gibi oldu. 
Sonra b ir silüet halinde kaybolduğu gibi 
belirdi ve netlik  kazandı. R üzgâr değişti. 
Vapurun dumanı üzerimize geliyor. H er
kes ağzına burnuna mendilini tu ta ra k  g i
diyor. Zabıtadan kaçan işportacılar ve 
tom balacılar kalabalığa karışm aya çalışı
yorlar. V apur kalktı, dum an kesildi. Am a 
yağm ur yağdı yağacak. Yanım daki hur- 
m acıdan hurm a, sim itçiden sim it alan uzun 
saçlı gençle, m aksili kızın yüzünde ifta r 
sofrasına yetişememenin üzüntüsünü hay
retle  görür gibi oldum. K arşım da kam ufle 
edilmiş iki şahsiyet vardı sanki. Yüzleri 
de çarpışan iki fikrin  savaş meydanı idi.

Hangisi, ne zam an galip gelecek YA
R A B B İ ? . .

Şu yağm ur yağm adan bir bayrak  sa- 
tabilsern. Hah, işte! A ra köprüden inen 
alacak herhalde. Gözleri hep bayraklarda.

Tezgâha doğru eski ceketi, köylüvarî 
dikilmiş pantolonuyle birisi yöneldi. A rk a
sında siyah feraceli, siyah yaşm aklı iki 
kadın var. Üçünün de gözleri bayraklarda. 
Büyülenmiş gibi gözler bayrak lardan  ay
rılmıyor. Çok candan bakışlar tezgâhı te t
k ik  ediyor. İyi b ir m üşteri bulm anın se
vinci içinde tezgâhın önüne geçtim . Onla
rın  bay rağa bak tığ ı özleyişle ben de onla
ra  baktım . Bu alıcılar kaçırılm azdı. B ütün 
m ütevaziliği ve sem patiyi sesimin tonla
rında toplam aya çalışarak:

— Buyurun efendim. B ayraklar gayet 
güzeldir.

— Doğru, çok güzel.
Bu tasd ik  bana ilk basam ağı a t la t

m ıştı. Geriye m üşteriyi oyalayarak k a ra 
ra  sevketm ek kalıyordu.

— F iya tla rı da norm aldir. Boylarına 
göre değişir. Em in olun en uygun fiyatı bu
rada bulacaksınız. Bakınız size tesb it edi
len listeyi göstereyim .

Bütün bu izahat ve hareketlerden son
ra  m üşterinin hiç olmazsa bir iki bayrağ ı 
yakından incelemesi «Meselâ şunun fiyatı 
kaç?»  diye sorm ası lâzım. F a k a t bizim
kilerde hareket yok.

— Bakınız efendim. (Tezgâha davet 
ediyordum.) Sizlere biraz ik ram  da edebi
lirim. N asıl bir bayrak  istem iştiniz? Ev, 
dükkân, m asa.

Adam baktı, baktı... gözyaşları a ra 
sında :

— Ah!., gardaş. Almak, hem de hep
sini alm ak isterdim . Y unanistan’a  gö türe
mem ki...

Çöktüm... Çöktüm... Çöktüm...
Ah eşeklik... Ah eşeklik... Ah eşeklik...
— Özür dilerim ağabey, özür dilerim. 

Yaranızı deştim.
Gözyaşlarım a dam lalar karıştı. U tan 

cım a yağm ur yetişti. Öğlenki rahibelerin 
in tikam  alm ışçasına karşım da sırıtışların ı 
görür gibi oluyordum.
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Okulumuzun mezunları ve 
tayin edildikleri yerler

Asırlık mazisi bulunan Çapa Yüksek Öğretmen Okulu, yetiştir
diği pek çok değerli öğretmenleriyle Türk maarifine büyük hizmet
leri olmuştur. Son üç senedir milletimizi topyekûn bir yok oluşa sü
rüklemek için başlatılan anarşi faaliyetleri, milletin ümidi olan bu 
müessesemize de saldırmayı ihmal etmemiştir. Fedakâr yüksek öğ- 
retmenlilerin gayretleriyle bu tecavüzler bertaraf edilmiştir.

Topyekûn üniversitelerimizde ve Yüksek Öğretmen Okulunda ge
çen bu buhranlı devrede de Yüksek öğretmenliler eski başarılarını 
muhafaza etmesini bilmişlerdir. Okulumuzdan temmuz, eylül ve ekim 
dönemlerinde 200’ü aşkın talebe mezun olmuştur. Kendilerini bekle
yen genç Anadolulara kavuşmanın sevinci içinde tayin oldukları yer
lere gitmişlerdir. Millî Eğitimimizin büyük insanları olan, genç öğ
retmen arkadaşlarımıza, vazifelerinde başarılar dileriz.

Okulumuzdan 1970-1.971 öğretim yılı, üç imtihan döneminde me
zun olanların isimlerini, tayin oldukları yerlerle beraber alıyoruz.

Öğrencinin Adı Soyadı

Fevzi Yılmaz 
Şerif Genç 
M ustafa Gür 
Refik Özkan 
N ihat Balkı 
Erol Bozdoğan 
îzze t Ü nlütürk  
A yten Keskin 
Ekrem  A karçay 
Satılm ış S arıkaya 
N ur ten A kça 
Durm uş K arakuş 
N ecm ettin Türinay 
Avni K arakuş 
N ihat A kgün 
M ehmet ö z tü rk  
M ustafa Yalçınkaya 
H. İbrahim  Cansevdi 
A laaddin K irm an 
Yusuf Olgun
F. Feyza B aran Hepçilingiroğlu 
Y ahya A ltm arı

Tayin olduğu yer

Trabzon A kçabat Lisesi
Sam sun H avza Lisesi
A dana K adirli Lisesi
E lazığ Lisesi
Aydın Nazilli Lisesi
H atay  İskenderun Lisesi
Niğde A ksaray  Lisesi
İsp a r ta  Şehit Ali İhsan K alm az Lisesi
A dıyam an Lisesi
Tunceli Lisesi
İçel A nam ur Lisesi
Bolu Düzce Lisesi
M anisa A laşehir Lisesi
H atay  İskenderun Lisesi
Elazığ A ta tü rk  Lisesi
Bolu Düzce Lisesi
İçel A nam ur Lisesi
Erzurum  A ta tü rk  Lisesi
M ardin Kızıltepe Lisesi
M ardin M idyat Lisesi
İzm ir K .paşa Lisesi
K ars İğd ır Lisesi
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Öğrencinin Adı Soyadı Tayin olduğu yer

Edip Kılıç 
M ustafa K arab a tak  
M ehmet Tunç 
îsm et Özbay 
İsm ail K arakuyu  
Müzeyyen Gökçen 
E rbay  U sta  
Nazım  Çelik 
Fehm i Yener 
M. Salih B uluttekin  
N erim an Çoban 
H aşan  Bağcı 
H ikm et Önal 
H aşan  M ıdıkoğlu 
Ali Şahin 
M ürvet K urt 
N aşide Şahin 
Ayşe Balcı 
M ehmet Çetin 
D ursun Şahinkaya 
Nadide E rbay  
O rhan özdem ir 
E sa t Can 
Osman B ahar 
Ali Tekin 
Şule Şensöz 
Taciser Refiye Soyer 
F ah re ttin  Çavuş 
H acı ö z tü rk  
H aşan  H üseyin Yılmaz 
N igâr Yavuz 
Bekir Ö ztürk 
H alil R üzgâr 
Em ine Kocabay 
N afiz ö n d er 
M ahm ut F idancı 
M ünir E rta n  
Filiz İnöntepe (Güler) 
Osman Güler 
Kâmil Aydın 
Seyfi A teş 
Nafiz Yılmaz 
Vildan Yıldırım 
Hüseyin Öcal 
Sem ra Özkan 
Osman N uri Ekiz 
B ahattin  Tanrıkulu 
Coşkun Ö ztürk 
H idayet A ltın

E lazığ M aden Lisesi 
K ars İğd ır Lisesi 
Ordu Ünye Lisesi 
A dıyam an Lisesi 
N iğde U lukışla Lisesi 
A dana Ceyhan Lisesi 
T rabzon V akfıkebir Lisesi 
G aziantep Lisesi 
Ordu Lisesi 
S iirt Lisesi 
K ırşehir Lisesi 
A nkara  F en  Lisesi 
K ırklareli B abaeski Lisesi 
H a tay  İskenderun Lisesi 
A nkara  K ırıkkale Lisesi 
Ç anakkale Lisesi 
H atay  A n takya Lisesi 
E skişehir A ta tü rk  Lisesi 
D iyarbakır E rgan i Lisesi 
Çorum Lisesi
İçel T arsus Cengiz Topel Lisesi 
D iyarbakır Silvan Lisesi 
Sivas Gürün Lisesi 
K ars A rdahan  Lisesi 
Gümüşhane B ayburt Lisesi 
B ursa Gemlik Lisesi 
K ü tahya Kız İlköğretm en Okulu 
Ç anakkale E rkek  İlköğretm en Okulu 
Konya-A kşehir Eı*kek İlköğretm en Okulu 
İsp a r ta  Kız İlköğretm en Okulu 
G aziantep E rkek  İlköğretm en Okulu 
M alatya A kçadağ İlköğretm en Okulu 
G üm üşhane E rk ek  İlköğretm en Okulu 
İsp a r ta  Kız İlköğretm en Okulu 
H ak k ari Lisesi
S iirt Lisesi E debiyat öğretm enliği
D iyarbakır Lisesi
B itlis A hlat Selçuklu Lisesi
Bitlis A h lat Selçuklu Lisesi
Sam sun A laçam  Lisesi
Van E rciş Lisesi
Van E rciş Lisesi
Tekirdağ H ayrabolu Lisesi
Trabzon Lisesi
Van A ta tü rk  Lisesi
A dıyam an K ah ta  Lisesi
E rzurum  Lisesi
Van A ta tü rk  Lisesi
B itlis T atvan  Lisesi
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Öğrencinin Adı Soyadı Tayin olduğu yer

H uriye N ur an Dikici İçel Tevfik S ırrı Gür Lisesi
Aysel İpek Muş B ulanık Lisesi
F ah re ttin  M acit K ars K ağızm an Lisesi
N urten  E rgin  (Ö ztürk) B urdur Bucak Lisesi
Serpil Özmen Afyon Sandıklı Lisesi
A yser Güneş (Dikim) K ayseri Behice Y azgan Kız Lisesi
Ömer K uyrukluoğlu Van A ta tü rk  Lisesi
M ehmet Arısoy Tunceli E rkek  İîköğretm en Okulu
Şaban P o tu r K ayseri M im arsinan İîköğretm en Okulu
Kemal K araosm anoğlu M alatya-A kçadağ İîköğretm en Okulu
Yıldız Yoro Sinop Kız İîköğretm en Okulu
N urten  Bilgin Ö ztürk Konya A kşehir İîköğretm en Okulu
A ynur K arabal İsp a rta  Kız İîköğretm en Okulu
M ansur H arm andar Isparta-G önen İîköğretm en Okulu
İsm ail Gürel A rtv in  E rkek  İîköğretm en Okulu
Yüksel Aslan Trabzon Teknisyen Okulu
Celâl Faydalı Edirne Teknisyen Okulu
D ursun A kar • A dana M otor Tek. Okunu
Vehbi Erdoğan E rzurum  A ta tü rk  Lisesi
H aşan B aşkaya Afyon Sandıklı Lisesi
H akkı Selçuk Nevşehir Lisesi
Cavit A tsız Giresun Tirebolu Lisesi
Cemil Öner A rtvin  Kâzım K arabekir Lisesi
M. H ikm et Develi Gaziantep İslâhiye Lisesi
Sam i Aydın Çorum Sungurlu Lisesi
İbrahim  Sezgin Sam sun Ç arşam ba Lisesi
H avva F idan A nkara Kalecik Lisesi
Şamil B ayram K ayseri Develi Lisesi
H am za Işık U rfa Siverek Lisesi
Osman Bayezid E rzurum  A ta tü rk  Lisesi
Ali Osman Candüz M anisa Salihli Lisesi
Ali Aydın U rfa  Birecik Lisesi
E rsin  Uzun Trabzon Lisesi
Ali Derin A dana Kız Lisesi
Yavuz Kılıç Giresun Şebinkarahisar Lisesi
M usa N azkı Bingöl Lisesi
H aşan A ltın Niğde Lisesi
Nezihe Şansız A rtvin  Kâzım K arabekir Lisesi
Cemil Y apar Trabzon E rkek  İîköğretm en Okulu
F eruzan K anter İsp a r ta  Kız İîköğretm en Okulu
Ali M ehmet Eldaş M anisa Demirci İîköğretm en Okulu
A hm et Fevzi U yar T okat N iksar Lisesi
N uray Çığız A rtvin  Kâzım K arabekir Lisesi
A rif Ceylan M ardin Kızıltepe Lisesi
H aşan T uran K ayseri P ınarbaşı Lisesi
Anuş Ceyhan Y ozgat Yerköy Lisesi
Ali Akbaş E rzurum  A ta tü rk  Lisesi
Salim Yoncalık Sam sun H avza Lisesi
Zafer Tanrısever Tekirdağ M alkara Lisesi
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Öğrencinin Adı Soyadı Tayin olduğu yer

Habibe Esen 
M esut Ön 
M ehmet U laşır 
N ecati A kbaş 
M ehmet Aksoy 
İsm et U çar
M ehmet T aner Afyonlu
Ulvi A vcıata
Seval Dedeoğlu
Abdullah E rtü rk
Dilber S araç
Pakize Y avru
Fazlı Tekm en
Rıza Gül
Ali P ad ar
M ehmet Çur
Yusuf K ayabaşı
H alim  Delice
E rcan  Tığ
Ali Berberoğlu
Cemal Yazıcı
M ehmet Can
A hm et Can
Özer Yegül
Osman Salçan
Rıza A ykut
Şefik D ursun
İm ren  Özdemir
B errin  A ras
Zafer Tanrısever
H. Hüseyin K utlu
H aşan  İçen
Şaziye Ü nsal
Sevgi Tekin
Rezzan Çelik
M ustafa Bülbül
H aşan Topuz
Celâl A kaslan
Cemile Ünsal
Süleyman Erdem
Ali S uat Günay
Ayla N alça
Cemil Öncü
Özden A rkun
A slan Buğdaycı
Zeki Kılıçaslan
A hm et Özdam ar
Recep Avcı

A dana E rkek  Lisesi 
Çanakkale Biga Lisesi 
Van Lisesi
D iyarbakır E rgan i Lisesi
K ars K ağızm an Lisesi
E rzurum  A ta tü rk  Lisesi
E lâzığ Maden Lisesi
Giresun Lisesi
Zonguldak Kilimli Lisesi
Ç anakkale B iga Lisesi
İsp a r ta  E ğrid ir Lisesi
K onya K aram an Lisesi
Fethiye Lisesi
K ırşehir Lisesi
K ars İğd ır Lisesi
S iirt Lisesi
T okat Zile Lisesi
Konya E rkek  Lisesi
Çanakkale İl H alk  K ütüphanesi
E lâzığ İl H alk  K ütüphanesi
D iyarbakır Lisesi
M alatya Öğretm en Okulu
A dana Öğretm en Okulu
İsp a r ta  E ğrid ir Lisesi
Konya Selçuk Eğt. E nstitüsü
M alatya T uran  Em eksiz Lisesi
A dana E rkek  Lisesi
Giresun Görele Lisesi
M alatya Teknisyen Okulu
Tekirdağ M alkara Lisesi
E rzurum  M akine Teknisyen Okulu
Gaziantep Teknisyen Okulu
Erzurum  N enehatun îlköğretm en Okulu
Edirne Teknisyen Okulu
T okat E rkek  Öğretm en Okulu
K ayseri Teknisyen Okulu
K epirtepe îlköğretm en Okulu
Yozgat Lisesi
A ğrı Kız Îlköğretmen Okulu
Gümüşhane Lisesi
Reyhanlı Lisesi
Sandıklı Lisesi
A ğrı Lisesi
A sistan
Y ozgat H alk  K ütüphanesi 
Giresun H alk  K ütüphanesi 
S iirt H alk  K ütüphanesi 
F en Fakültesi A sistanı
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♦ Tel: 45 35 89

f
♦

KEMÂL ŞADOĞLU ve BİRADERLERİ

Kol. Şrt. Fermeneciler — 7 6 - 7 8
Karaköy — İSTANBUL

*
En üstün cam macunları ŞADOL 
En üstün boya ŞADOLÎN ;

J En üstün selülozik sentetik sanayi fırın finelleri ŞADOL

NİDA YAYİNEVİ’NİN NEŞRETTİĞİ ESERLER

1 — İslâm’a ve Muasır Nizamlara Göre İktisat Prensipleri: Ya
zan: Prof. Mevdudi. Çeviren: İhsan Toksan. Fiyatı 4 TL.

2 — Taharat ve Namaz: Yazan: Hayati Ülkü. Fiyatı 10 TL.
3 — İslâm’a ve Garplılara Göre Kadın: Yazan: Prof. Mustafa

Sibai. Çeviren: İhsan Toksan.
4 — İslâm Anayasası: Yazan: Prof. Mevdudi. Çeviren: İhsan

Toksan.
5 — İmamın Hakikatleri: Yazan: Dr. Ali Aslan Aydın. Fiyatı

5 TL.
6 — Peygamberimiz ve Dört Halifesi: Yazan: Ergun Göze. Fi

yatı 5 TL.
7 — İslâm’da Kaza ve Kader: Yazan: Mehmet Aydın. Fiyatı

3 TL.
8 — Şark Meselesi: Yazan: Raif Karadağ. Fiyatı 7,5 TL.
9 — Salâhaddin Eyyübi: Yazan: Cavit Ersan. Fiyatı 10 TL.

10 — Dört Halife’ye Dört Mezhebe Göre Ahkâm Âyetlerinin Tef
siri: Yazan: Muhammed Essayis. Fiyatı 30 TL.

11 — Mehmet Âkif:  Yazan: Prof. Dr. Ali Nihat Tarlan

NİDA YAYINEVİ 
BABIÂLİ CADDESİ, No: 31 

CAĞALOĞLU
İSTANBUL
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: Bahar Yayınevi Takdim Eder •
l 1 — KUR’AN AHKÂMI ve Mezhep İmamlarının Görüş Farkları: Yazan, *
♦ Celâl Yıldırım. Lüks ciltli, saydam  m uhafaza içinde, ikinci ham ur kâğıda

İ baskı yapılmış olup, iki cilt halinde çıkm ıştır. Birinci cildi, 36.— İkinci
cildi 39 Liradır.

|  2 — FATIMATÜZZEHRA (R. A nh.): Yazan H. M. Cemâl ÖĞÜT. Peygam 
berim izin sevgili kızı Hz. F a tım a’nm pürüzsüz hayatın ı an latan  eserin 
kısa zam anda ikinci baskısı çıktı. F iyatı 12.50.— Lira. Lüks ciltlisi 
17.50.— Liradır.

3 — KADIN İLM İHALİ: Yazan; H. M. Cemâl ÖĞÜT. F iyatı 5 Lira. Lüks
ciltlisi, 10 Lira. «

4 — İSLÂM İLM İHALİ: (îm an, ibadet ve ahlâk esasla rı): Yazan; M. Asim ♦
Koksal. F iyatı 7;50.— Lira. Lüks ciltlisi 12.50.— Lira. Birinci ham ur ♦ 
kâğ ıt olanı 10 Lira. Lüks ciltlisi 15 Lira. î

5 — İSLAM ŞEH İTLER İ: Yazan; Dr. Ali Sami ENNEŞŞAR. F iyatı 8 Lira. *
Lüks ciltlisi 12.50.— Lira. t

6 -  KUR’AN-I KERİM  VE GARP KAYNAKLARINA GÖRE HIRİSTİYAN- l
LIK: Yazan; Ziya KAZICI. F iyatı 7.50.— Lira. t

7 — KIZIL ZİNDANLAR: Yazan; Cavit ERSEN. Lüks krom a kapak içinde *
176 sayfa, 7.50.— Lira. ♦

8 — AİLEDE SAADET PR E N SİPL E R İ: Yazan; Mehmed SAÎD. Ter.: Ah- t
med Şahin. F iyatı 4 Lira. I

9 — MUHTASAR HADÎS TA RİHÎ: Yazan; Muhammed Hamidullah. Ter.: J
Kemal KUŞÇU. Büyük boy 142 sayfa 6.50.— Lira. Lüks ciltlisi 12.50.— 1 
Lira. î

10 — YOLLARIN AYRILIŞ NOKTASINDA İSLÂM: Yazan; Muhammed J
ESED. Çev.: Hayreddin KARAMAN. F iyatı 4 Lira. ♦

11 — İSLÂM NİZAMI: Yazan; Ali Riza Demircan. Lüks krom a kapak 432 *
sayfa, fiyatı 15 Lira. J

12 — A FR İK A ’DA VE AVRUPA’DA İSLÂM İYET: Yazan; Veli E rtan . Fi- *
y a tı 4 Lira. ▲

13 — MEŞHUR ŞEYHÜLİSLÂMLAR: Yazan; Veli E rtan . F iyatı 4 Lira. ♦
14 — MEHMET Â K İF: Yazan; Veli E rtan . F iyatı 1.50.— Lira. ♦
15 — İSLÂM HUKUKU: Yazan; Osman Keskinoğlu. F iyatı 15 Lira. ♦
16 — İSLÂM D İN İ AKAİDİ: Yazan; H ayatı Ülkü. F iyatı 12.50.— Lira. Lüks

ciltlisi 20 Lira.
17 — HAC VE KURBAN: Yazan; H ayati Ülkü. F iyatı 4 Lira.
18 — ORUÇ VE ZEKÂT: Yazan; H ayati Ülkü. F iyatı 4 Lira.

Son üç eser Îm am -H atip Okulları için yardım cı ders k itabı olarak tebliğ-
I 1er dergisinde yayınlanm ıştır.

I Bütün dinî, millî, ahlâkî ve ta rih i eserleri yaymevimizden tem in edebilir- l
j siniz. Öğrencilere indirim li perakende satış yapılır, okullara ödemeli ve indi- *
♦ rimli k itap  gönderilir. t

:
♦ Adres: BAHAR YAYINEVİ ♦
J Beyazsaray, zem inkat No: 25 J
♦ Tel.: 27 60 03 Beyazit - İst.

.

:



YAYIN HAYATINDA İNKILÂB
OTAĞ YAYINEVl’NÎN, milletini sevenlerin inanç, düşünce ve 

mücadelesine ışık tutacak üç büyük eseri:
1 — İslâm İnancının Temelleri AKÂİD — Ömer Nesefî - Ha

zırlayan: M. Seyid AHSEN.
2 — Millet Düşmanlarının İhanet Plânları (Belgeler) — Ke

mal YAMAN.
3 — Millî Mücadelede Kadroların Vazifeleri — Aykut EDÎBÂLÎ. |

I
 MUTLAKA OKUYUNUZ

Otağ Yayınevi’nde
Bütün aydınların okuması gereken ilmi, edebî ve tarihî eserler. 
Günümüze kadar cereyan eden sosyal hadiselerin sağlam bir

I
 tahliline, tam ve doğru izahına ışık tutan yayınlar.

Elinizden düşüremeyeceğiniz en güzel kitaplar.

Ayrıca
Millî ve tarihî romanları,
Millete mal olmuş hikayecilerimizin bütün eserlerini,

, Esir Türk illerini konu edinen roman ve incelemeleri,
Okullarda temsil edilebilecek bütün piyes çeşitlerini,
Millî ve tarihî günlerde kaynak olacak en seçme şiir kitaplarını, 
Doktriner, kültürel ve san’atla ilgili her türlü yayını. 
Çocuklarınızı her bakımdan sevindirecek, zevkle okuyacakları, 

düşündürücü, faydalı, millî hislerine hitabeden “Çocuk Kitapları” nı,

Otağ Yayınevi’nden Temin 
Edebilirsiniz

Mevcut eserlerin listesini bildiren katalogumuzu isteyiniz.

; Ve
En güzel, en ucuz ve en kaliteli ciltleriniz için OTAĞ MÜCEL- 

İ LlTHANESİ hizmetinizdedir.
OTAĞ YAYINEVİ 

Nuruosmaniye Cad. No: 8/3 
Cağaloğlu 

İSTANBUL


