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KIYMETLİ
PINAR OKUYUCUSU
Pınar... Herkesin, duyduğu zaman içini açan kelime... Göbeğinden 

fışkırttığı tertemiz ve tatlı suyuyla, etrafına neş’e ve hayat kazandı
ran Allah vergisi... Kenarında kuzuların hoplatması, koyuriların me- 
leşmesi, kuşların cıvıldaşması ve çakıl parçalarına çarparken çıkar
dığı ruhlara işleyen inceden inceye sesiyle Pınar, gerçekten bir saadet 
ve huzur kaynağıdır. Anadolu’da pınarların insanının bedenen güçlü
lüğü, moralman yüksekliği, insancıl olması bakımından yüceliği, düşün
cesi ve hayat anlayışı yönünden erişilmezliği, ruhî yaşayışı bakımın
dan derinliği ve inceliği, dillere destandır.

Anadolu, pınar ve Anadolu insanı... Ruhları heyecana veren, in
sanı hayata bağlayan, meselelerimizin hemen çözülüvereceği kanaatini 
uyandıran, duyanlara derinlik, vıcelik ve safiyet kazandıran tılsımlı 
kelimeler... Bu kelimeleri işitip de duygulanmayan, his ve heyecan 
dünyasında bir zenginleşme, ürperme ve derinlik hissetmeyen kişi, 
varlığına ters düşen bir manasızlığın kuyusuna gömülmüştür.

Anadolu’ya ve Anadolu insanına pınar safiyetini, temizliğini ve 
içliliğini kazandıran, şüphesiz ki, asırlar boyu sahip olageldiği millî
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kültür ve düşüncesidir. Milyonlarca şehidin akan kanından fışkıran 
bu kültür pınarı, onun varlığı, dünyası, ve her şeyidir. Pınarın kuru- 
ması; nasıl, etrafındaki nereli cıvıldaşmaların, hayat dolu hoşlaşma
ların, canlılığın ve insana manalı bir ürperti veren ahenkli şırıltıla
rın kesilmesi ve kaybolması demekse; millî kültür ve düşüncenin 
yitirilmesi de millet hayatının yıkılması ve tarih olması demektir.

Milletimizin hayat pınarı olan kültürümüzü, ve bu kültürden çık
ma millî hissimizi, zevkimizi ve san’at anlayışımızı kurutmak iste
yenlerin; özetle, milletimizi yıkmaya çalışanların, üzerimizdeki hain 
çabaları, suikastleri devam edip gidiyor.

Bütün şiddetiyle disvam eden bu kültür savaşında, her gün yeni 
yeni kayıplara uğramamızın sızısını duyuyoruz yüreklerimizde. Maale
sef, millî bir siyaset anlayışının koruyucu ve geliştirici kanatlarının 
himayesinden, yıllar var ki, mahrum kalan hayat pınarlarımızın, her 
gün bir yenisi kurutuluyor. Bizi, millet bünyesine zıt dünyalara sü
rükleyecek olan yollar açılıyor önümüze. Millet varlığının savaşçısı 
olması gereken aydınlarımız, bu, milleti yok oluşa doğru götüren yo
lun açılmasında, bayağı bir amele olarak kullanılmak isteniyor. Ve 
millet, bu yolun mühendis ve amelesine hüzünle, ıstırapların en acı
sıyla ve biraz da kin ve hınçla bakıyor. Ve, gönlündeki, yılların birik
tirdiği yangını söndürecek ideal evlâtlarını bekliyor. Hem de özlemle
rin en şiddetlisiyle.

İşte, aziz okuyucu, Pınar, milletimizin yüreğindeki bu kavurucu 
yangını söndürmek; ona, özlediği hayat dolu mana ve canlılığı sun
mak için çıkıyor.

Milletimizin hayat pınarlarını kurutmak isteyenlere karşı verece
ğimiz bu mukaddes kavga, senin de katılmanla yenilmez bir güç ka
zanacaktır.

Müslüman-Türk’ün şeref ve şanla yaşamasını isteyenler, bu kav
gadan ırak olamazlar.

Millî kültür pınarlarımızın gürül gürül akması, ve etraftaki pis
likleri yuyup yıkaması, milletimizin çağlar ötesine şanla akıp gitme
sinin teminatı olacaktır.

Sizlere saygılar sunarız, aziz okuyucumuz.
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MİLLÎ KÜLTÜRE DÖNME ZARURETİ
“Günümüzün en tesirli, en fazla zarar 

verici, yok edici harp silâhı nedir?” diye 
sorulsa, çoğumuz atom bombasıdır, füzeler
dir, roketlerdir şeklinde cevap veririz. Ve 
verdiğimiz cevap da pek yanlış sayılmaz. 
Gerçekten düşman iradesini çözecek, onu 
mağlûp edecek daha tesirli ateşli silâhlar 
yoktur. Ancâk insanın iradesini çözmenin 
yolu sadece ateşli silâhlar mıdır? İşte  psi
kolojik harbin önemi burada başlar. Kül
tü r savaşı da bunun bir parçasıdır.

KÜLTÜR NEDİR ?
“Kültür nedir?”, sorusuna muhtelif 

sosyologlar muhtelif cevaplar vermektedir
ler. Ancak hemen hemen hepsinin aşağı 
yukarı şu neticede birleştikleri görülür: 
“Kültür bir halkın yaşama tarzıdır.”

Madem ki; kültür bir halkın yaşama 
tarzıdır, bu neye göre teşekkül eder. Kül
tür değişir mi? Değişirse nasıl olur? Mem
leketimizde bu tip teşebbüslere girişilmiş 
midir? Girişilmişse neticesi ne olmuştur? 
Bundan sonrası ne olabilir veya ne olma
lıdır ?

Bu sorular, toplumumuzun daha iyi ya
şama şartlarına kavuşmasını arzu eden her
kesin kafasına takılan sorulardır. Bunlara 
mümkün mertebe doğru cevaplar verilebil
diği takdirde cemiyetimiz çok şeyler kaza
nacak demektir.

Bu soruların cevaplarmı araştırm aya 
geçmeden önce kültür ile medeniyet arasın
da nasıl bir münasebet vardır onu görelim. 
Bu konuda da değişik görüşler ve fikirler 
vardır. Bazılarına göre medeniyet beynelmi
leldir, kültür ise değildir. Kültür toplumdan 
topluma değişir. Medeniyetin beynelmilel ol
duğunu söylemek biraz güçtür. Çünkü öy
le olmuş olsaydı bir Yunan medeniyetinden, 
Çin medeniyetinden, îslâm  medeniyetinden 
vs. den ayrı ayrı bahsetmek mümkün ol
mazdı. Medeniyetin bir millete has olduğu
nu da söyleyemeyiz, ancak onu bir kıymet 
hükmü serisine dayandırırsak doğruya en 
fazla yaklaşmış oluruz. Kültür ise biraz

Tevfik ARIKAN 
(Ankara Yük. Öğr. Okulu)

değişik olup ümin, idealin ve inancın, mil
letin şahsiyetine uygun olarak aldığı şekil
dir. Dolayısıyle millî kültürden bahsetmek 
mümkündür.

KÜLTÜR SAVAŞLARI :
Dünya üzerinde değişik cemiyetler var 

olduğuna göre değişik kültürler de daima 
olacaktır. İnsanlar birbirleriyle temas et
tikçe yaşama tarzlarına da az çok tesir ede
ceklerdir. Dolayısıyle zamanla her cemiye
tin kendi kültüründe bazı değişmeler ola
caktır. Bu kültür değişmelerini: a) Serbest 
kültür değişmeleri, b) Mecburî kültür de
ğişmeleri olarak iki grupta toplamak müm
kündür. Serbest kültür değişmelerinde cemi
yet dışarıdan zorlanmadığı için neticede bir 
huzursuzluk meydana gelmemektedir. Mese
lâ bir seyyahın gezdiği memleketlerde gör
düklerini, öğrendiklerini mensup olduğu top
luluk isterse kabul eder, istemezse etmez. 
Ve bu şekilde dışardan gelen herhangi bir 
kültür unsuru, zorlama olmadan ya yerli 
kültüre karışır veya hiç tesirini gösterme
den unutulur gider.

F akat mecburî kültür değişmelerinde 
durum daha değişiktir. Memleketimizde II. 
Mahmut’tan  bu yana meydana gelen kültür 
değişmeleri hep bu şekilde olmuştur. Millî 
kültürümüz de gelişmekten ziyade, bu ame- 
liyelerden, sadece zararlı çıkmıştır.

Avrupa orduları karşısında yenilmeye 
başlaymca telâşa kapıldık. Tekrar nasıl ga
lip geliriz diye düşünürken, düşmanlarımız
dan bize yol gösterenler çıkmaya başladı. 
Eski kudret ve kuvvetimizin tekrar geriye 
gelmesi için, Avrupa kültür ve medeniyetini 
kabul etmemiz icap ettiği telkin edildi. 
Devletimizin başındakiler Avrupa kültürü
nün temelinde nelerin yattığın^, bizim bün
yemize uygun gelip gelmeyeceğini araştır
madan Avrupa’yı taklit hastalığına tutul
dular. Ne yazıktır ki; halen bu hastalık
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tedavi edilmiş değildir. Bugün bile Batı’yı 
körü körüne kopye etme hastalığı devam 
ettiğine göre bu mesele üzerinde biraz dur
mamız faydalı olacaktır.

BATI MEDENİYETİ NEYE
DAYANIR ?

Herşeyden önce, kendi bünyemize ta t
bik etmeye çalıştığımız Batı medeniyeti, 
orijinal bir şey değildir. Bizzat kendi kay
naklarına m üracaat ederek bunun böyle 
olduğunu gösterebiliriz: “Böylece birbirine 
paralel üçlü bir gelenek, ortaçağı aşıp mo
dern çağa kadar gelecekti. Bu üç gelenek
ten Yunanlılarınki, düşünce birliği anlamı
na geliyordu, (içinde Yahudilik yankılan 
da bulunan) incilinki, İnsanî ülkücülük sem
bolüydü; Roma*mnki ise nizam öğretici bir 
gelenekti” (1).

Demek ki, Batının dayandığı üç temel 
taşı a) Yunan düşüncesi, b) încil ahlâkı, 
c) Roma hukuk nizamıdır. Yunan düşünce
sinin aslına gelince: “Eğer bir Yunanlının 
iç yüzüne bakacak olursak, manevi boş
luğu hemen görürüz. Çünkü dünyanın bu 
ilk fatihleri, çağımızdaki eşleri olan Batı- 
lılar gibi, cedlerinden miras kalan dinlerini 
de çok evvelden terketm iş bulunuyorlardı. 
Grek kültürünün nüfuz çevresine soktuk
ları şarklılara ve barbarlara arzedilen ha
yat tarzı sadece dünyevi idi. Din yerine geç
meye bakan felsefeleriyle, akıl, kalp yerine 
hizmete alınmış bulunuyor, bundan da boş
luğun ta  kendisi doğuyordu.” (2) îş te  Yu
nan düşüncesinin esası budur. Hayatı ve 
kâinatı izah ediş tarzı filozoftan fitozofa 
değişir. Doğru tek olacağına göre; Yunan 
düşüncesinin hiç bir zaman hakikati ifade 
edemeyeceği aşikârdır. Diğer taraftan  Yu
nan düşüncesinin bir başka yardımcısı da
da vardır: “Yalnız Helen (Yunan) düşün
cesinin geleneği ile Batı, bugün olduğu ha
le gelemezdi. Başka bir aşı daha gereki
yordu herhalde. İşte, Yahudi âleminin, son
ra  da İncilin yaptığı etki burada ortaya 
çıkmaktadır.” (3) “F ert anlayışımız da ah
laksal bir birim sayıldığında, bize H ıristi
yanlık yoluyle Yahudi geleneğinden gelmek
tedir.” (4).

Anlaşılıyor ki Batı kültürünün esası,

Judeo-Grek dediğimiz Yunan-Yahudi müş
terek düşüncesine hayanmaktadır. Ve ha
yatı, kâinatı materyalizme göre izah eder. 
Bu izahın ise milletimizin kendi öz düşün
cesiyle ne kadar zıtlık teşkil ettiğini söy
lemeye lüzum yoktur. Batı medeniyetinin 
Yunan düşüncesi, încil ahlâkı, Roma hukuk 
nizamı yanında bir dördüncü unsuru daha 
vardır: İlim ve Teknik, Ancak ilim ve tek
niğin kaynağı Yunan değildir. “Bugünkü 
Garp medeniyetinin dayandığı ve en esaslı 
unsuru olan, ne ilim ne de onun tatbikatı 
olan teknik eski Yunan medeniyetinde mev
cut değildi.” (5). Zaten Avrupa’da ilim ve 
tekniğin gelişmesi çok eski değildir. Müs- 
bet ilimlerin gelişmesi, ancak İslâm âle
miyle tem aslar neticesinde sağlanmıştır. 
H attâ  deney ve gözleme müsade etmeyen 
skolastik zihniyetin yıkılması ancak “Arap 
mekteplerinin gittikçe artan  tesiriyle tec- 
rübî ilimlere karşı uyanan ilgi” (6) ile 
mümkün olmuştur. Demek ki Batının ken
disine üstünlük veren ilim ve teknik, Av
rupa’ya Müslümanlardan geçmiştir. Pozitif 
ilimlerin metodu olan deney ve gözlemin 
kaynağı, Endülüs ve diğer İslâm memle
ketleriydi.

Bizim ihtiyacımız da sadece ilim ve 
tekniktir. Bunu almamız kâfi gelecekti. 
Yoksa Yunan düşüncesine, İncil ahlâkına, 
Roma nizamına dayanan yaşayış tarzını, 
idare sistemini kopye etmemize hiç lüzum 
yoktu. Buna ihtiyaç göstermeyecek yük
seklikte bir millî düşüncemiz, millî ahlâkı
mız ve üç kıtaya yayılmış muhteşem im
paratorluğu idare edebilmiş bir nizam an
layışımız, zaten mevcuttu. Kendi millî bün
yemizde meydana gelen aksaklıklar düzel
tileceği yerde, ona bir darbeyi de biz vur
duk. Hem de bu yıkım işini kendi idareci
lerimiz önderliğinde yaptık. Bakınız bu ya
pılanları sosyoloji ilmi nasıl değerlendiri
yor: “Estetik alanda dahi acaip bir olaya 
şahit oluyoruz. Eski bir medeniyete, gele
neksel bir sanat ve üslûba sahip Doğu ül
keleri dahi, bunları sonunda inkâr etmek
tedirler. Bu olaylar yakın doğuda başladı. 
Sultan Mahmut devrinden itibaren idareci 
sınıflar, giydikleri muhteşem kavukları, 
süslü püslü elbiseleri bırakıp Avrupa usu
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lünce giyinmeye başladılar... Bu batılılaşma 
hareketi birkaç tarzda olup bitti. En geniş 
ve en sert biçimi altında bu, sömürgeleşme
nin kendisinin bir sonucu olmadı da tersine, 
“kendi kendini sömürgeleştirme” diye ad
landırılmasını teklif edeceğimiz bir olayın 
sonucu oldu. Bununla, bir milletin idareci 
sınıfının ona yabancı bir örnekten kopye 
edilmiş ya da ilham almış kurum lan zorla 
kabul ettirmeye k arar vermiş bulunduğunu 
anlatm ak istiyoruz.” (7).

Acaba kendi idarecilerimizin, kendi 
halkından bu kadar uzaklaşması, kendili
ğinden mi olmuştur? Acaba devleti yöne
tenler kendi iradeleriyle mi “biz tam  Av
rupa gibi yaşar, kendi örf, âdet ve gele
neklerimizi, ha ttâ  ve ha ttâ  inançlarımızı, 
ideallerimizi terkedersek kurtuluşumuz ger
çekleşir’’ demişlerdir. Yoksa onlara tesir 
eden dış sebepler olmuş mudur? Şüphesiz 
olmuştur. Hem de memleketimizi sömürge 
haline getirmeyi kararlaştırm ış olan dev
letlerin direkt tesiri olmuştur. Şöyle k i: 
“Hollanda, müstemlekelere göndereceği me
murlarını, yalnız yüksek tahsil yapmış o- 
lanlarm en iyileri arasından seçmekle kal
mıyor, bunların ayrıca Leiden ve Utrechet 
Üniversitelerine göndererek buralarda dört 
ilâ beş sene, gidecekleri yerin dilini, İçtimaî 
teşkilâtını, örf ve âdetlerini, hulâsa kültü
rünü öğrenmeye ve bu sahalarda ihtisas 
yapmaya mecbur ediyor.

İngiltere’de de bazı acı tecrübelerden 
sonra, halkın müstemleke ahalisini doğru
dan doğruya idare yerine şu meşhur bilva
sıta (endireckt) idare siyasetine (yani yer
li ahaliyi sözde kendi kendisine idare e ttir
mek tarzına) geçiyor; ve bilâhare mesul, 
büyük memurlara,, müşavir olmak üzere, 
antropoloji mütehassısları kalıyor.” (8).

İşte İngiltere’nin birçok sömürgelerin
den kendi isteğiyle çekilmesinin sırrı bura
dadır. Sömürgesinin başına kendi kültürüy
le yetiştirdiği bir grup yerli adamı yerleş
tirdikten sonra, orada daha fazla kalması
na lüzum yoktur. Çünkü bu adamlar, dü
şünce yapıları itibariyle zaten îngilizleş- 
mişlerdir. İngiltere’den ne emir gelecekse 
hepsini harfiyen yerine getireceklerdir.

Bu usul sadece eskiden sömürge olan

memleketlere has değildir. İşgal edilmemiş 
memleketleri de bu yolla sömürgeleştirme 
denemelerine girişilmiştir. Hem de bu işe 
bütün emperyalist devletler (İngiltere, Ame
rika, Rusya vs.) tekrar edip gelmişlerdir. 
Aynı oyunlar, en azından iki yüz seneden 
beri Türkiye üzerinde de oynanmaktadır.

Sadece eğitim sahamıza bir göz atsak, 
Millî Eğitim zihniyetimizin, değişik devir
lerde değişik memleketlerden kopye edil
miş olduğunu görürüz. Proğramma kadar 
adapte olan bir eğitim sisteminden yeti
şen kimsenin, kime daha yakın olacağını 
kestirmek güç değildir.

Bugün münevver veya aydın gözüken
lerimize bakalım; bunların büyük nisbette 
halktan kopmuş olduklarını görürüz. İşte 
bu, yabancı kültürlerin açık, görünen tesi
ridir. Millet ıstırabının düğüm noktası da 
buradadır. Bu mesele hallolmadan memle^ 
ketimizde hiç bir müsbet ilerleme yapıla
maz.

Netice olarak şunu söyleyebiliriz ki: 
Bütün düşmanlar, kendi kültürlerini yay
maya devam ediyorlar. Bütün propaganda 
vasıtalarını amansızca kullanarak, beyin
leri köleleştirmeye çalışıyorlar. Yabancı 
kültürlerin yıkım faaliyeti alabildiğine hız
la ilerliyor. Tarihe gömülüp gitmemenin, tek 
çaresi, kendi millî kültürümüzün yaşama
sıdır. O halde; tarihin karanlık sayfaların
da yok olup gitmek istemiyorsak bırakalım 
yabancı kültürleri. Ve dönelim kendi yaşa- 
tıcı kültürümüze. Kurtuluşumuzun başka 
bir reçetesi yoktur.

(1) Andre Siegtried - Milletlerin Ka
rakterleri, s. 204.

(2) Prof. “Joynbi’ nin bir makalesin
den. Büyük Doğu Mecmuası, sayı. 13,
15.12.1965

(3) Milletlerin Karakterleri, s. 200.
(4) Milletlerin Karaklerleri, s. 201.
(5) Mümtaz Turhan - Kültür Değiş-

meleri, s. 39.
(6) Alfred Weber - Felsefe Tarihi,

s. 179.
(7) Siyasî Doktrinler Tarihi.
(8) Mümtaz Turhan - Kültür Değiş-

meleri, s. 26.
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“Zamanımız bir ideolojiler zamanı çağıdır. 
Bu tehlikeler içerisinde ayakta kalmak, yaşaya
bilmek ancak millî kültüre dayanmak ondan hız 
almakla mümkün olmaktadır.”

EĞİTİM VE MİLLÎ KÜLTÜR

Eğitim ve millî kültür sahaları 
biribirleriyle çok yakından ilgilidir. 
Son zamanlarda bizde de olduğu gi- 
gi, kültürle alâkalı işler, eğitimden 
ayrılıp başka bir bakanlığa verilmek
le beraber; bu iki saha birbirine sım
sıkıya bağlıdır, ayrılamaz. Bu, eği
timin millî kültüre dayanmak zaru
retinden ileri gelmektedir. Her millet 
çocuklarına gençlerine yalnız çeşitli 
bilgiler değil, o millete mensup olma
nın gururunu, şuurunu ve ahlâkını 
vermekte, öğretmektedir. Millî kültü
re dayanmayan öğretim, yarım bir 
öğretimdir. Bizim millî eğitimimiz 
yıllardan beri çocuklarımızı, gençle
rimizi millî kültürle beslemekten u- 
zak düşmüştür ve bir türlü bu va
zifesini yapacak duruma gelememek- 
tedir. Vaziyetin düzelmemesinde, yani 
eğitimimizin “millî” olamayışında, 
bakanlık koltuğuna oturan zevatın 
tutumu ve takip edilen eğitim ve kül
tür politikası önemli rol oynamakta
dır. Eğitimimizin “millî” olmak hü
viyetine kavuşması zamanı, çoktan 
gelip geçmiştir. Eğitimin millî olma
sı demek, yetişmekte olan nesillerin 
millî kültürle beslenmesi demektir.

Büyük milletler büyük kültüre 
sahip olan milletlerdir. Türk Milleti

(Prof. F. Kadri TlMİRTAŞ)
İ

de üç bin yıllık bilinen tarihi içerisin
de çok geniş bir coğrafî saha içeri
sinde maddî ve manevî sahalarda 
pek büyük eserler meydana koymuş
tur. Tâ Orhun yazıtlarından başlayan 
edebî faaliyet muhteşem ve ince mi
marî eserleri, duygulu ve derin bir 
musikî, zengin ve parıltılı bir şiir, çiz
gilere hayat veren bir hat ve çinici
lik sanatı, daha bunun gibi nice sa
natlar engin ve serbest bir düşünce 
ve hayat anlayışı, İçtimaî hayattaki 
nizam fikri Türk kültürünün bellibaş- 
lı hususiyetlerini teşkil etmektedir. 
Bin yıllık İslâmî devre içerisinde bu 
kültür en zengin ve en parlak şek
lini bulmuştur.

EN İYÎ ÖRNEK

Türk kültürü eski ve zengin ol
duğu kadar kuvvetli ve şahsiyetli bir 
hüviyete sahiptir. Çeşitli dış tesirler 
ona bir şey yapamamıştır; o daima 
kendisini korumasını bilmiştir. Bu
nun en iyi örneğini dilimiz vermiştir. 
Yüzyıllar boyunca devam eden yaban
cı tesirlere rağmen o hep dipdiri kal
mıştır. Bugün de yıkıcı cereyan ve 
faaliyetler karşısında yine canlı ve 
dimdik kalacaktır.

Çok eski ve çok zengin bir kül
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türe sahip olmak yetmez. Bu kültü
rün iyice bilinmesi ve yaşaması lâ
zımdır. Genç nesiller millî kültürle 
beslenmezse, millet hayatında büyük 
sarsıntılar ve boşluklar meydana ge
lir. İşte bugün Türkiyemizin içinde 
bulunduğu buhran daha çok böyle 
bir durumdan ileri gelmektedir. Yeni 
nesiller kültürümüzü bilmiyorlar, bu
nunla beslenmeden yetişiyorlar, bu 
yüzden de boşlukta kalıyorlar, “bu
nalım” 1ar içerisine düşüyorlar. Millî 
kültürle beslenmeyen nesiller için bu 
hal kaçınılmaz bir husustur.

Millî kültüre ehemmiyet verilme
yen yerlerde, kültür emperyalizmi a- 
labildiğine at koşturur. Bugün için
de bulunduğumuz dünyada emperya
list memleketler siyasî emperyalizm
den çok İktisadî ve kültürel emperya
lizme değer veriyorlar. Memleketimiz 
de bir tehlike ile karşı karşıyadır. 
Fransız, İngilizlerin, Amerikalının, 
Rus’un ve öbürlerinin kültür emper
yalizminden kurtulmak için millî kül
türe sarılmaktan başka çare yoktur.

Dünya bugün iki büyük kampa 
ayrılmış iki ayrı sistem ve görüş kar
şı karşıya gelmiştir. Zamanımız bir 
ideolojiler savaşı çağıdır. Bu tehlike
ler içerisinde ayakta kalmak, yaşaya
bilmek ancak millî kültüre dayanmak 
ondan hız almakla mümkün olmakta
dır. Millî kültüre ehemmiyet veren, 
yeni yetişen gençleri onunla besleyen 
milletler bu ölüm-kalım mücadelesin
de başarıya ulaşmak imkânını büyük 
ölçüde elde ediyorlar.

Millî kültür gençlere çok küçük 
yaşlardan itibaren verilmelidir. Bu
nun için her türlü vasıta ve şartlar
dan faydalanmak gerekir. Çocuk da

ha küçük yaşta milletin büyüklerini 
ve geçmişini bir mimarî eserinde, bir 
musiki parçasında, bir şiir, bir fikir 
yazısında tanırsa çok kuvvetli olarak 
yetişir. Böyle terbiye almış bir gen
cin yabancı tesirlere kapılması, millî 
benliğini kaybetmesi, zararlı cere
yanlara âlet olması mümkün değildir.

BOŞLUK İÇİNDE

Batı memleketlerinde millî kül
türün aşılanması çeşitli yollardan 
gerçekleştirilir. Müzeler ve sayıları 
pek çok olan neşriyat, gençlerin he
nüz çocukluk çağında kendi milletinin 
maddî ve manevî eserlerini tanıma
larını sağlar. Bizde henüz böyle bir 
durum meydana getirilmemiştir. 
Gençlerimiz tarihimizi, büyüklerimi
zi, millî kültürümüzü iyice bilmemek
tedirler. Büyük sanat, edebiyat, fikir 
adamlarımızı tanıtan müzeler mev
cut olmadığı gibi, eski kültür eserle
rimiz de bugüne kadar yayınlanma
mıştır... Gençlerimiz bir boşluk içe
risinde bırakılmıştır. Bu yolda atılan 
hayırlı bir adım, “Bin Temel Eser” 
serisi anlayışsızlık yüzünden maale
sef durdudulmuştur.

Gençlerimiz memleket ve dünya 
meseleleri karşısında kuvvetli olma
ya mecburdur. Bunun için de millî 
kültürle beslenmek gerekir. Gençle
rimizi, zararlı ve yıkıcı cereyanlar
dan, boşluktan kurtarmak için mane
vî bakımdan iyice silâhlandırmak ica- 
betmektedir. Bunun yolları zor değil
dir. Manevî gıdasını millî kültürün 
eserlerinden alan bir gencin, memle
ket meselelerine millî olmayan bir 
gözle bakmasına, yanlış yola sapma
sına imkân yoktur.
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YATIN HAYATINDA TENİ İSİMLER

TÜRK EDEBİYAT MECMUASI :

Yayın hayatına Ocak 1972 tarihinden itibaren başlayan Türk Ede
biyatı Mecmuası, birçok kıymetli kalemleri sinesinde toplamıştır. Prof. 
Mehmet Kaplan, Ahmed Kabaklı, Ergun Göze ve Mustafa Necati Sepet- 
çioğlu’nun seçme şiir, hikâye, tenkid ve denemelerini Türk Edebiyatı 
Mecmuasında okuyabilirsiniz.

“Türk Edebiyatı” mecmuasının, Edebiyat sahamızdaki geniş boş
luğu dolduracağını temenni ederiz.

Ümidimiz, bu mecmuanın yayın hayatının uzun ömürlü olmasıdır.

Türk Edebiyatı; Aylık, fikir ve sanat mecmuası her ayın 15’inde 
İstanbul’da çıkar. Fiyatı, 250 kuruştur.

KUBBEALTI AKADEMİ MECMUASI :

Büyük bir yenilikle yayın hayatına başlayan Kubbealtı Akademi Mec
muası, Ocak 1972 tarihinden itibaren çıkmaya başlamıştır. Geniş bir 
yazar kadrosuyla yayma başlayan bu mecmuada, istediğimiz çeşitli ko
nuları bulabiliriz.

Değerli birçok ilim adamlarımızı ve edebiyatçılarımızı bünyesinde 
toplamıştır. Bu bakımdan edebî sahada bir yenilik faaliyetine girişmiş
tir. Bütün Türk aydınlarının ve öğrencilerinin okuyabileceği bir yayın 
organıdır. Prof. Faruk K. Timurtaş, N. Sami Banarlı, Faruk Nafiz Çam- 
lıbel, Orhan Seyfi Orhon’un şiir, hikâye, tenkid ve denemeleri mec
muanın sahifelerini doldurmaktadır.

Kubbealtı Akademi Mecmuası, üç ayda bir çıkar. Fiyatı 5 Lira, 
yıllık abone bedeli 20 T.L. dır. Mecmuanın Müdürü Sayın Nihad Sami 
Banarlı’dır.

Yayın hayatına yeni başlayan kıymetli kalemlerin kontrolünde olan 
bu mecmualara, millî kültürümüzü ihya, millî san’at ve edebiyatımızı ko
ruma ve geliştirme mücadelesinde, okuyucularına faydalı olmasını diler, 
yayın hayatının uzun ömürlü olmasını temenni ederiz — PINAR.
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JÖNTÜRKLER
VE

AYDINLARIN GÖREVİ

Mehmet BÖLÜKBAŞI 

(Y.Ö.O. Türkoloji Blm.)

İmparatorluğumuzun son zamanlarıdır. 
Yüzyıl olarak ifade etmek gerekirse 19. 
yüzyıl diyebiliriz. Bu yüzyıla gelinceye ka
dar düşmanlarımız gerek toplu halde, (Haç
lı seferlerinde olduğu gibi) gerekse tek tek 
Selçuklu ve Osmanlıdan gereken derslerini 
almışlardı. Birkaç istisna çıkarılırsa, büyük 
meydan savaşlarında düşman, gücümüzün 
ve imanımızın karşısında erimek zorunda 
kalmıştır. Nihayet biraz önce işaret edilen 
yüzyıla gelinmiş, düşman “kale içten fethe
dilir” düsturunu uygulamaya başlamıştır. 
“İstanbul’da kardinal külahı görmektense 
Türk sarığı görmeyi” tercih edenlere, sanki 
tarih boyunca âdil davranmamışız gibi, 
1839’da Avrupa’nın baskısıyle azınlıklara 
birtakım haklar(!) verilmiştir.

1839‘dan sonra, “memlekette, din, dil, 
ırk, milliyet, farkı gözetilmeden birtakım 
ıslahat yapılmalı, mutlakiyete son verilip 
meşrutiyet ilân edilmelidir” diye faaliyete 
girişen bir grup, dikkati çekiyor. Bunlar 
fikirlerini yayabilmek gayesiyle Avrupa’ya 
kaçarak çalışmaya başlarlar. İşte, gerek 
Türkiye’de, gerekse Avrupa’da faaliyet gös
tererek, o zamanki Türkiye’de hürriyet, 
eşitlik, adalet olmadığını iddia eden bu 
gruba “Jön Türk” 1er adı verilir.

Bunların en büyük silâhı basındı. Jön 
Türklerin, muhtelif memleketlerde 95 Türk
çe, 8 Arapça, 12 Fransızca, bir de İbranice 
olmak üzere 116 gazete çıkardıklarına dik
kat edilirse; AvrupalIların tahrikleriyle kı
zıştırılan “Vatan bölme” faaliyetinin kü
çümsenemeyeceği anlaşılır. “Vatan bölme” 
faaliyeti dendi, evet “Vatan bölme” faali
yetidir. Jön Türkler tarafından çıkarılan bu 
gazetelerden birinin adınınv “Arnavutluk” 
bir diğerinin “Kürdistan” olduğuna dikkat 
edilince bu faaliyete “Vatan bölme faali
yeti” demekten başka ad bulunamaz. Bu
gün merkezi Paris’te olan bazı teşkilâtla
rın doğu illerimizi kaplayan bir “Kürdis
tan” devleti kurm a emelinde oldukları ha
tırlanırsa, bugünkü “Vatan bölme” faali
yetinin temelinin, tanzim at devrinde atıl
mış olduğu anlaşılır.

1902 yılında Avrupa’da “Birinci Jön 
Türk Kongresi” düzenlenir. Bu kongrede 
Ermenileri temsilen Şişliyan, Rumları tem- 
silen de Musiris ve Doktor Fardis hazır 
bulunuyordu. Şişliyanlar, Lidisler, Fardis- 
ler, Jön Türk kongresinde ne arıyorlardı. 
Kongrede, üzerinde durulan konular ince
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lenirse, bunların ne aradıkları anlaşılır. Bu 
kongrede şu iki nokta üzerinde durulur:

1 — Yalnız propaganda ve neşriyat yo
luyla inkılâp yapılamaz, askerî kuvvetlerin 
de ihtilâl harekâtına iştiraki sağlanmalı.

2 — Ecnebi hükümetlerin müdahale
sini davet suretiyle memlekette ıslahat ic
rasına tevessül edilmeli (1).

Sultan Abdülhamid’e karşı ihtilâl ya
pabilmek için yabancıların müdahalesi is
teniyordu. Bunu isteyenler hürriyet havari
leriydi. Daha sonra bunların çocukları İs
tiklâl Savaşında Amerikan mandasını iste
yecekler. Bu ikinci maddenin gerçekleşme
si için, Jön Türkler, İngiliz donanmasının 
Akdeniz’e gelmesini sağlarken, ihtilâlde ba
şarı kazanmak için Yunan kralından yar
dım isterler. Abdülhamid’e karşı ihtilâl 
yapmak için Ingilizden, Yunandan yardım 
isteniyor. Daha sonra bu İngiliz, Çanakka
le’de binlerce Mehmed’in kanına girecek, 
Yunan da, yakmadık mabet, bozmadık yu
va, akıtmadık kan bırakmayacaktır.

“İkinci Jön Türk Kongresi” 1907 yı
lında toplanır. Kongrenin toplanması, Ce
nevre’deki Ermeni Cemiyeti (Taşnatsut- 
yan) un büyük gayretleriyle olmuştur. Top
lantıda müzakereler yapılır, karar alınır, 
sonunda bir beyanname (bildiri) neşredilir. 
Beyannamenin altındaki imzalara dikkat 
edilince bunların çoğunun tanıdık sima ol
madıkları görülür. Beyannamenin altındaki 
imzalar:

1) Osmanlı terakki ve ittihad cemi
yeti

2) Ermeni ihtilâl heyeti müttefikası
3) Mısır Cemiyeti îsrailiyesi (Mısır 

İsrail Cemiyeti)
4) Hilâfet heyeti tahririyesi
5) “Armenya” gazetesi idare heyeti
6) Razmik idare heyeti
7) Ahdi Osmanı Cemiyeti, cemiyeti 

Mısır (Mısır cemiyeti)
8) Teşebbüsü şahsî ve ademi merke

ziyet. Meşrutiyet Cemiyeti (2).
Bu Ermeni ihtilâl heyetlerinin, Yahudi 

cemiyetlerinin toplantıda işleri ne idi, be
yannamede adları ne arıyordu. Bunlar hür
riyeti, adaleti, müsavatı aramıyorlardı. 
Bunlar Ermenistan Devletini, bunlar İsrail

Devletini arıyorlardı. Jön Türklerin Paris’te 
Fransızca olarak çıkardıkları “Meşveret” 
adlı gazete Alber Füva. Halil Ganem ve 
Aristidi Efendinin yardımı ile çıkıyordu. 
Yahudi Alber Füva Jön Türklere niçin yar
dım ediyordu acaba? Bu arada Hahamba
şı Moşe Levi ve Teoder Herzl, Abdülha
mid’e milyonlar teklif ederek Filistin’den 
toprak verilmesini istiyorlardı. Yani İsrail 
Devletini kurmak istiyorlardı. İşte Yahudi 
Alber Füva da bunun için Jön Türklere 
yardım ediyordu.

Jön Türklerin reisi sayılan M ithat Pa- 
şa’mn, milyonlarca şehidin amaneti olan 
bayrağımızdaki hilâlin yanına bir haç ko
yup, Hıristiyan gönüllülerden meydana ge
len bir bölük askerin önünde bütün İstan 
bul’un sokaklarını dolaştırmaktan çekin
memesi ve bu hareketini hatıratında öğü- 
nerek anlatması, hiyanetle karışık gafletin 
ne dereceye geldiğini göstermektedir.

İmparatorluğumuz aleyhinde içte ve 
dışta yapılan bu yıkıcı faaliyet sonunda 
Abdülhamid tah ttan  indirilir. Tahttan indi
rildiğini bildirmek üzere bir heyet gönde
rilir. Heyetteki adamların kimlikleri öğre
nildiği zaman yıllar boyu sürdürülen pro
pagandanın hangi gayeye yöneldiği ve bu 
propagandanın cazibesine şuursuzca kapı
lanların nasıl aldatıldıkları ortaya çıkar. 
Heyette bulunanlar şunlardır:

1) Selânik [Milletvekili Emanuel Ka- 
raso (İtalya’nan para alan bir casus olup 
Libya’nın İtalya tarafm dan yutulmasında 
meşum bir rol oynamış, sonradan İtalya’ya 
kaçmış bir vatan hainidir).

2) Senatör Ermeni Aram (Ermeni ih
tilâl komitesi ile yakm ilgisi vardır).

3) Draç Milletvekili Arnavut E sat 
Toptani (Birkaç yıl sonra Arnavutluk’ta  is
yan çıkarıp, sayısız Türk’ün kanma gire
cektir).

4) Senatör Bahriye Feriki Gürcü Hik
met Paşa (3).

Ve neticesi de malûmdur bu işin. Kos
koca bir imparatorluk, hazırlıklı olmadığı 
harplere sokulmuş, eritilmiş, parçalanmış 
ve ufaltılmıştır. Ve bu acıklı son’un meyda
na gelmesinde bilerek veya bilmeyerek ya
bancı fikirlere ve propagandalara kananla-
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rm  ve bu arada Jön Türklerin büyük rolle
ri olmuştur.

Belli idealler etrafında toplanmış in
san toplulukları olan milletler, tarih bo
yunca boğuşup gelmişlerdir. İnançlar, ideal
ler, kültür ayrılıkları ve bunların şekil
lendirdiği menfaatler, milletleri kapışmaya 
sevketmiştir. İnsanın ve milletlerin tabiatı, 
bu kapışmayı her devirde zarurî kılmıştır. 
Milletler kavgasında ancak hazırlıklı olan
lar galip gelmiştir. Hazırlık maddî planda 
olduğu kadar, moral ve kültürel alanda da 

. çalışmayı gerektirir. Fertleri millî değer
lerine bağlı karakterli ve ancak kendi mil
letinin menfaatlerini düşünen, yabancı fikir 
ve siyaset anlayışlarının kurbanı olmayan 
mületler, geleceklerini garanti altına al
mışlardır demektir. .

Propagandada mücadele vasıtaların
dan birisidir. Hem de en tesirlisi. Bu va
sıta mileltleri kandırmakta, milletlere yön 
veren aydın ve idareci zümreyi şaşırtm akta 
en müessir bir alet olarak kullanılmakta
dır. Milletimiz, bilhassa son üç asırdır bu 
yıkıcı vasıtanın en kahredici darbesini ye
miştir. Yanıltılmış ve şaşırtılmış, kendi 
benliğine uzak kılınmış aydın tipi, buh
ranlarımızın baş sebebidir. Asırlar var ki, 
üzerimizde hep yabancı ve zehirli fikirler 
ve sistemler denene gelmiştir. Milletin kal
kınmasını da hep yabancı anlayışlar ve ya
bancı fikrî muhtevalar model olarak alın
mış; bunun için haşmetimiz sönmüş, vata
nımız küçülmüş ve varlığımız tehlikelerle 
yüz yüze gelmiştir.

İşte, ne kadar samimî olurlarsa olsun
lar, Jön Türklerin millî tarihimizdeki yeri, 
güçlü devletimizin haysiyetinin zedelenme
sine ve üzerimizde yabancı emellerin hora 
tepmesine imkân vermelerinden başka bir 
şey olmayacaktır. İçlerinden samimileri, ya
nıltıldıklarını ve bir imparatorluğun yı
kılmasında bir maşa olarak kullanıldıkla
rını anlamışlar ve ağlamışlardır, ama iş 
işten geçmiş ve bij* haşmetli vücut toprak 
olmuştur.

Çeşitli sloganların ve cazip sözde fikir 
akımlarının üzerimizde alabildiğine estiril- 
diği günümüzde, aydınlarımıza büyük gö
revler düşmektedir.

Dev propağanda vasıtalarının arkasın
daki karanlık emelleri görmek zorundayız. 
Dün koca bir imparatorluğun, çeşitli vaat
lerle ve göz boyayıcı sloganlarla yıkılma
sında maalesef bir alet olarak kullanılan 
aydın, bugün de Anadolumuzun parçalan
masında bir piyon olarak kullanılmak iste
niyor. Bu konuda, fesat merkezlerinin ve 
onların arkasındaki milletler arası tahrik 
mihraklarının hainane çalışmaları, göz ö- 
nündedir. Ve devletin yıkılmasına, bu hain
lerin saldırısından ancak son anlarda mani 
olunabilmiştir. Ve bu devlet, ucuza kaza
nılmış bir devlet değildir. Harcında mil
yonlarca insanın kanı, canı ve gözyaşı var
dır. Şerefimizin, millî varlık ve bekamızın 
haysiyetli kalesi olan devletimizin, sonu ebe
dî hüsran olacak bir uçuruma yuvarlanma
sında bir maşa olarak kullanılmak ne ka
dar ürpertici bir durumdur. Ve maalesef 
bu konudaki hain teşebbüsler kara bir bu
lut gibi Anadolu’nun üzerinde dolaşmakta
dır.

Devletlerin her an kapışmaya hazır 
olduğu ve harıl harıl bunun çalışmasının 
yapıldığı günümüzün bunaltıcı siyasî orta
mında, milletimize, onun menfaati istika
metinde öncülük yapma ne kadar şerefli bir 
görevdir. Milletin ve devletin bekasının te
minatı da, aydınlardaki bu millî şuur ve 
düşünce olacaktır.

Büyük millet ve güçlü devletin yolu 
şüphesiz ki, millî şuur hâzinesinden geçer. 
Bunu yoğuracak, geliştirecek ve sistemleş
tirecek olan da aydındır. Millet, bu idrak
teki aydını bağrına basmaya; hem de, se
nelerce önce yitirdiği bir kıymete tekrar 
kavuşmanın sevinci ve hasretiyle kucakla
maya hazırlanmaktadır. Milletin hasretinin 
dindirilmesi ve yüzünün güldürülmesi ise 
vazifelerin en mukaddesidir.

(1) İnkılâp Tarihimiz ve Jön Türkler. 
A. Bedevî Kuran, s. 152.

(2) Age. s. 234.

(3) Türkiye Tarihi. Yılmaz Öztuna, 
cilt. 12, s. 198.
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TARİHTEN YAPRAK YAPRAK 
_ _ _ _ _ — ---------------------- . ------------------------------------------------------------

Milletler; tarihleri ve tarihlerini yapan üstün ideallerine bağlı- |
|  lıkları ile varlıklarını devam ettirebilirler. Tarihlerini unutan, geçmi- §
|  şiyle bağlarını kesen milletlerin hakkı silinmektir.

Tarihî mirası fevkalâde zengin olan bir milletiz. Ecdadımız; kah- |
|  ramanlık, ilim, medeniyet ve fazilet dünyasının ufkunda sönmeyen |
|  bir yıldız gibi parlamaktadır. Bugünü bilebilmek ve yarına emniyetle |
|  adım atabilmek için dünümüzü ve dünümüzü yapan, şekillendiren j
|  varlığımızı ve kıymetlerimizi bilmek zorundayız. İdeal düşünce ve ha- J
|  yat anlayışını yitiren insanoğlu, sunacağımız millî kıymet hüküm- |
[  lerimize ne kadar muhtaç! Kültürü, hayat görüşü, mücadele anla- |
|  yışı ve zihnî şekiİlenişi itibariyle milletimiz, her ne kadar soysuz- |
1 laştırma metodlarının kurbanı yapılmak isteniyorsa da, dünün ve dü- j
1 nün şerefli ecdadının varisidir. Türk milleti olarak varlığımızı devam |
|  ettirebilmemiz ve bu veraset şuurunu devam ettirmemizle müm- |
|  kündür.

Bize şerefli bir tarih ve mukaddes bir vatan hediye etmiş bu- |
|  lunan ecdadın zaferlerle süslü hayatını, geleceğimizin teminatı ol- |
|  ması bakımından, ruhlarımıza sindirmek mecburiyetindeyiz. Aşağıda |
|  okuyacağımız tarihî olay, konumuzla tabloiaştırdığımız Kosova za- |
|  ferinin hikâyesidir. 15. asır tarihçilerimizden Mehmet Neşrî Efendi- |
|  nin kaleme aldığı bu zafer hikâyesini, bazı sadeleştirmelerle birlikte |
I  aynen sunuyoruz. Zaferlerin ruhu yeni zaferlerin başlangıcıdır.

dan göçtü. Karatonlu (Kratova) nâm yerde üzerime gelmeliydin. Eğer er isen gel, vu-
bir zaman karar etti. Anda Sırb’dan elçi ruşalım. Eğer gelmezsen, hazır olasıri, ben

1. KOSOVA ZAFERİ—1IIIÜİIIIHIIİÜIÜIIK

Sultan Murad Hüdâvendigâr Ulu Ova’- — Üç aydan beri eğer elin kanda olsa

— İşte ben hazırım, diye Sırb hüküm
darının söylediklerini nakletti ve devam 
eyledi:

geldi: varırım. Her gün avla meşgul olup “şimdi 
vardım” deyü bizi ihmal edersin!

Hünkâr bu sözü işitince gazab etti:
— Eğer elçiye ölüm olsaydı filhâl seni
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tepelerdim, dedi; inşa' Allah hükümdarı
na Türk erliğini göstereyim!

Elçiyi kovdu. Devlet erkânı ve salta
nat ayanım bir yere cem’ edip müşâvere 
kıldı. Evvel kimse dahi söz söylemeden, 
Sultan Murad, Hacı Evrenoz’a hitap etti:

— Evreiıoz, bu kâfirle nice buluşup 
ceng etmek gerekir ? Bu işin kolayı ne 
veçhile olur?

Evrenoz Gazi, duâ kılıp yer öptü, şöyle 
dedi:

— Ey Hudâvendigâr! Ben değersiz ku
lum. Benim fikrim ve re’yim ne ola? Sü
leyman yanında karıncanın ne fikri ola ve 
ne mikdârı pla ki söz söyliye? Leşker ya
samak ve ceng ahvâlin bilmek, sultanı
mın harcıdır.

Hünkâr söyledi:
— Beyler, eğerçi Hak inâyetiyle çok 

çeri sayıp ceng ettim; ammâ bu, kalan 
ceng gibi değildir. Müşâvere etmek Pey- 
gamberimiz’in sünnetidir. İttifak  edip gö
nül berkitmek vacibdir. Evrenoz Bey, nice 
zamandır ki seni bu uc’da kodum. Kâfirin 
âyinin, erkânın bildin ve tecrübe ettin. Se
nin fikrin, herkesin fikri gibi değildir.

EVRENOZ GAZİ İLE 
YILDIRIM BAYEZİD’İN 
SÖYLEDİKLERİ :

Evrenoz Gazi cevap verdi:
— Bana şöyle hoş gelir ki, Hak Taâlâ’ 

ya tevekkül edip, erkenden varıp muhare
be yerinin iyisin alalım. Kâfir bizden sonra 
gele. Hele cenge kâfir başlıya. Zira kâfir 
toplanıp durunca demirden bir hisar olur. 
Ona zafer bulmak kolay olmaz. Ammâ 
cenge başlayınca birbirinden ayrılır. Savaş
ması gayet kolay olur. Kulunun bildiği bu 
kadardır. Kalanını Sultânım yeğ bilir.

Sultan Murad, bu fikri beğendi. Oğlu 
Yıldırım Bayezid’e döndü:

— Ey canım oğul, dedi; senin dahi bu 
bâbda fikrin nedir?

Şehzade:
— Söz sultânınım gönlündeki ve Evre

noz Bey’in dediğidir, dedi.

Vezîr Ali Paşa da aynı reyde bulundu. 
Hünkâr emir verdi:

— Sabah olunca leşker göçsün. Ammâ 
Gazi Evrenoz, Paşa Yiğit’le önden gidip 
geçidi geçsin, gazilere yol etsin!

O gece geçti. Sabah olunca Gazi Evre
noz, Paşa Yiğit’le birkaç dilâver alıp ön
de yürüdü. Geçide erdiler. Gayet kısık yer
di. Atlı, bir bir geçerdi. Gazi Evrenoz, yol
daşları ile geçide girdi. Sırb dahi o sıra
da geçide otuz bahâdır kâfir gönderip 
Türk’den esir almayı emretmişti. Gaziler 
bundan habersizdi. Bu kâfirler bir tarafa  
durmuştu. Gazileri görüp ansızın üzerle
rine a t saldılar. Bir mübâriz kâfir Evre
noz Bey üzerine hücum etti. Gazi Evrenoz, 
kâfirin kılıcını def etti. Tir keşinden bir ok 
çıkanp kâfiri göğsünden vurup arkasından 
çıkardı. Kâfir helâk oldu.

Bu kâfirlerin beşin onun öldürüp, seki
zin diri tutup Hünkâr’a getirdiler. Hün
kâr şâd oldu. Karatonlu’dan göçtü. Geçi- 
ti geçti. Küçük Morova ırmağına varıp a t
ladı. Orada konmayı revâ gördü.

Hunkâr’a gelen Sırb elçisi, hükümdarı
na vaziyeti anlattı. H unkâr’a söyledikleri
ni, H ünkâr’m gazabını, cümle macerayı ha
ber verdi. Sırb hükümdarı Vulkoğlu:

— Evvel yalnız ben Türk’e yeterim, 
dedi; gayrı kimse lâzım değil!

Yanındaki Venedik, Eflak ve başka 
m üttefikleri bu sözden mest oldular.

OSMANLI ORDUSU 
KOSOVA SAHRASPNDA:

Hünkâr, Küçük Morava’dan göçünce 
bin mikdârı bayrak ve sancaklar çözüp da
vul ve nakkaareler çaldırdı. Saflar tutulup 
alaylar düzüldü. Erenler ve bahâdırlar ve 
yegâneler ve gaziler pür-silâh yürüdü. Rüs- 
tem gelse, bunların gözüne sivrisinek gö
rünmezdi. Ali Paşa, Sultan Bayezid, Eyne 
Bey Sübaşı, Şehzâde Yakûb, Sarıca Paşa 
ve Hünkâr, sırasıyle askerleriyle geldiler. 
Azametle Gümüşhisar önüne kondular. İki 
kâfir tutuldu. Hünkâr:

— Kâfir leşkeri nerededir? diye sordu:



yoksa bizi işitip Sırb kaçtı mı? Bu kâ
firler :

— Sizden Sırb kaçar mı? Sizin gelme
nizi bekler. Şol arada oturur, dediler.

İslâm askeri dalgalanan denize benzer
di. Çadırlar, ada ve ulu yelkenler gibi gö
rünürdü. Aceb deryâ idi ki, içine giren, 
selâmet bulmazdı.

Evrenoz Gazi, kâfir askerin gördü. Ge
lip H unkâr’a haber verdi. Hünkâr: “he
men tutuşm ak gerek!” deyince:

— Sultanım, dedi; şimdi gün kızgındır 
ve leşker yorgundur, düşman azgmdır. Bu 
gün dinlenelim. Erte gün Allah'a tevek
kül edip tekbîr getirelim. Sultânımın önün
de can ve baş oynatırız.

HARP DÎVÂNI :

Hünkâr dahi bu sözü sevâb gördü. Ol 
gün orada karar tuttular. Ertesi gün Hün
kâr, oğlu Bayezid’le a ta  bindi. Bir yüksek 
yere çıktı. Küffar leşkerine nazar etti. Gör
düler ki, baştan başa bir ovayı leşker kap
lamış, askerden yeryüzü görünmez. Gûyâ 
ki gömgök demirden bir dağdır ve bu as
kerin içinde tamamen beş yüz tekfur vardı. 
Atlıdan ve yayadan böyle orduyu kimse 
görmemişti. Hünkâr bile şaşmıştı:

— Bu mel’ûn ne çok leşker cem’eyle- 
miş, dedi; şimdi bizim topladığımız ordu
nun üzerine ordu olmaz sanırdım. Bu meF- 
ûnun leşkeri, bizimkinden iki def’a, ha ttâ  
daha da artık! İlâhî! Peygamberimizin hür
metine bu mü’minlere sen inâyet kıl ve 
beni mü’minlerin helâkma sebep kılma!

Hünkâr keşiften sonra çadırına geldi. 
Evvelâ oğlu Bayezid Hân’a nazar etti:

— Ey ciğer köşem, dedi; bu kâfirle uğ
raşm ak hakkında sen ne tedbîr edersin? 
Zira ben bu kâfirin leşkerin bu kadar ta 
savvur etmez idim. Biz kendi leşkerimizin 
önünde deve tutalım  mı? Yoksa şöyle yüz- 
yüze mi vuruşalım?

Bayezid Hân, cevap etti:
— Hunkâr’ın fikrine bizim tedbirimiz 

ermez. Ammâ ben çaresize şöyle gelir ki, 
nice yıldır kâfirle ceng ederiz, hiç önümü
ze deve tutmadık, şimdi dahi tutmazız. 
Kâfirin leşkeri ne denlü çok ise, Hakk'uı

inayeti bizimledir. Eğer Hak Taâlâ’dan ina
yet olursa, yalnız ben kulun dahi askerimle 
bu kâfirin işin tamâm ederim. Şimdiye 
dek her cengde mansûr ve muzaffer olduk. 
Şimden gerü dahi gam yeme. Yine nusret 
şenindir. Hele ben hiç teşviş çekmem. Eğer 
öldürürsek saîd, ger ölürsek şehid oluruz!

Sultan Murad Gazi, Bayezid Hân’m re’ 
yini beğendi ve sözünü kabul etti. Zira 
bu Bayezid Hân, şecâat sahibi, tedbir eh
li ve yüksek himmetli bir kişiydi. Vezir 
Ali Paşa söz aldı:

— Şükür Hudâ’ya ki, dedi; ömrümüz 
müddetince mansûr ve muzaffer olagel
dik. Ümiddir ki, yine nusret bizim ola. Hâ
şâ Hak Taâlâ’nın kemâl-i kereminden ki, 
bu kâfir ikliminde bunca ehl-i İslâm’ı he
lak ede!

Andan Gazi Evrenoz Bey konuştu. Mu
rad Hân Gazi dahi sözü bağladı:

— Okçuların öne tutalım  ki, sağa ve 
sola ok yağdıralar. Sonra gaziler dahi bir 
ağızdan tekbîr edip küffâra hücum ede
ler. Ya tah t ola, ya baht! Ömrüm boyun
ca bunca gazâlar ettim, sonunda bu gazâ- 
da şehîd olup iyi adla âlemden göçem ve 
her dirliğin âhırı ölmek olduktan sonra 
ne teşviş çekmek gerek?

SULTAN MURAD’IN 
ALLAH’A YAKARIŞI :

Gece yel esip âlemi öyle toz tu ttu  ki, 
adamdan a t seçilmezdi. Murad Hân Ga
zi, herkes yattık tan  sonra abdest aldı. îk i 
rek’a t hâcet namazı kıldı. Yüzünü toprak 
üzerine koydu. O karanlık gecede can ve 
gönülden Hak Taâlâ Hazreti’ne yakardı:

— İlâhî, dedi; bunca kerre hazretine 
duamı kabul edip beni mahrum kılmadın. 
Yine benim duamı kabul eyle. Bir yağ
mur verip bu karanlığı ve tozu def’et Ale
mi nûrânî kıl. Ta ki kâfir leşkerini iyice 
görüp yüzyüze ceng edebileyim. Mülk ve 
kul şenindir. Sen kime istersen verirsin. 
Ben dahi bir nâçiz kulunum. Benim fik
rimi ve sırlarımı sen bilirsin. Mülk ve mal 
benim maksûdum değildir. Buraya mülk 
ve kul için gelmedim. Hemen hâlis ve muh
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lis senin rızânı isterim. Yârabî Beni bu 
Müslümanlara kurban eyle. Tek bu mü’- 
minleri küffar elinde mağlûp edip helâk ey
leme. Yâ İlâhî, bunca nüfusun katline beni 
sebep eyleme. Bunları mansûr ve muzaf
fer eyle. Onlar için ben canımı kurban 
ederim. Tek sen kabul eyle. Askerim için 
teslim-i ruh etmiye razıyım. Tek bu mü’- 
minlerin ölümünü bana gösterme. İlâhî, be
ni civarmda mihmân edip, mü’minler uğ
runa beni feda kıl. Evvelce beni gazi kıl
dın, şimdi şehâdet nasîb etî

Çünkü Sultan Murad Gazi bu resmile 
baş açıp yüz yere koyup duâ kıldı, Hak 
Sübhânehu Taâlâ duasın müstecâb kıldı. 
Hemân gökyüzünü bir bulut çevirdi. Yağ
mur, yeryüzünü rahmete boğdu. İslâm as
keri üzerinden duman kalktı. Kâfirin üze
rine karanlık bulutlar, toz ve toprak çök
tü.

Kâfirler o gece içki içip birbirlerine 
Türk alıp satmayı hayâl ederlerdi. Her- 
bir mel’ûn sarhoş oldu. “Yuvana” adında 
bir kâfir vardı, Sırb kralına:

— Bu Türk’ceğizleri ne ürkütürsün? 
dedi; Türk’e itibar mı olur? Sabâh olunca

herbirini dirice tutalım. Kimini esir edip 
satalım ve kimini öldürüp kanını yere ka
talım!

OSMANLI ORDUSUNUN 
SAF TERTİBİ :

Sabah oldu. Sultan Murad Hân Gazi 
buyurdu ki, kösler çalınıp, her taraftan  zur
na ve nefir ve nakkaare âvâzı ayyûka çık
sın. Mehterin heybetinden niceler can ver
di. Alaylar bağlanıp saflar düzüldü. Şe- 
henşâh-ı âzam ve Sultân-ı muazzam, kutb-ı 
dâire-i zamân ve iftihâr-ı Âl-i Osanân, Ga
zi Murad Hân bin Orhan, ordunun kalbin
de İskender gibi durdu, ö te  cenahta bü
yük oğlu Bayezid Hân vardı ki, heybetin
den Sâm-ü Nerîmân ve Rüstem-i destân 
can verirdi. Ol dahi alayların bağlayıp sağ 
kola durdu. Murad Hân’ın küçük oğlu Yâ- 
kûb Çelebi sol kola durdu. Gazi Evrenoz 
sağa ve Eyne Bey Sübaşı sola cenâh ol
dular, Saruhan ve Aydın alayları, yayaba- 
şı olan Sarıca Paşa’nm ardmda durdular. 
Azab ağası Kurd, İncecik Balaban, Tovu-
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ca Balaban ve Hamza Beyler, yerlerini al
dılar. Top atm akta üstâd-ı kâmil olan Top
çu Haydar, ortada yer aldı.

Düstûr-i devrân ve âsaf-ı zamân Ali 
Paşay-ı kâmrân, Kur’ân’ı açtı. “Yâ eyyü- 
he’n - Nebiyyü câhidi’l - küffâre ve’l - mii- 
nâfıkıyn” (Ey Peygamber, kâfirler ve mü- 
nâfıklarla cihâd et, IX, 74) âyet-i kerîme
si çıkınca Ali Paşa, şâd oldu. Mushafı öpüp 
başına koydu. Hemân ata  binip gelip Hun
kâr’a  haber verdi. Hünkâr dahi şâd oldu.

Sırb ve Bosnalı ve Freng ve Eflâk ve 
Arnavud ve Macar ve Çeh ve Bulgar alay
ları, cenahların gösterdiler. Herbirinin baş
buğları seherden birkaç kadeh çekip mest 
olmuşlardı. Herbiri Türk’ü esir edip satm ak 
sevdâlında idiler. Bunun için urganlar ve 
zincirler hazırlamışlardı. Aralarında bir kâ
fir vardı:

— Size gülerim, dedi; zirâ ömrümde 
görmedim ki Türk’ü bir düşmanı zîncire 
veya ipe dize. Ammâ hemîşe Türk gelir, 
düşmanmı ipe ve zincire dizip alır, gider. 
Korkarım ki yine ol Türkler sizi kendi zen- 
cirlerinize ve iplerinize dizip alıp gideler!

Kâfirler:
— Hey m askara mel’ûn, dediler; bunun 

gibi sözü ko. Nâgâh tekfur duyar, seni 
harâb eder!

Sultan Murad buyurdu, bin okçu sağa 
durdu., Reisleri, Hamîdoğlu’nun Malkoç’u 
idi. Ve bin okçu dahi sol kola durdu ki 
reisleri Hamîdoğlu’nun oğlu Mustafa Çe
lebi idi. Bunların herbir ok atmada san
ki Sâ’d-i Vakkas idi. Hacı Evrenoz Bey 
ve Mihaloğlu İskender Bey, H unkâr’ın na
zarına geldiler. Evrenoz eyitti:

— Eğer kâfirle uğraşırken kaçarsam, 
Devletlü Hünkâr bizi görünce gerçek ka
çar sanma. Hazret-i Peygamber “el harbu 
hud’atun (savaş hiledir)” buyurmuşlardır. 
Bu kâfirler gök demirler giyip, ellerinde 
meç tutup azılı domuz gibi doğrutup ge
lince önüne kimse durmak ihtimali olmaz. 
Kime erseler, çalıp ikiye bölerler. Aslaa 
ayrılmak, dönmek bilmezler. Yolundan ayı
rıp bozdoğanla tepe tepe, vura vura hak
kından gelmek gerek. Zira zırhlıdır. A r
tık geri dönmeye mecâlleri olmaz.

TÜRK TOPÇU ATEŞİ İLE 
MEYDAN MUHAREBESİ BAŞLIYOR

Hünkâr tasvîb buyurdu. Topçulara e- 
mir verdi. “Bismillaah” deyip kâfirler to
pa tutuldu. Alayları sarsıldı. Domuz gibi 
birbiri ardına sığıştılar. Sonra Hünkâr eyit
ti. Okçular, kâfiri oklamaya başladı. Ka
radeniz çağlar, Yeşilırmak dalga vurur gibi 
kâfir alayları sallandı. Murad Hân, kâfir 
saflarını yara yara geçti.

Bal ve yağ ve pirinç yüklü kâfir katır
ları ve atları birbirine tokuştu. îk i der- 
yâ karıştı. Süngülerden yel olsa esmezdi. 
At ayağından sil olsa geçmezdi. Ok yere 
gökten dolu gibi yağardı. Figan ve feryat, 
yerden göğe duman gibi ağardı. Kılıç kı
lıca ve süngü süngüye ve çomak çomağa 
erişip boru seslerinden canavarlar can ver- 
rirdi.

Bu hengâmede Bayezid Hân, sağ kol
da ayrılmayıp vekarla sakindi. Gördü ki, 
İslâm leşkeri münhezim olmak üzeredir. 
Hemen borularını çaldırıp alaylarını kal
dırdı. Şehzâdenin kaba sesli dilâverleri:

— Hây gaziler, ne durursuz? Kâfir 
sındı, kaçdı, diye askeri teşvik ederlerdi. 
Bunlara “bozguncular” derlerdi. Böyle ba
ğırıp düşmanı sindirirlerdi.

ŞEHZADE BAYEZİD, 
YILDIRIM GİBİ YETİŞİYOR :

Sonra Bayezid Hân, şevketle kâfire yıl
dırım gibi yetişti. Kurt koyuna, şâhin kar
gaya girer gibi tekbîr getirip: “Ya Allah” 
deyip Hamza gibi nâra attı. Derhal kâfir 
ordusunu dağıtmaya başladı. Onu görüp 
Ali Paşa da Hazret-i Alî gibi kendi aske-
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rin kâfir askerine vurdu. Andan diğer baş
buğlar alaylarını kaldırdılar.

O esnada Bayezid Hân’ın a tı ceng eder
ken* sürçüp düştü. Yedek a t hazırdı. Şeh- 
zâdenin altına çektiler. A ta iki yerden ko
lan çekilmişti. Bayezid Hân, yıldırım gibi 
sıçrayıp a ta  süvâr oldu. Kâfiri kırmaya 
başladı. Düşmandan yüz döndüren asker 
dahi gördü ki, ehl-i îslâm, kâfire galebe 
göstermektedir, yüreklenip yine dönüp kâ
fire kılıç vurmaya başladılar.

Allaahü ekber kebîrâ! Kâfiri ele alıp 
bir veçhile kırdılar ki, Âdem zamanından 
beri bu veçhile ceng olup kırgın olmamış
tı. Kâfir kanı Nîl ve Ceyhûn ve F ırâ t gi
bi aktı. Henüz dahi gün zevale ermemiş
ti ki, kâfir askeri, zevale erdi. Başlar, ça
kıl taşları gibi yığıldı.

Küffâr leşkeri sındı. Kıyassız kâfir kı
lıçtan geçti. Ve kurtulan kaçtı. Gaziler, 
küffarı, kıra kova gittiler.

SULTAN MURAD’IN ŞEHÂDETt :

Murad Hân gazi, muharebe meydanım 
seyrederken bir kâfir vardı. “Miloş Kopi
le” derlerdi. Gayet bahâdır meFûn idi. 
“Türk’ün beyini öldüreyim!” deyû dâvâ 
ederdi. Bir hançer saklamıştı. Yaralı ol
duğu halde düşman cesetlerinin arasına 
saklanmıştı. Gazi Murad Hân bu kâfirin 
üzerine doğru gelince, kâfir dahi Hun
kâr’a doğruldu. Çavuşlar men’etmek iste
diler. Gazi Murad Hân, murâd-bahş idi: 
“bir maksûdu var ola, kon, gelsin!” de
di. Ol mel’ûn yeninde hançer saklamıştı. 
Gelip H ünkâr’m özehgisin öper gibi olup 
hemân H unkâr’a hançer sançtı. Kazâ gel
diği vakit göz kör olur. Ecel orada mukad
dermiş. Murad Hân’ın ruh kuşu, melek 
gibi, Cennet’e uçtu.

Mutlak gazi idi, muhakkak şehid oldu. 
Hemân ol kâfiri anda pâre pâre ettiler. 
Murad Hân’ın üzerine çadır tuttular. Sul
tan  Bayezid’i sancak dibine getirdiler. Sırb 
hükümdarını oğlu ile tutmuşlardı. Hemen

getirip tepelediler. O gece asker içinde ıs- 
tırab oldu. Ertesi gün Sultan Bayezid’i 
tah ta  geçirdiler.

Bu maceranın tarihi hicretin yedi yüz 
doksan birinde vaki’ oldu. Ve Gazi Murad 
Hân’ın dahi altmış sekiz yıl ömrü oldu. 
Babası Orhan vefâtmda otuz yedi yaşın
da idi ve müddet-i saltanatı otuz bir yıl 
oldu. Bursa’da Kaplıca’da defnolundu. Ve 
bu ol Sultan Murad’dır ki, şimdiki zaman
da buna “Gazi Hünkâr” demekle meşhur
dur.

Bu Gazi Murad Hân dahi babası gibi 
hayır sahibi idi. Âdil ve kâmil, dindar, him- 
metli, fakir dostu, rey sahibi, tedbirli ve 
yiğitti. Ömrünü Allah yolunda gazaya sar- 
fetmişti. Osmanoğullan’nda onun ettiği ga- 
zâyı hiç bir padişah etmedi.

Kâfirin şevketini zâil eden odur. Hiç 
bir ferd kapısına gelip mahrum gitmez
di. Avı gaayet severdi. Nice bin altın ve 
gümüş halkalı av köpeği vardı. Doğan
ları da öyleydi. Bursa’da Kaplıca imâretini
o yaptı. Hem im aret ve hem cami ve hem 
medresedir. Ve dahi muhabbet ettiği der
vişlere zâviye yaptırırdı. Nitekim Baba 
Postînpûş’a Yenişehir’de zâviye yapıverdi. 
Gayri şehirlerde dahi cum’a namâzından 
sonra âdetiydi, fukaraya akça üleştirirdi. 
Sultan Murad Hân’m menkıbeleri kıyas- 
sızdır. Basiret ehline bu kadarı kâfidir. Al
laahü Taâlâ rahm et eylesin!

\
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SÜLEYMANİYE'YE
Başında dönen bulutlar niye? 
Söyle kime kızdın Süleymaniye.

Ruhum yandı seyrederken muhteşem kubbeni 
Zafer günlerine götürdü hayalim beni

Ululuğun alırken beni benden her saniye 
Kederli gördüm seni ey ulu Süleymaniye

Konduğun tepede seyrederken kıtaları, boğazı 
Görürmüsün çevrende gezen gazileri bazı

Tarih duman gibi sinmiş avizene rengine 
İman ve nur katılmış mermerden ahengi ne

Güneş şala bürünür de gelir seni görmeye 
Yıldızlar sıra bekler mahyende dizilmeye

Mermerlerine düşüp ağlaşarak gülmez mi bize tarih 
Söyle, söyle Süleymaniye, bu ne acıklı talih

Türkün öz dehasından yoğurmuş da seni Sinan 
Sütunların direk olmuş gök kubbeye uzanan

Şafakta ışıktan bir nur olursun bu tepede 
Bakan seni görür Yıldız’da Üsküdar’da her cephede

Haykırsam tarihe nedir neslimdeki bu afet 
Sana lâyık olamadık Süleymaniye bizi affet

Şeydi AĞIR 
(îst. Y.Ö. Okulu)



Ardından...
Hakk’ın, hak bildiğinin ardından... 
Ümitlerin ardından koş!
Koş, koş, koş, koş!..
Gidiyor işte, yetiş bırakma.
Tut tutabildiğince,
Sar sarabildiğince.
Alnında, göğsünde 
Kolunda ayağında “ KAN!”
Yetiş peşinden,
Uyan artık uyan!
Rıhtımın rüzgârında 
Gurûbeden güneşe bak!.
Yıldız var
Ay var. Yeter mi sanki?
Yeter deme!
Her gün bir mumumuz heba.
B ir vücut bir bütün 
Aynı kafa aynı zihin 
İn, in, in, in...
Derinlere in.
Gör gör ağla... ANLA!

Haşan KOCA 
(îst. Y.Ö. Okulu)



| Bütün Avrupa’nın 
1 Asırlarca Devam Eden Azgın 
| İştihası: Müslüman- Türkün 
I Yokedilme Dâvâsı

i""" «ŞARK MESELESİ» “J

Abdulkadir AKSOY 
(İst. Y.Ö. Okulu)

«Şark Meselesi» nedir? Fransız mek
teplerinde okutulan ders kitaplarından Sin- 
yobos’un tarihinde Şark Meselesi şöyle ta 
rif edilmektedir.

«On sekizinci asırdan itibaren Rusya 
ve Avusturya-M acaristan devletleri Os
manlI imparatorluğunu istilâ etmeye ve 
onun Hıristiyan tebaasını isyan ettirmeye 
çalışmışlardır. Bu çalışmalar, Fransa aley
hine açılan muharebelerle (ihtilâl ve im
paratorluk muharebeleri) inkitaa (kesilme
ye) uğradı.

«1815 tarihinde Osmanlı imparatorlu
ğu hâlâ mülkî tamamiyetini muhafaza edi
yordu. Rusya’nın bu tehdidi, Osmanlı dev
letinin ne olacağı bir mesele idi. İşte bu 
meseleye bir müddet sonra isim takıldı ve 
adına “ŞARK MESELESİ” denildi.»

Fransa’nın ünlü tarihçilerinden olan 
Sinyobos’un bu tarifi, Şark meselesinin en 
sarih başlangıcını 18’inci asırda gösteriyor. 
Ve meseleyi isim takılması keyfiyetinin 
daha sonra yani 19’ncu asırda olduğunu 
söylüyor.

Tarihçilerin, “Şark Meselesi” nin mev
cudiyeti hakkmdaki kanaatleri çok deği
şik bir mahiyet arzetmektedir.

Meselâ Abert Sorel, “ŞARK MESE
LESİ” adlı kitabının ön sözüne şöyle baş
lıyor: “Osmanlılarm Avrupa’ya ayak bas
tığı andan itibaren bir ‘Şark Meselesi’ mey
dana gelmiş oldu.” “Yine bu tarihçiye gö
re: ‘Şark Meselesinde en mühim rolleri 
Rusya ile Osmanlı İmparatorluğu ifa eder
le r.”

20



Şark Meselesinin başlangıcı İslâm’ın 
doğuşuyla beraberdir. Edvard Deriyo bu 
konuda şöyle diyor: “Şark Meselesi, Haz- 
reti (Hz.) Mulıammed (S.A.V.) in dünya
ya gelmesi ile birlikte doğmuştur. Bu ci
hetle Şark meselesi, ehl-i İslâm ile gayr-ı 
Miislimlerin kavgasıdır.”

Raif Karadağ “Şark Meselesi” adlı ki
tabında: “Şark Meselesi, Hıristiyan Avru
pa milletlerinin Müslüman Şark milletleri
ni, siyasî^ İktisadî nüfuz ve hükmü altına 
almak maksadından meydana gelen tarihî 
meselelerin hepsidir.” diyor.

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki Şark 
Meselesi mahiyeti itibariyle ideolojiktir.

Şark Meselesinin mühim bir cephesi 
de İktisadî olmasıdır. Çünkü BOĞAZLAR, 
SÜVEYŞ ve HÎNT YOLLARI karadan ve 
denizden Türkiye’den geçer. Batıya elzem 
olan hammaddeler; petrol, kalay, nikel, 
krom, demir ve kömür yatakları bu top
raklarda pek çok idi.

Edvard Deriyo bu hususta şöyle diyor: 
“F akat bizim günümüzde Şark Meselesi, 
her geçen gün ehemmiyeti artan  İktisadî bir 
sıfat alıyor. Bu sıfat öylesine şiddetli bir 
anlaşmazlıktır ki, ha tta  akraba milletleri 
bile birbirleri üzerine saldırtıyor.”

Şimdi başka bir vesika okuyalım. “Ni
hayet Şark Meselesinin menşe ve mahiye
tine ayırdığı bir makalesinde M. Lh6ritıer, 
bunu bir yollar kavşağı olan Doğu Akde
niz’in hususî jeopolitik durumuna bağlı 
milletlerarası bir mesele olarak görür.” (1).

E. Ziya Karal Şark Meselesini şöyle 
tarif ediyor:

“1815’te Viyana Kongresinde Rus de
legeler resmî görüşmelerin dışında kongre 
üyelerinin dikkat nazarını Osmanlı İmpa
ratorluğu idaresinde yaşam akta olan Hı
ristiyan halkın durumu üzerine çekmeye 
çalıştılar ve bu durum için ‘Şark Meselesi’ 
terimini kullandılar.” (Osmanlı Tarihi, V. 
cilt).

Bu düşüncelerden her birinin kısmen 
haklı olduğunu teslim etmekle beraber, biz 
Şark Meselesinin îslâm ’m zuhuruyla baş
ladığı ve 1071 Malazgirt Zaferinden sonra 
çok önem kazandığı fikrindeyiz.

Aşağıda görüleceği gibi mesele, bazı 
yeni âmiller karışmış olmakla beraber, bu
gün, hâlâ bu haliyle bir dünya meselesi 
olarak ortadadır.

Bu incelememizde Şark meselesini saf
halara ayıracak ve olayları ana hatlanyle 
izaha çalışacağız.

BİRİNCİ KISIM

İslâm, zuhurunun daha ilk asrmda yal
nız Arabistan’da bir devlet teşkil etmekle 
kalmadı. Arabistan’ın şark ve garbındaki 
iki büyük imparatorluğun, İran  Kisra’- 
lığı ile Şarkî Roma kayserliğinin memle
ketlerini de fethederek genişledi.

Kudüs’ün (M. 634) Hz. Ömer zama
nında Müslümanlar taarfm dan fethi, Eme- 
viler zamanında İstanbul’un iki defa mu
hasara edilmesi ve Ispanya’nın fethi ile İs- 
iâmın genişlemesinin karşısında Hıristiyan 
dünyası telâşa kapılıyor. Hıristiyanlığın ilk 
müdafaa hattı olan Bizans Haçlı Seferle
rinin tertibi için Avrupa’ya çağrıda bulu
nuyor.

Türkler, îslâm  ile müşerref oldukları 
andan itibaren daima İslâmm koruyucusu, 
kuvveti ve kudreti durumunda bulunmuş ve 
İslâm’ın yükseliş ve satvetine dayanak ha
line gelmiştir.

Böylece Şark Meselesinin ikinci safha
sı başlıyor.

İKİNCİ KISIM

1071, yani Anadolu’muzun ve bütün 
Ortadoğu’nun, yeni bir düzene kavuşması
nın mutlu tarihi... Bizans tekfurlarının zul
mü altında inleyen, Rum, Ermeni azınlı
ğının kucak açarak, sevinçle karşıladıkları 
büyük fetih ve mutluluk çağının başlangıç 
tarihi... İşte bu mutlu andan, Selçuklu ve 
Osmanlı İmparatorluklarımızın azamet ve 
gücünün kesümediği zamanlara kadar Ana
dolu, Rumeli, Balkanlar, Orta Avrupa ve 
özetle üç k ıta  üzerinde insanlık şerefinin 
ve adaletinin bayrağının dalgalandığına, 
tarih şahittir.

Güney Amerika’da, Aztek medeniyeti 
gibi bütün eski medeniyetleri yıkan ve yerli 
Amerikalıların çoğunu öldürüp geri kalan
larını assimile (kendine benzetme) eden
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Portekiz ve îspanyol istilâcıları ile, yerli 
Amerikalıları bire kadar kıran îngiliz göç
menleri ile ve meselâ Ispanya’da bütün 
Müslümanları katleden, cami? kütüphane, 
kervansaray gibi bütün medeniyet eserle
rini yerle bir eden ve Endülüs toplumunu 
kazıyan Katolik İspanya ile, kıyas edilin
ce Ecdadımızın koruyuculuğu ve keremi 
anlaşılır herhalde.

İşte Avrupa’nın 1071’den beri diline 
doladığı “ŞARK MESELESİ” bu âdil yö
netimi yıkmak, imparatorluğumuzun göl
gesinde rahatça gelişen toplumları esirleş- 
tirmek ve ülkelerin hudutsuz zenginliğini 
kuduzcasına sömürmek meselesidir.

HAÇLI SEFERLERİ VE ŞARK
MESELESİ

Bizans artık  Hıristiyan âlemini Haçlı 
Seferlerine çağırıyor. Müslüman şark mem
leketleri, İktisadî bakımdan da çok zengin
dir. Petrol, kömür, vs.

İşte Hıristiyan Avrupa, bu gayeyi de 
gözden kaçırmıyor ve hain niyetini tatb i
ka t safhasına koyuyor.

Fransa Kralı VI. Charles sarayında 
topladığı prenslerine ve düklerine şuunları 
söylüyordu:

“— Efendiler! Mukaddes Pederin sa
yesinde şu anda bütün Hıristiyanlık dün
yası, bütün Avrupa kıtası, Türklere karşı 
kıyam etmiştir... Dinsiz (!) Türkleri gel
dikleri yere Asya’ya süreceğiz. Onları Bal
kanlardan  Tuna üzerinden söküp ataca
ğız... Anadolu’yu geçip... Kudüs krallığını 
yeniden kuracağız.” (2).

Bundan anlaşılıyor ki, VI. Charles’in 
sarayında söylediği sözler, Hıristiyan Av
rupa’nın vazgeçilmez gayesi olmuştu. Koyu 
bir papaz taassubundaki haçlı orduları, dai
ma Kudüs’ü hedef almışlardı.

Salib’in zaferinin ilk şartı İstanbul’un 
alınması idi. Alman Şark Misyonları mü
dürü Doktor Lepsiyos, İslâm mecmuasına 
yazdığa bir makalede şunları söylüyordu:

“Salip ve Hilâl arasındaki cidal muhit 
dairesi üzerinde değil, Afrika yahut Garbî 
Asya’da değil, İslâmî hareket ve faaliyetin 
Asya ve Afrika’ya intişar ettiği asıl mer
kezde yapılmalıdır. Bütün İslâm milletleri

nin sabit nazarları İstanbul üzerindedir. 
Eğer orada bir şey yapılmazsa, yapılan 
başka şeyler de az çok heba olur.” (3).

Salip seferlerinin düzenleyicilerini şu 
kısacık vesikadan okuyalım:

“Salip seferi teşebbüsü hakikatte esa
sen üç yerden çıkmıştır: Macaristan, Fran- 
say Bizans sonra Venedik de ister istemez 
sefere iştirak etmeye mecbur kalmış
tır.” ^ ) .

Meselâ bir fikir vermek bakımından 
Niğbolu Zaferiyle neticelenen IV. Haçlı Se
ferine katılan kuvvetleri sayalım:

Macaristan, Fransız krallığı, İngiltere 
krallığı, Lehistan krallığı, Venedik cumhu
riyeti, orta ve küçük devletlerden ise Kas- 
tilya krallığı, Arapon krallığı, Rodos şö
valyeleri, Papalık ve Osmanlı İm paratorlu
ğuna başkaldırmış Eflâk prensliği.

Şmdi Avrupa devletlerinden en çok 
Şark meselesinde rolü olan bazılarının si
yasetlerini umumî hatlarıyle görelim.

1) HABSBURGLARIN Şark Siyaseti: 
İm parator Şarlken zamanında Habs-

burglarm şark siyaseti, OsmanlIları bir ta 
raftan Tuna’nm cenubunda bırakarak Ma
caristan’a sokmamaya çalışmak, diğer ta 
raftan Akdeniz’e hâkim olmalarına mâni ol
mak için mücadele diye hülâsa edilebilir. 
Bu siyaset Kanunî devrinde ağırlığını gös
termiştir. F akat Şarlken bunda muvaffak 
olamamıştır .

2) FRANSA’nm Ananevi Şark Siya
seti:
1519’da Birinci Fransuva, Beşinci Şarl’a 

rakip olarak Roma-Cermen İmparatorluk 
tahtına namzet iken, halk ve asilzadeler 
nezdinde yaptığı konuşmalarda, seçildiği 
takdirde bütün Avrupa’dan toplanmış mu
azzam bir ehl-i salib ordusunun başında 
Müslümanların üzerine yürüyeceğini ilân 
edip duruyordu. Birinci Fransuva mağlûp 
oldu. Şarlken’in eline esir düştü. Kanunî 
Sultan Süleyman Han’dan talep edilen yar
dım üzerine 1526’da I. Viyana seferi yapı
lıyor ve ehl-i salipçi, Birinci Fransuva kur
tarılıyordu. Osmanlınm Viyana’yı almasına 
(1683) mani olmakla Fransa bir kere da
ha aleyhimize bir harekette bulunmuştur. 
Buna rağmen Osmanlı-Fransız dostluğu
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gelişti. Tabiî Osmanlı İm paratorluğu aley
hine.

1535’de Fransa, Osmanlı im paratorlu
ğundan kapitülâsyonlar elde etmekle, Şark 
ticaretini âdeta mutlak bir imtiyaz şeklin
de elinde tutm uştur.

Bu imtiyazlar 1740’da artm ış ve bir 
miras gibi 19. asra kadar sürüp gelmiştir.

H atta  bu haklar^ sonraları Osmanlı 
İmparatorluğu hudutları dahilindeki Hıris
tiyan tebaanın hukuken hâmisi şeklinde 
kullanmıştır.

3) İTALYAN YARIM AD ASI’ndaki
Devletlerin Şark Siyaseti:
Bu tüccar ve gemici devletler, Akde

niz’in iktisaden mutlak hâkimi olmak ve 
bütün bu havzanın ticaretini ellerinde bu
lundurabilmek istiyorlardı. Bunun için hem 
Italyalı hem diğer Avrupalı Hıristiyan dev
letler, Osmanlı İmparatorluğuna karşı dai
ma birlikte hareket etmişlerdir.

4) INGlLTERE’nin Haricî Siyaseti:
İngiltere’nin bu sabit siyaseti, şu üç

cümle ile hülâsa edilebilir:
1 — Denizleri kendi ticaret filolarına 

serbest bulundurmak veya kendi hâkimi
yetlerinde bulundurmak.

2 — Hammaddesi bol, binaenaleyh 
alınıp yerine mamul eşya satılabilecek müs
temlekelere sahip olmak.

3 — Müstemlekelerin her türlü kay
naklarından istifade etmek.

Görülüyor ki, İngiltere’nin bu siya
seti, tam  manasıyle bir menfaat siyaseti
dir. İngiltere’nin, bugün ürettiği besin mad
deleri, memleketlerini ancak bir ay besle
yebilir. Bu maksatla, 18. asra kadar, Müs
lüman Türklerin yönettiği Hindistan’a da el 
atıyordu.

18. asrın sonu: ... Şarkı Akdeniz’de 
Hindistan yolları üzerinde, diğer bir rakip 
devlet meydana çıkmıştı. Bu da Rusya idi.

5) RUSYA’nın Tarihî Şark Meselesi:
Şark Meselesinde Avusturya’nın da ro

lü vardır. Hele 1683 Viyana bozgunundan 
sonra, Avusturya etrafında Papanın ferya- 
dıyle Hıristiyan âlemi toplanmıştı. Osman
lI aleyhine kurulan bu ordu, yeni bir Haç
lı seferiydi. Ancak Birinci Cihan Harbine 
kadar, Rusya ile Avusturya birlikte bulun

duklarından; önce Rusya’nın Şark meselesi 
hakkmdaki görüşünü inceleyelim:

Albert Sorel “Rusya bir Avrupa dev
leti olur olmaz bu meseleyi kendi men
faatlerine en uygun şekilde halletmek yo
luna girdi” diyor.

Borjva ise bu konuda şöyle diyor: 
“Şark Meselesi, 15. asrın sonunda, evvelce 
kendisinden olduğunu tanımaya tenezzül 
etmediği bir kavim tarafından, yeni bir 
gayret ve himmetle ele alındı. Ki o kavim 
de Ruslardır.”

Şimdi de? Çarlık Rusya’sının Şark si
yasetini anlamamıza yarayacak bir vesika 
okuyalım: Kari Marx’m Mektupları s. 67. 
“Bizans, Rus din ve kültürünün kaynağı 
olduğu için, Ruslar burasını ele geçirmek 
arzusunu daima duymuşlardır. H atta XI. 
asırda Kief'e “ikinci İstanbul’ adı takılmış
tır.

... Rusların gayesi hem Karadeniz, hem 
de Baltık denizine hâkim olmak suretiyle 
bütün Avrupa’yı ele geçirmektir.

... Rusların maksadı Boğazlan ele ge
çirmektir.”

Bir haham çocuğu olan ve bugünkü 
komünizmin teorisyeni sayılan K. Marx, 
mektubunda temennilerde bulunuyor: 
“Türklerin Istanbu^a hâkim olmaları, Garp 
medeniyetinin Şark’a  doğru yayılmasına bir 
engel teşkil eder. OsmanlIlarda* bütün va
tandaşlara, din ve ırk farkı aramadan, mü
savi hak ve imkânlar vermelidir.” ?

... Türkiye’nin Asya’da Araplarla mes
kûn arazisine gelince, bunlar müstakil hü
kümetler halini almalıdır.” (5).

Boğazlar Rusların daima hedefi olmuş
tur. Bununla ilgili olarak; E. Zira Kar al 
şöyle diyor: “Fetihler siyaseti, Büyük Pet- 
ro’nun bıraktığı farzedilen bir vasiyetna
meye dayanan Rusya’nın İstanbul ve Bo
ğazlan egemenliğine geçirmek istemesi yal
nız Çarların bir politikası olmayıp, Rusya’
nın genel istilâ siyasetinin doğurduğu bir 
netice idi.” (6).

Çarlık devrinin siyaseti bu olduğu gibi 
bugünkü çarlann da gayeleri aynı derece
dedir. Bugün Kremlin şefleri de aynı he
vesi taşım aktadırlar. İspatını mı istiyor
sunuz ?
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Stalin, Amerikan elçisi Bedeli Smith’e 
şöyle diyor: “Türkiye zayıf. Boğazları mü- 
hafaa edebilecek kuvvette değil. Sovyetler 
Birliği ise Boğazların bir yabancı devlet 
kontrolü (?!) altına düşmesinin doğuraca
ğı tehlikeyi tamamıyle müdrik bulunuyor.”

6) OSMANLI İMPARATORLUĞU’mın 
Şark Meselesine Karşılık Siyaseti: 
Bunda da teferruata girmeden ana hat

larından bahsedeceğiz. Yükselme devri si
yasetini bir müellif şöyle anlatır:

“Elde mevcut ve tetkike tabi vesika
ların ışığı altında ve cür’etle iddia edile
bilir ki, Osmanlı imparatorluğunun iki bü
yük siyaseti vardı ve bunlardan birisini, 
İstanbul’un fethi ile Garp siyaseti olarak 
vasıflandıran büyük Rum sultanlığı siya
setini terviç eden Fatih Sultan Mehmed 
Han tespit etmiştir. İkincisini de yukarı
da izah ettiğimiz gibi, Şark ve İslâm it
tihadı siyaseti ile tesbit ve tayin eden, 
kuvveden fiile çıkaran Yavuz Sultan Se
lim Han’dır. Bu padişahların her ikisi de? 
tesbit, tatbik ve muvaffakiyete isal ettik
leri siyasetlerini gayet vazıh bir surette 
mihrakına oturtm uşlar ve devam ettirm iş
lerdir.

“Bu iki siyasetten birincisine ‘GARP 
veya AVRUPA SİYASETİ’ İkincisine de 
‘ŞARK veya İSLÂM SİYASETİ’ denilmiş
tir.” (7).

Kanunî Sultan Süleyman Han zama
nında “Karışık siyaset” adında 2 cepheli 
bir plan görüyoruz. Demin kaydettiğimiz 
bu iki zıt siyaset birleştiriliyor, ve bunun 
sonunda da bütün Orta Şark, Osmanlı im
paratorluğunun nüfuz ve hâkimiyeti altı
na sokmak isteniyordu.

Artık bundan sonra, tarihî Osmanlı 
Devlet idaresi ideolojik karakterinin karar
dığı döneme giriyor ve 17. asrın sonların
dan itibaren haricî siyasette insiyatifi elin
den kaçırıyordu. Böylece Şark meselesi ya
vaş yavaş fiile dökülüyordu. H asta adam 
nazarı ile bakılan Osmanlı imparatorluğu, 
Tanzimata kadar geliyor (1839).

Tanzimat, Şark meselesinin başka mü
him bir yönünü teşkil ediyor. Bunu şimdi 
“Aylık Ansiklopedi, s. 603” den okuyalım:

“Batı devletlerinin, İngiltere ve F ran
sa’nın imparatorluğun ıslahı hakkmdaki dü
şünceleri kısaca şu idi: Gayri müslimlere 
ve bilhassa Balkan Hıristiyanlanna, devlet 
idaresine kadar her sahada tam  siyasî ve 
medenî müsavat vermekti. F akat buna mu
kavemetler oldu. Büsbütün haksız da değil
di bu karşı cereyan; çünkü Tanzimat türlü 
iyilikleri yanında hakikî kalkınma imkân
larını kaldıran, devletin istiklâline zarar ve
ren daimî mücadeleler ve memleketin ya
bancılar tarafından istism arı devrinin açıl
masına az yardım etmemişti. Dışarının na- 
sihatlanyle yürüyen bir devlet, hikmeti vü
cudunu kaybetmiştir.”

Bundan sonra bildiğimiz gibi I. ve II. 
Meşrutiyet hareketleri geliyor. Tanzimat- 
tan  sonra vukua gelen 93 Harbi (1877-1878 
Türk-Rus Harbi) Osmanlı devletinin ta ri
hinde ve Şark meselesinin gelişiminde dö
nüm noktalarından biridir. Bu harbi mü
teakip, imparatorluğun kurtarılm az bir şe
kilde parçalanışı görülüyor.

Bu sırada II. Abdülhamit imparator 
olmuştur. Şark meselesinde, Fatih’in Ya
hudi tabibi Yakup Hamo tarafından zehir
lenmesinden bu devreye kadar, Yahudinin 
tesirleri de ihmal edilemez.' Osmanlı impa
ratorluğunun parçalanması işlerine ya
radı.

Çünkü böylece Filistin’de Yahudi dev
leti kurulacaktı. Bu m aksatla Theodor 
Hertzi defalarca Sultan Abdülhamit’e gi
diyor. Filistin’i para mukabilinde istiyor. 
F akat red cevabını alıyordu. Abdülhamit 
cevabında:

“Biz bu topraklan  kanla aldık, paray
la satamayız” diyor.

Bunun üzerine 1879’da İsviçre Bale 
şehrinde beynelmilel sionizm kongresi ya
pılıyor. Ve II. Abdülhamit mutlak devril- 
melidir, kararı alınıyor. Ne acıdır ki İ t t i
ha t ve Terakki Partisi bu maksadı yerine 
getiriyor. Ve Sultan Abdülhamit hal edi
liyor.

M. Zekaî Konrapa “Peygamberimiz ve 
İslâm Dini” adlı kitabında bu hususta şöy
le diyor:

“Millî Meclis (A’yan ve Meb’usan He
yeti) adına koca bir Türk padişahını tah
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tından indirmeye giden heyetin içinde tek 
bir Türk’ün bulunmayışı^ dikkatle incelen
meye değer bir olaydır. Osmanlı padişah
ları aynı zamanda Müslümanların halifesi 
oldukları için, ötedenberi “Hal'„ vazifesini 
Şeyhülislâm Efendiler yapardı. Bu usul mil
lî tarihimizde bir anane idi. İkinci Abdül- 
hamid’in tahtından indirilme hâdisesinde 
böyle yapılmadı. Sultan Abdülhamid’e hal’i 
tebliğ edecek ayan ve meb’usan heyetinin 
intihabında İttihatçılar, bu an’aneyi boz
muşlardı. Seçilen heyet: Ayandan Ermeni 
Aram, Bahriye Feriki Lâz Arif Hikmet ile 
Selânik mebusu Yahudi Karasu, Draç me
busu Arnavut Esad Toptani’den ibaret
ti” (8).

20’nci Yüzyıl Şark Meselesi:
“Yirminci yüzyılda Şark Meselesi, Ma

kedonya, Arnavutluk, Arap dünyası ve ni
hayet bizzat imparatorluğun kilit taşı ye
rinde olan İstanbul ve Anadolu üzerinde 
toplandı. Rusya tarafından Edirne’ye ka
dar atılmış ve İngiltere tarafından bıra
kılmış olan Osmanlı Devleti Orta Avrupa 
Cermen blokuna sarılm aktan başka çare 
göremiyordu. Nihayet I. Cihan Harbi so
nunda yapılan son taksimlerle Şark Mese
lesi k a t’i surette', halledilmiş sanıldı.” (9).

Osmanlı İmparatorluğu 19. yüzyıl baş
larında 4.210.000 kilometre karelik geniş 
bir saha üzerinde yayılmaktaydı. F akat 
Şark Meselesinin aktörleri bunu parçalaya 
parçalaya Müslüman Türk milletini Ana
dolu’ya sıkıştırdılar. F akat Şark Meselesi 
bitti mi? Hayır bugün de devam etmek
tedir.

BUGÜN’kü Şark Meselesi:
Böylece büyük bir yaraya parmak bas

mış oluyoruz. “ŞARK MESELESİ”... Evet, 
Avrupa’nın bize hazırladığı ölüm fermanı 
ve milletimizi tarihin karanlıklarına göm
me isteği. Mehmet Akif’in deyimiyle “tek 
dişi kalmış canavar”, bu emelini 3 kıta 
7 denize hâkim imparatorluğumuzu Ana
dolu’ya sıkıştırm akla yetinmiyor. Bugün 
hâlâ ortada bir Batı hayranlığa propagan
dası dolaşıyor. Acaba bu da Şark Mesele
sinin devamı mıdır? diyeceği geliyor in
sanın. Evet, devamıdır. Bugün Şark me
selesi sadece isim değiştirmiştir.

Türkiye’de misyoner faaliyetleri hızlı 
bir şekilde yapılıyor. Robert Kolej, Fener 
Patrikhanesi, Heybeliada Ruhban Okulu ve 
yabancı okullar, milletimizi planlı bir şe
kilde Hıristiyanlaştırm a metodu öğretmek
tedirler. Böylece^ Şark Meselesinin kültü
rel gayesini yerine getirmektedirler.

Beynelmilel sionizmin Avrupa üzerin
deki hâkimiyet vasıtası olan, Ortak P a
zar’ın getirecekleri, milletimizi endişelen
dirmektedir. Bu yol ile de Şark Meselesi
nin İktisadî cephesi tatbik edilmektedir. 
Ve arkasından da siyasî gayenin tahakkur 
kuna geçilecektir.

Türkiye’de vatan parçalama faaliyet
leri, düşman devletlerin bariz desteğiyle 
devam etmektedir.

Kısaca, bütün millet düşmanları, aley
himizdeki çalışmalarına amansız bir şekil
de devam etmektedirler.

İşte Türk milletinin bekasını istiyor
sak, inancımızın, değerlerimizin, millî ide
allerimizin yaşamasını ve devletimizin yine 
eskisi gibi büyük ve güçlü bir devlet olma
sını istiyorsak; millî idealimize sahip çık
malı, düşman ve ihanetleri tanımalı ve bir 
kartal haşmetiyle varlığımız üzerinde tit
remeliyiz.

Milletimiz, bunca fedakârlıkla yetiştir
diği aydından, memleketine sahip çıkması
nı, düşman oyunlarına karşı kendisini ko
rumasını ve millî düşüncenin bayrağını 
yıktırmamasını beklemektedir.

(1) Aylık Ansiklopedi, c. 2, No. 19.
(2) Tarih Mecmuası - Aralık 1971.
(3) Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri. 

Kırkşehirlioğ-lu.
(4) Venedik Menbalarına Göre Şark 

Meselesi. (SİLBERSCHİMİDT - Max).
(5) Kari Marx ve Şark Meselesi. F. 

Ziya Fındıkoğlu.
(6) Osmanlı Tarihi V. cilt. E. Ziya 

Karal.
(7) Şark Meselesi. Raif Karadağ, s.

123.
(8) “Peygamberimiz^ İslâm Dini”. M. 

Zeki Konrapa. s. 543.
(9) Aylık Ansiklopedi, cilt. 2, No. 19.



KENDİNİ 
ARAYAN 
ADAM

HAŞAN KOCA 
(İst. Y.Ö. Okulu)

Ellerini havada depreştirerek mücrim 
takatini smava soktu. İçindeki his galeya
nı ruh kırıntılarını titretiyordu. Ne kalmış
tı?  Hezeyan çöküşünü andıran iç sızıntısı 
kanma hücum etti. Gözlerini kıstı, kıstı... 
Alnının kırışıklığı, dudaklarının gerginliği, 
acının pınarından içtiği, suyun tepkisine 
karşılıktı.

Gözlerinin -nahoş, ölgün ve bedbin göz- 
ler- önünde sis düellosu başlamıştı. Her şey 
var, fakat hiç bir şey yoktu. Belirsizlik.

Karnını tuttu. Kıvrandı, sağladı, sol
ladı; gıcırdayan divan ve sıkılan dişler ses
sizliğe inilti çeşnisiyle çıkartm a yapıyor
lardı. Uğultu odanın çıplak duvarlarını ya
layarak kulak zarına tekrar tınladı. Nefesi 
sık sık, dermanı kesik kesikti. Divandan 
aşağıya sarkan sol elinin tırnaklarını kuru 
tah ta  zemine kürek misali daldırdı. Yüzü 
kızardı, gözleri yumuldu. Karışık ve sarkık

saçlar yastığın üstünde sürünerek rakseder 
halde baygın ve hareketsiz kaldı. İri iri ter 
damlaları sökün etti. El gevşedi...

Pencereden sızan ay ışığı ve petrol 
lambasının kısık huzmesi yüzükoyun yatan 
siluetin Ayaklarına ilişiyordu. Ayakların
daki çamurlu kunduralarına... Çamur sızın
tıları da pantalonunun paçalarına, daha son
ra  da üstüne başına... Terlemenin verdiği 
rahatlıkla hafifçe gözlerini açtı. Yastığın 
altına soktuğu kafasını sola doğru çevir
meye çalıştı. Arkadan benliğini hissetti
ren hava akımına “gel buyurun, geç” der 
gibi ağzına kadar açık kalmış kapı, reali
teyi sırıtıyordu.

Gözleri hiç bir şey görmez oldu tek
rar. “Ah!” diye acı bir feryat çıkardı. Yut
kundu, yutkundu... Feci dönüyordu midesi. 
Karnının üstünde gezdirdi elini. Yüzü bu
ruştu, kalkmak için davrandı. Az ilerde 
pencerenin önündeki masaya elini uzatma
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ya çalıştı. Dayanamadı fışkırttı!.. Odanın 
duvarlarını bu sefer kokunun bayıltıcı şa
hikası yalamaya başladı. Bütün alkolikleri 
dahi tiksindiren bir koku. Bir, bir daha. 
Divandan uzanmış yarı vücudu ılık ıslaklı
ğa bir pırıltı ile gömüldü. Hiç bir koku 
duymuyordu. Sadece geçiriyordu içinden 
“Gitmemeliydim!.. Ah!..” Aşağı sarkan bı
yıklarını favorilerine ulaştırmayan kısım
ları, midenin reddini almış o meş’um kus
muk birleştirivermişti.

Ayaklarını zorla aşağı çekti. Bir küt
leme oldu. Biraz daha kıvrandı. Kafası bu
lanık, gözleri bulanık, vücudu bulanık her- 
şey, her düşünce bulanıktı şu anda. Yalnız 
şunu hatırlıyordu “Davul...” Islak zemin 
üzerinden zorlamayla kaldırdı başını. “On 
iki de... Sınıfım... Çocuklarım!”

Bileğine bakacaktı, bakamadı. Göz 
ucuyla kapı tarafını süzdü. Bir şey göre
medi. Açık değil miydi ? Tekrar baktı. 
Tekrar, tekrar...

Kocaman bir çamur parçası. Dar bir 
çerçeve. Gözlerini irileştirdi. Nafile... Son
ra  açılıyor, genişliyor çember “ne çamuru” 
diyor. “Çamur...”

“Neydi o? Oh... Fazla, fazla kaçırdım. 
Ah!.. Nasıl geldim buraya?” Birden kapı 
beliriyor karşısında. Boyasız meşeden 
“Açık!” rüzgâr ve esinti. İçinden bir ses 
“ört! ört! üşütürsün” diyor. “Üşütürsün” 
“çocukların için, sınıfın için.” “Yarm da 
gitmezsen? ? ? ?”

Davrandı. Dizleri üzerine oturmaya 
muvaffak oldu. Namütenahi hareketleri ya
kası açık gömleğinin, göbeğine kadar gev
şemiş kıravatıyla tamamlanan muhasebesi 
pek ölgündü. Ruh fırtınasını koparacak iş
güzarlığın en sathî hicivleriyle doluydu.

Ellerini de yere abanarak kapıya ka
dar sürüklendi. Beyninin uğultusunu rüz
gârın uğultusuna benzetti. Öylece o havayla 
kendine gelmeye çalıştı. Ani hareketle sert
çe kapıyı yerine mıhladı. Beyninin uğultusu 
yalnız kalmıştı. Hareketsiz kaldı bir süre.

“Encam...” nereden dolaşmıştı zihnine ? 
“Son akibet...” Bu duyuş ona., “kendine gel, 
kendine gel” insiyaki emrini, nasihatların 
beyazlığında devamlı hissettirildiğini hatır
lattı.

Sıkılıyordu... Duymak istemiyordu bun
ları. Söylenenin tersini yapmak gibi istidat, 
istek biteviye zihninde zafer kazanıyor, o 
kazandıkça asi, asi oldukça da şeytanın 
dostu oluyordu.

Ah! patlıyorum... Biliyorum yanlış, 
yanlış, yanlış...” Yumruğunu sıktı, olanca 
hızıyle yere çaldı. Tahta tabandan tok bir 
ses kulaklarını tırm alayarak etrafa yayıl
dı. “Kaybettim ben. Mahvoldum” kafasını 
dizlerinin araşm a düşürdü. İsterik buhran
larına benzeyen iç çekişlerle hıçkırmaya 
başladı. Hıçkırdı, hıçkırdı, hıçkırdı...

Kişi, buhranlar içerisinde yoğrulmadık- 
tan sonra şekil alamaz. Ama bu sisler ara
sında kaybolmak, bir daha belirli hale ge- 
lememek de vardı. “Yok oluş...”

însanm  içinde yaşayan bir tek değil 
birçok ben’ler vardır. Güneş sisteminin dü
zeni belki burada da mevcuttur. İşte bu
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mevcudiyetin bozulması; şeref, namus ve 
insaniyeti, insan gibi yaşamayı her şeyin 
üstünde tu tan  ZAVALLI BEN’in mağlû
biyeti. ŞER BEN’inin üstünlük kazanma
sıyla oluyordu. Bu ben’ler kavgası insan 
oğlunun ruh fırtınalarıdır. F ırtınaların za
man zaman nasıl geldiği belli olmaz. Ama 
gelir. Siler süpürür, yıkar, kavurur “en
cam” a götürür. Bir isyanm müeyyideleri 
miydi bunlar? Belki! cemiyet, çevre, a r
kadaş... Ve en önemlisi içindeki zafer ha
lindeki ben. Kapı önünde diz üstündeki ser
zenişi, kafasının bulanıklığını daraltan, ay
dınlığa kavuşturan şuur altı hücumlarına 
maruzdu.

Borçlar... Sıkıştırılmış yaydan boşanır
casına fırlayıvermiş, çalan zilin çıldırtan 
sesine benziyordu.

“Harçlığın yoktur al!”
“Hayır, hayır. Daha ayın sekizi.” 
“Olsun, al sıkılma.”
“Hayır baba, hayır. Bu ay size uğraya- 

madım zaten. Ne yüzle...
Hayır, hayır, hayır... Hı... Hıh!..” 
“Neden bu kadar iyisiniz? Neden?.. 

Biraz kötü olun. İsyanımda haklı olayım. 
Kötü. Anlıyor musunuz kötü, kötü, kötü!..”

Zaman gıyaben ilerliyordu. Hiç bir acı
ya sevince, isteğe cedde aldırmadan, bir 
daha geri gelmemek şartıyla... En kıymet
li mücevher, bir o kadar da en kıymetsiz 
mücevher zamandı. Bunu anlayanlar geç 
anlıyorlardı. Ne yazık ki. Ellerinde o bü
yük zaman ummamndan kırıntılar kalı
yordu sadece “ölümün bekleniş an lan” 

“Daha gencim.”
“Yaşayan ölüden ne farkım v a r?” 
‘Gençliğim...”
Midesi tekrar alt üst oldu. Böğürdü, 

ıkıldadı. Bir nebze daha fışkırttı. Gençliğin 
zevklerini fışkırtıyordu. Koluyla ağzını 
sildi.

Suya ihtiyacı vardı. Ferahlamaya... 
Karşısındaki masaya baktı. Kirpikleri

ni oynattı. Hâlâ silik görüyordu. Petrol 
lambasının titrek  san, kısık ışığı gözlerini 
tırmaladı. “Petrol lambası” Şuurunun uyu- 
şıkluğunda elektriğin olmadığını hatırlattı. 
Bu ışığın odanın çirkinliklerine vakıf ol

mayan ölgünlüğü hoşuna gitti. Bütün duy
gularını böyle bir ışıkta görmeyi arzuladı. 

“Ben kötü müyüm?”
“Kötüsün... Kötü, kötü, korkak!” 
“Korkak değilim! değil... değilim!” 
“Sen iyi olmaktan korkuyorsun. İyi 

olmak zor. Bu mücadeleye girecek kudretin 
yok. Korkak! korkak, korkaksın!.. Müca
deleye giremiyorsun. İdrakini iradenle bir
leştiremiyorsun. İradene hâkim değilsin. 
İradesiz, İRADESİZ, KORKAKKK!..” Çır
pındı: “Hayırrrr!..” Sıkıntı basmıştı. Yine 
terlemeye soğuk terler atm aya başladı. Ha
lâ kapı önündeydi.

“Hayır” dedi. “Hayır faydalı olama
manın acısını çekiyorum. Unutmak, unut
mak istiyorum.”

“Teselliyi içkide arayan budala. Ruhun
daki girdap daha çok şiddetlenmiyor mu? 
Yoksun olduğun şey İNANÇ... Hâlâ anla
mıyor musun? O boşluğu ne doldurabilir? 
Kaderinin işveşinaslığı mı? Para  mı? Hiç 
bir şey... Hiç bir şey...”

“Yeterrr!..” düşünceleri kovmak ister
miş gibi kafasına vurdu elleriyle. “Yeter!” 
“Borç bataklığında her an ümitsiz kal
mak...”

Para, para... Seni huzursuz kılan borç
larından kurtulsan ruh sükûnuna erebüe- 
cek misin? Korkaklığın devam etmeyecek 
mi? Korkaklığını ispat için kavga çıkara
caksın, büyüklük taslıyacaksm, rezalet çı
karacaksın. Herkes senden bahsedecek. 
Hah, korkmadım mı diyeceksin. Korkmu
yorum. Bu korkaklığının neticesi olacak 
asıl. Kendi kendinden korkm anın neticesi. 
Aşağılık duyguları içerisinde ŞEREF der
yasından eli boş biçare döneceksin. Ölüm 
kurtuluş olacak ama, ondan sonrasında ne 
yapacaksın ?

“Ne yapacağım. Niye, niye rahat bı
rakmıyorsun beni. İstemiyorum sus. Sus 
yalvarırım sus!..”

“Susmayacağım. Dinle, ben de SEN’im. 
Senin herşeyden nadide meltemlerin esiştiği 
şu anda dışardan birileri girse, meselâ bir 
öğrencin... İlk önce burnunu tıkayacak, son
ra  gözleri fırlayacak. Gözlerinin önünde

Devamı sayfa 38’de
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DUVAR GAZETELERİ
TEKSTİLDEKİ 

DUVAR GAZETESİ

Genç kalemler, imkânsızlıkların önlerine diktiği setleri, azmin ve 
fedakârlığın toplarıyla yıkarak, içerisinde bulunduğu topluma, millî kül
türlerini, millî tarihlerini ve millî san’atlarını tanıtma gayreti ile çırpı
nıyorlar. Ufukları geniş, idealleri büyük, gayretleri sonsuz, ama imkân
ları mahdut. Hizmet aşkı ile içleri fokur fokur kaynayan genç kardeşle
rimiz, ilerde mutlaka bütün millete hitabetme ümidi ile, şimdi sadece 
bir duvar gazetesiyle yetiniyorlar.

Okullarının adı; “ Tekstil Sanat Enstitüsü” . Topkapı surlarının yüz 
metre ilerisinde kurulmuş! Memleketimizin tekstil endüstrisinde ihtiyaç 
duyduğu, teknik elemanlar yetiştiriliyor bu okulda. Okulun, Kültür Edebiyat 
ve Basın Kolu Gözetici Öğretmeni, bayan Türkân Çankaya’nın yöneti
minde bir duvar gazetesi çıkarılıyor. 15 günde bir çıkan “ YAĞMUR” 
adlı duvar gazetesinin ağırlığını Kültür ve Edebiyat Kolu Başkanı Halil 
Akçay omuzlarında taşıyor.

Talebelerin sonsuz gayretleriyle çıkardığı duvar gazetesini, dergi
mizde tanıtmak için kendisiyle ayrıca konuştuğumuz sayın okul müdürü 
Hakkı Yazan bizlere; okulun daha yeni kuruluş halinde olduğunu ve bazı 
teknik imkânsızlıkların mevcut oluşu ve çeşitli problemlerin bir an önce 
halledilmesi için uğraşıldığını ve dolayısıyle kültürel faaliyetlere yeteri 
kadar alâka gösteremediklerini belirttiler.

Biz duvar gazetesini gördüğümüzde, Akif özel sayısı çıkmıştı. Iz- 
tırabımızın, buhranlarımızın ve İstiklâl Marşımızın şâiri Akif’i anıyordu 
Tekstil Sanat Enstitüsü öğrencileri bütün milletimizle beraber. Gazetenin 
başyazısında şu cümleler dikkati çekiyordu: “ 600 yıllık imparatorluğu
muzu içerden ve dışarıdan yaptıkları ihanetlerle parçalayan, sonra da 
Anadolu’yu esirler ülkesi haline getirmek isteyen düşmanlarımıza karşı 
şiirleriyle, konferanslarıyle halkımızı millî mücadeleye hazırlayan ve millî 
marşımızı yazan Akif hakkında bizim yaptıklarımız bir hiçtir... Çünkü 
Çanakkale’de, Dumlupınar’da, Sakarya’da düşmana atılan her kurşunda 
Akif’in iman ve heyecanı vardır.”  Hemen onun altında bulunan bir di
ğer yazı, Akif’in bir başka yönünü anlatıyor. Dergimizde hepsini yayın
lamak istediğimiz bu yazıdan da ancak birkaç cümle alabiliyoruz; “ ide
alistliği, sağlam ahlâk ve karakteri ile Akif, yıkılmaz bir abidedir. O, 
memleket ve milletimizin ilim ve teknikte en üstün noktaya çıkacağı, 
millî kültürün bayraklaşacağı günlerin heyecanı ve isteği ile yaşamış 
ve bunun mücadelesini vermiştir. Türk gençliği olarak Akif’ in bu ideali
nin takipçisiyiz.”
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Pek çok orta dereceli okullarımızda rastlayabileceğimiz bu tip 
faaliyetler, yarının mutlu Türkiye’sinde idealist ve realist yazarların yeti
şeceği bir basamaktır. Ama milletten kopmuş, millî realizmden ve millî 
idealizmden bihaber öğretmenlerin kontrolünde yürütülen bu tip faaliyet
ler, körpe dimağları köreltmekten başka işe yaramamaktadır. Yarının 
güçlü Türkiye’sinin büyük yazarları olacak kaabiliyetlere dur diyebile
cek milletten kopmuş öğretmenlere fırsat vermemek, her vatansever öğ
retmenin ve öğrencinin millî vazifesidir.

Bugün yağan YAĞMURLAR, hayat süzgecinden geçirdiği sularını 
PINARLARDA akıtarak, susayan milletin temiz evlâtlarını KIZIL alev
lerden kurtararak serinletecektir.

K U R T U L U Ş  GONGU

Eller hep gülşen, bense hep ağlarım. 
Düşman eliyle, bağlandı kollarım 
Onmaz yaramı hasretle dağlarım 
Eller hep gülşen, bense hep ağlarım.

Gülmedim bayramda, gönlüm yaralı 
Düşman var arada, yollar kapalı 
Moskof, bizim beldelere sapalı 
Eller hep gülşen, bense hep ağlarım.

Hür doğdum, dağlarımda köleyim 
Zulüm altında ben, nasıl öleyim 
Sen, sor ki hâlimi, ben de söyleyim 
Eller hep gülşen, bense hep ağlarım.

Yetmez mi, bunca feryat, sözüm durdu. 
Kalkın dostlar, kurtuluş gongu vurdu. 
Kurtaralım biz, bunca öksüz yurdu.
Kalkın dostlar, kurtuluş gongu vurdu.

Hatıpzade
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Genç 
Sanatçılarımızı 
Tanıtıyoruz

Milletleri belirli inançlar etrafında kümelendiren vasıtaların en 
müessirlerinden birisi, şüphesiz ki, edebiyattır. Şiir, hikâye, roman 
ve diğer edebî neviler, belirli bir inancın ve hayat görüşünün mah
sulleridir.

Topulumumuzun her şeyinde olduğu gibi, edebiyat ve san’at ko
lunda da sahipsizlik, lâübalilik, inançsızlık, idealsizlik ve gayr-i mil
lîlik alabildiğine kol gezmektedir. Mide gurultularını veya âdi seks 
rezaletlerini san’at diye genç nesillere sunan sorumsuzların istilâ
sından, toplum hayatı kurtarılmalıdır. Bu da ancak kitleye millî ve 
ideal san’at ürünleri sunmakla mümkündür.

Kendi millî benliğimize dönme ve onu san’atın konusu ve hedefi 
yapma idealini alevleyen, geliştiren san’atçılarımız da yok değildir 
şüphesiz. Hele genç nesiller arasında gönlü vatan ve millet endişe
siyle dolu pırıl pırıl beyinleri görmek, geleceğe ümitle bakmamıza 
vesile olacaktır.

Size burada, kendisini millî hikâyelerinden tanıdığımız bu genç 
kıymetlerimizden MEHMET TAÇDİKEN’i tanıtacağız. Edebî çalışma
larında başarılar dileriz.

HAYATINIZDAN BİR PARÇA BAHSEDER MÎSÎNIZ ?

Bahsedeyim. Doğum yerim Beyşehir, tarih 1953. ilk ve orta 
okulu orada bitirdim. Liseye başladım. Son sınıfı Kabataş Lisesinde 
okudum. Liseye gelinceye kadar hayatımın enteresan yanı olmadı.
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Ancak lisede hayatımın gayesini müdrik, çocukluktan kurtulup, yep
yeni bir dünyaya giriyordum. Edebiyat çalışmalarım küçük yaşlarda 
başlar.

HİKÂYELERİNİZDE DAHA ÇOK SOSYAL KONULARI İŞLİ
YORSUNUZ. FAKAT DİĞER HİKAYECİLERİN İŞLEMESİNDEN 
FARKLI TUTUMUNUZ VAR. ACABA BÖYLE BİR YOL TAKİP 
ETMENİZİN SEBEBİNİ ÖĞRENEBİLİR MİYİZ ?

Bir hikâye analiz edildiğinde karşımıza; temel fikir (veya ko
nu) ve bunun ifade tarzı olan anlatılış stili olmak üzere iki unsur 

. çıkar. Ancak bir hikâyecinin her şeyden önce hikâyesini ne için 
yazdığını unutmaması gerekir. Fikir ve stil, bir “gaye” nin ayrıl
maz parçasıdır. Yani hikâyede, fikir ve anlatılış tarzını materyal 
olarak kullanan, gayedir. Bu gaye; en bütüncü şekliyle, milletin 
buhranını dile getirecek ve okuyucuya millî buhrandan kurtuluş 
için davranış yolunu gösterecek bir gaye olabilir.

İşte bu hususta kimi, millî buhranın istismarını yaparak, kendi 
iğrenç ideallerini halkın ideali haline getirmeye uğraşırken, buhra
nın en şiddetlisiyle kıvranan işçi ve köylü zümresini azgın bir ni
hilist şivesiyle kanlı bir ayaklanmaya teşvik ederken; kimi, hikâye
lerinde Don Kişot rüyalarını tefsir ediyor; kimi de, ümit ve müspet 
aksiyon yerine, ferdi göller, ırmaklar ve ormanlarda uyumaya da
vet eden bir melankoliye, romantizmin karamsar lirizmini takip 
ediyor.

Bu noktada hepsiyle ayrılıyorum. Hikâyeciliğimde temel fikir; 
millî buhran ve Türk milletinin yüksekliği ve büyüklüğü yanında, 
millî ideallerin yüceliği, ve gaye ise, bu millî ideallerin müessese
leşmiş hale gelmesini temin etmek olmuştur.

O HALDE REALİZM VEYA İDEALİZMDE YENİ BİR ANLA
YIŞ GETİRMEK İSTİYORSUNUZ. __________________

Evet. Millî sanat anlayışının hedefleri ancak bunlar olabilir. Millî 
realizm ve millî idealizm. Toplum hayatının lüzumsuz teferruatla 
bulandırılmamış tam bir tasviri; gözyaşı, ıstırap ve zulüm. Ve şanlı 
tarihimizin, fazilet ve saadetle taçlanmış ideal yaşayışı.

FAZLA KİTAP OKUMAYI SEVİYORSUNUZDUR HERHAL
DE ?

Fazla okumak. Elbette zarurî ve güzel bir şey. Fakat, kafamın
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da, her önüne gelen sözde bilgi ve fikirlere açık bir ambar olma
dığını da biliyorum.

HİKÂYELERİNİZİ BlZ DAHA ÇOK YENİDEN MİLLÎ MÜCA
DELE’DE ÇIKANLARIYLA TANIYORUZ. GALİBA FATİH SUL
TAN MEHMET ARMAĞANI HİKÂYE YARIŞMASINDA BİR DE 
İKİNCİLİK ALDINIZ. BAŞKA YERDE DE HİKÂYELERİNİZ ÇIK
TI MI? YOKSA ÇALIŞMALARINIZI KENDİ BAŞINIZA MI YA
PIYORSUNUZ ?

Hikâyelerim sadece Yeniden Millî Mücadele’de neşredildi. Fatih 
Sultan Mehmet Armağanı hikâye yarışmasında da geçen yıl öyle bir 
ikincilik aldım. Yalnız çalışıyorum. Henüz neşredilmemiş hikâye ve 
denemelerim mevcuttur. Ancak bunlar, bir akış içinde okuyucuya su
nulacaktır.

“YENİDEN MİLLÎ MÜCADELE’DE YAYINLANAN VE BÜ- 
YÜK BİR ALÂKA İLE OKUDUĞUMUZ “LOZAN KLÜP” İSİMLİ
HİKÂENİZİN ÖZETİNİ OKUYUCULARIMIZA VERİR MİSİNİZ ?
-------------------------------------------------------------------------------- »___________________  . . .  ............. .

Memnuniyetle. “Lozan Klüp”, halkımıza yabancılaşmış kimsele
rin taahhüt ettiği anlaşmalar ile fikrî ve ahlâkî esareti yüklenen 
Türk toplumunun bir sembolüdür.

Lozan Klüp patronu tarafından taksiyle ezdirilen Mustafa, hâ- 
fızasını kaybeder. Lozan Klüp’e girdiğinde patronun adamları Rumca 
küfrederek, Mustafa’ya saldırırlar. Mustafa bu darbeler altında hâfı- 
zasını toplar. Nâmusunu kaybeden kadınlar, Lozanda dönenler, ağ
layan kadınlar gözünde canlanır. Üniversitede sosyoloji bölümünde 
bir süre okumuştur. Semra diye bir kız arkadaşı vardır. Tabancasını 
çeker ve patronun odasına girer. Patron beynelmilel çapta beyaz ka
dın ticareti yapmaktadır. Mustafa da, Semra vasıtasıyle bu şebe
kenin içine girmiştir. Gerçeği öğrenince şebekeyle mücadele edece
ğine azmeder. Semra’ya durumu açar, sonra ezdirilir. İçeride, pat
ronun Yahudi olduğunu öğrenir. Semra’nın asıl adı da Nadya’dır. 
Öldüreceği sırada orada oturan başka bir kadın, Mustafa’ya öldür
mek yerine bunların hâkimiyetine son verici bir mücadele yolu tut
ması gerektiğini söyler. Hâfızasmı toparlamıştır. Öldürmeden, on
lara imkân veren zihniyet ve ortamla mücadele azmiyle dolu olarak, 
Lozan Klüp’ten çıkar.

YANİ LOZAN KLÜP, ASLINDA TÜRK MİLLETİNİN YOK 
EDİLİŞİNİ VE BU YOK EDİLİŞTE SORUMLU ŞAHISLARI VE 
MÜESSESELERİ ANLATMAK İSTİYOR ANLADIĞIMCA.

Doğrudur. Burada kahramanın hâfızasmı kaybetmiş olması;
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Türk milletinin tarihini ve kendine yapılanları, unutturulmaya çalı
şılmak istendiğini vermeye çalışıyor.

Temel fikir; ferdin, yukarıda taahhüt edildiğini söylediğim an
laşmalar ile getirilen ahlâkî ve kültürel vasatın kokuşmuşluğunu, 
iğrençliğini ve gayrimillîliğini anlamasıdır.

TÜRK HİKÂYECİLİĞİ HAKKINDA GENEL BİR HÜKÜM VE
REBİLİR MİYİZ ?

Tanzimatla birlikte sislemleştirilen Türk hikâyeciliği, Batı mu
kallitliğini aşamamış ve bu kara lekeyi günümüze kadar alnında 
taşıyagelmiştir. İlk devirlerde hikâyecilik, bünyesinde Fransız kla- 
sizminin hülyacı, mağmum ve hastalıklı havasını taşıyordu. Bir süre 
böyle devam etti. Bunun yamsıra, realist bir hikâye akımı başlıyor
du. O zamanın halktan kopmuş entellektüel zümresinin zavallılığını 
ve bir kısmının ihanetini gösteren bir akımdı bu. Fakat arkası gel
medi. Tâ günümüze kadar bir tempo içinde, yeknesak, hikâye başlığı 
altında halka küfredildi, değerleri alay mevzuu haline getirildi. Bir 
zümre bununla uğraşırken diğer bir zümre hayalhânelerinin zengin
liği içinde, Ispanya’da şato yaptırıyordu. Ve hâlâ yaptırıyor. Onlar 
için, ruhsuz, köksüz ve tamamen ütopist bir anlayışla “san’at san’at 
içindir.” onlar için Müslüman-Türk’ün dram ve trajedisi manasız
dır. İnsan, sosyal şartların bir otomatıdır. Özet olarak; Türk hi
kâyeciliğinde —cüz’i bir kısım müstesna— bütüncü millî bir ruh 
ve ideal bulma imkânı yoktur. Hikâye; bugünkü haliyle buhranı 
körükleyici bir gürültü; millî değerlerden uzak veya bihaber hikâ
yeler de bir piyano klavyesidir. Bu gidiş, dejenerasyon gidişidir. 
Bütün bunlar, biraz evvel bahsettiğimiz “gaye” unsurunun hiç bu
lunmayışı veya millî olmayışından doğuyor.

Not: Genç hikayecimiz Mehmet Taçdiken’in bir hikâyesini ge
lecek sayımızda okuyucularımıza sunacağız.
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DÜNYA KİTAP YILI Ramazan ÇETÎN 
(Ank. Y.Ö. Okulu)

1972 yılı UNESCO tarafından, dünya- 
da? kitap yılı olarak ilân edilmiş bulunmak
tadır. UNESCO’nun bu faaliyetine, —millî 
eğitim bakanı İsmail A rar’m yaptığı bir 
açıklamadan öğreniyoruz ki,— Türkiye’de 
iştirak etmiş bulunmaktadır. Dünya kitap 
yılı Türkiye’de de kutlanacak; kitabın de
ğerini anlatm ak üzere konferanslar, semi
nerler tertiplenecek; bildiriler hazırlanacak
tır. Bu hususta gazetelerde bu mevzuya ait 
haber ve makalelere rastlanm aktadır. Ki
tap yılının başlıca sloganı olarak “her şe
yin üstünde kitap” denilmektedir.

Sanık sandalyesine oturtulmuş komü
nist çevrelere göre “1972 kitap yılı” ayrı 
bir mana ifade etmektedir. Bu malûm çev
relerce: “kitap konusundaki aşırı davranış 
ve yanlış uygulamaların halkta ve aydm- 

* larda kitaba karşı nasıl bir korku ve çe
kingenlik meydana getirdiğine hep birükte 
şahit olduk.” (1). gibi laflarla ordunun millî 
jesti kınanmak istenmektedir.

Kitap yılı ile söylenilenler ve yapılan- 
yorumlarm isabetsizliği ve karanlık yolun 
yolcuları tarafından yapılan istismar, kitap 
hakkında ciddî bir incelemeyi gerektire
cektir.

K itaptan bahsedildiği yerde, kitabın 
yazarım hatırlam am ak mümkün değildir. 
Kitap okuyan fert, kitabın yazarıyla mu
hatap olmuş demektir. Kitap, ne kadar ob
jektif görünürse görünsün esasında belli bir 
ideali ihtiva eder. Bu ideal belirli bir gru
bun malıdır ve yazar, bu ideali temsil et
mektedir. Dünya tarihi incelendiğinde gö
rülecektir ki gayesiz, hedefsiz bir tek keli
me, cümle göstermek hemen hemen im
kânsızdır. Kelimelerin ve cümlelerin biriki
miyle teşekkül edecek kitabı, ihtiva ettiği 
idealin dışında düşünmek, m ütâlâa etmek, 
büsbütün manasızdır.

Kitap okuyan fert, kitabın yazarıyla 
muhatap olmuştur, dedik. Çağımızda yazarı 
objektif görme imkânı kalmamıştır. Yazar 
tarafsız değildir ve en büyük baskıların al
tındadır. Çünkü yazar, terbiyesinin, çevre- 
sinin^ hariçlerinin, menfaatlerinin temsil
cisidir. Bu sebeple gerçeğe ne kadar yak

laşırsa yaklaşsın; olduğu gibi kabul edi
lemez.

Vitrinlerin boy boy tercüme eserlerle 
doldurulduğu günümüzde, kitap ile okuyu
cu arasındaki münasebet ne durumdadır? 
Kitap okumanın gayesi nedir ? Her biri ayrı 
bir düşüncenin temsilcisi olan yüzlerce ese
rin milletimize kazancı ne olabilir ? Bütün 
bu sorulara cevap verebilmek için konuyu 
biraz daha açm akta fayda mülâhaza edi
yoruz.

Komünist ülkelerden tercüme edilmedik 
kitabın bırakılmadığı, kapitalist felsefenin 
olduğu gibi aktarıldığı günümüzde, mev- 
zuyu derinlemesine incelemek zarurî, hale 
geliyor.

. Okuduğumuz kitabın yazarı, kitabın 
konusu hakkında bize nazaran daha hazır, 
daha çok bilgi sahibidir. Bu sebeple yaza
rın, yazılarını şuurun en atıl anmda vakit 
geçirmek, uyuklamak için okumak yazara 
teslimiyet manasına gelir. Esasında kitap 
okumak kitabın yazarına teslimiyet anla
mına gelmemelidir. Kitap okumak, düşün
cemizin tezgâhmda muayene edilmek, tah
lil edilmek üzere, itina, dikkat ve sistemli 
olarak yapılan bir malzeme toplama işle
midir. Bu bakımdan kitap okumak bir ga
ye değil bir vasıtadır. Kitap okumayı gaye 
telâkki edenler, gerçeği aram a gayretinden 
mahrum, şuurları köleliğe hazırlanmış in
sanlardır. Onlar okumuş olmak için okur
lar. Kitap ne için okunmuştur? Bu soru 
onlar için manasızdır.

Kitap birçok hükümleri ihtiva edece
ğine göre; okuma esnasında, değişik hü
kümlerle karşılaşacağız. Öyleyse biz de her 
adımda hüküm vermeye mecburuz demek
tir. Bu bizi tahlilli okumaya götürür.

Tahlilli okuyuşu büyük fikir hareket
lerine tahsis etmeliyiz. Bu bize büyük ko
laylıklar sağlayacağı gibi, millî kültürümü
zün ilgilenmekten geri kalamayacağı, ya
bancı kültürleri de temelinden kavramak 
imkânı verecektir.

Böylece okuduğumuz kitapta, her adım 
başına karşılaşacağımız hükümlerin^ hangi 
kültür pınarından süzülüp geldiğini hemen
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anlayacağız. Bu, okuma işini kolaylaştıra
caktır.

Okuduğumuz kitapta adım başına kar
şılaştığımız hükümler, hükümlerin birbiri 
ile bağlantısı ve ana hüküm (fikir), oku
yucu tarafından hükümlenmemiş ise (de
ğerlendirilmemiş ise) [doğrulama, yalan
lama yahut düzeltme gibi] okunan şeyler 
temelsiz, yapı gibi kalmaya mahkûmdür. 
Her yeni fikir (hüküm) bizim bilgi dağar
cığımıza doğrulma, düzeltme yahut yalan
lama ile bağlanmıyorsa kültürün gelişmesi 
de mümkün olamaz.

öyleyse okuyucu, tahlilli okuyuşa gir
meden önce gerçeği öğrenmiş olmalıdır. Be
şer düşüncesinin daima sorduğu ve soracağı 
sorular hakkında mutlak ve muhtemel ger
çeği bilmelidir ki karşılaştığı hükümlerin 
doğru mu yoksa eğri mi olduğunu bilsin. 
Kültürünü sağlam temellere dayasın ve kül
türünü ondan sonra zenginleştirebilsin.

Kitabın bize getirdiği malzeme hakkın
da düşüneceğiz. Ama ne ile düşüneceğiz.

Düşüncemize her türlü endişeden, te- 
reddüdden uzak, sağlam, sınanmış, denen
miş gerçek hükümleri temel yapmamışsak, 
düşüncemize gerçekleri bulmak için izleye
ceği bir yol çizmemiş isek bütün okuma
lar boştur. Yorgunluk, şaşkınlık ve köle
likten başka bir şey elimize geçmez.

îzah ettiğimiz ölçünün dışında kitap 
okumak insanı şahsiyetsizliğe itecektir. Bir 
gün “Kavgam” ı okuyan fert Hitlerci, er
tesi gün Lenin’i okuyan aynı fert Lenin’ci 
veya kapitalist felsefeyi öğrenen insanın 
kapitalist olması icap edecektir. Bu an
layış, cemiyeti tarif edilmez bir buhranın 
içine itecektir. Yazımızda Andre Gide’nin 
hayat hikâyesini düe getirmek kitap oku
manın önemini belirtecektir. Andre Gid6, 
Avrupa’nın kokuşmuş sisteminden nefret 
ettiğinden yeni bir sistem aram aya başlar. 
Kapitalizme nefreti karşısında, komünizme^ 
felsefesine ve edebiyatma derin bir hay
ranlık duymaya başlar. Komünist neşriya
tı günü gününe takip eder. Andre Gide, 
özlediği sistemi bulduğu zannıyla Sovyetle- 
ri methetmekte, komünizmi övmekte, ede
biyatının bütün inceliğini ortaya koyar. 
Andre Gide’de komünizme olan hayranlık

son haddini bulmuştur. Bu sempati özlem 
haline dönüşür. Mevcut hasret Andre GidĞ’- 
ye göre; bu mukaddes beldeleri (!) gezmek 
suretiyle giderilebilecektir ve Andre Gide, 
Rusya’da seyahate çıkar. Rus Komünist 
Yazarlar Birliğinin davetlisidir. Hasretini 
çektiği cenneti (!) bir müddet dolaşır. Bu 
defa komünizme olan nefreti hudutsuzdur. 
Andre Gide, hatıralarında “kapitalizmde 
nelerden nefret ettimse hepsini karşımda 
buldum. Bana verilen ziyafetin bir günlük 
m asrafı bir işçinin üç beç aylık maaşına 
tekabül ediyordu. Bütün bu iltifatlar beni 
komünist parti disiplinine almak için, beni 
komünizme kazanmak için yapılıyordu.” di
yor. Andre Gidû Rusya dönüşü kuvvetli bir 
anti komünist olarak görünür. Lenin’in, 
M arks’ın komünist yazarların kitaplarm a 
teslimiyetin neticesi komünist olan Andre 
Gid£, usta kalemi ile birçok kimsenin gü
nahına girmiş onları komünist etmişti. Son
ra  da kuvvetli bir anti komünist hüviyete 
bürünür.

Bu hususta misalleri çoğaltmak müm
kündür. Ancak kitap okuma hususunda za
rurî olarak bilinmesi icap eden hususları 
zikretmek daha faydalı olacaktır.

Her okuma faaliyeti yukarıda izah et
tiğimiz ölçüde yapıldığı takdirde bize şun
ları kazandırır:

a) Kültürümüzü sağlam temellere da
yama.

b) Sağlam dayanaklar bulmuş kültü
rümüzü geliştirme ve derinleştirme.

c) Karşılaşılan sosyal problemleri 
çözme kabiliyeti.

Tekrar ifade edelim ki bu hedeflere 
varamayan veya yaklaşamayan her okuyuş: 
yorgunluk, şaşkınlık ve kölelikten başka bir 
şey temin etmeyecektir.

Okuma yılını ve okuma faaliyetini bu 
açıdan değerlendirmedikçe: yapılacak çalış
m alar göstermelik bir çalışma olmaktan 
ileriye gidemeyecek ve zararlı olacaktır. 
Milleti ve milletini düşünen aydm kafasını 
zararlı ve gayri millî düşünce pislikleriyle 
doldurmak, okuma demek değildir. Tedbir
ler ona göre alınmalıdır.

(1) Cumhuriyet Gazetesi, 9 ocak 1972
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TARİH 

VE 

MİLLET

Veli ŞİRİN 
(İst. Y.Ö. Okulu)

Milletlerin tarihi onların tecrübesidir. 
Nasıl insanlar tecrübe kazanırlarsa, millet
ler de tecrübe kazanırlar. Kandaki vücudun 
askerleri bağışkanlık kazandıkları bir mik
robu yok etmede nasıl m aharet gösterir
lerse, yahut vücuda ikinci defa gelen mik
rop kolay ve hemen yok edilirse; işte mil
letlerin bünyelerine musallat olan mikrop

lar da, ikinci gelişlerinde -bünye rahatsız 
değilse- daha kolay ve hızlı yok edilirler. 
Sağlam bünyeye sahip milletlerin hayatına 
m usallat olan mikroplar ikinci gelişlerin
de çoş şiddetli tepki görürler. Rusya’nın 
Çekoslovakya’ya ilk girişi ile İkincisi ara
sında çok fark  vardır. İlkin kızıl orduyu 
alkışlayan P rag’lı genç, 1968’deki Rus iş
galine tanklarm  patenlerinde ezilesiye ka
dar karşı durmuştur.

Tarih, ezberlenmesi gerekli birkaç ra 
kam, isim ve olay olarak anlaşılmamalıdır. 
Bunlar sadece birer kalıptır. “1453 - Fatih  - 
İstanbul’un fethi” bu kalıptır. Asıl “Fatih 
düşüncesinin hedefi için 1453’de İstanbul’u 
aldı” demek ve “F atih’in düşüncesi bizim de 
düşüncemizdir, hedefimiz için İstanbul ö- 
nemli bir yerdir” neticesini çıkarmak lâ
zımdır. Bu husus toplum rehberlerinin tarih 
bilmelerini zarurî kılar. İşlerini dosdoğru 
yürütmeleri için liderler tarih bilmelidirler. 
Herhangi bir olay varsa onun sebebi de 
vardır ve o sebep tarihin içindedir. Yahut 
bir hadise varsa onun benzeri milletin ta 
rihinde var mıdır, varsa tepkisi ne olmuş
tu r?  Bu belli ki yeni değildir. Osmanlı İm 
paratorluğunda Şeyh Bedrettin hareketi ko- 
münizan bir hareketti ve ölüm fermanı ken
disine tasdik ettirilmişti. Keza Cumhuriyet 
yıllarında harekete geçen Mustafa Suphi 
ve çevresi Karadeniz’de boğulmuşlardı.

Harbin umumileştiği bu devirde tarih 
önemli yer tutm aktadır. Milletler tarihle
rini daima öne sürmek ve dünya milletlerini 
tesir altına almak niyetindeler. Avrupa bu
nu kısmen yapmıştır. Ve meselâ biz bile, 
binlerce yıl tarihli millet olarak hâlâ ta ri
himize Avrupa açısından bakarız. Ortaçağ 
denince aklımıza hemen karanlık çağ gelir. 
Halbuki bizim, Avrupa’nın orta çağma rast
layan tarihlerimiz parlak devirlerimizdir. 
Ortaçağda karanlık olan Avrupa’dır; ağaç 
kökü kemiren Avrupa’dır; insanların “sizin 
idarenize girmek istiyoruz” dedikleri ise 
biziz.

Bir milletin tarihle bağı kesilirse istik
bâli kararır. Dünya milletleri bunun için 
tarihlerini gelecek nesillerine aktarm akta 
dikkat göstermektedirler. Amerika çok kısa
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olan tarihini her türlü vasıta ile dünyaya 
duyurmuştur. Resimli romanların, kovboy 
filimlerinin tesiri malumdur. Tarih, millet
lerin sanıldığı gibi sadece manevî dayanak 
larmdan biri değildir. Sadece övünülmesi 
gereken değildir; ders alınması icap eden
dir de. Zaten her millet, kavimlikten mil
let oluşa geçinceye kadar -millet oluncaya 
kadar- bir tarih sahibi olur. Lâkin tarih ce
miyetin hayatında aktif rolünü almazsa, 
cemiyet tarihinden haberdar değilse, toplu
mun yaşaması güçleşecektir. Çünkü o top
lum için her şey sıfır olacak, sıfırdan baş
layacaktır.

Mensubu olduğumuz milletin tarihi ise, 
insanlık, adalet, kardeşlik, zulme ve zalime 
karşı olmak nümûneleri ile doludur. Kahra
manlık fedakârlık, cesaret örnekleri pek 
çoktur. Tarihimiz, düşmanlarımızı bir bir

göstermektedir. Atalarımızın idaresi hak
kında Lehliler: “Türk a tla n  vistülden su iç
meyince bize adalet yoktur” diyorlar. Maa
lesef milletimizin o devirleri, daha sonraki 
rehberlerinin ehliyetsizliğinden kaybolup 
gitmiştir.

Bilgi, kuruluktan, faydasızlıktan ancak 
bir hedef için kullanılırsa kurtulabilir. Ta
rih insanlara ve cemiyetlere hedef göste
ren bir bilgidir de. Aydın olmak, ancak bil
gilerin bir hedefe yönelmesiyle önem kaza
nabilir. Aydın bir kişi milletinin tarihini 
bilmeli ve ondan çıkaracağı hedeflere göre 
kendisini tamamlamalıdır. Milletinin ta ri
hinden, kültüründen; kültür ve düşüncesi
nin güzel ifadesi olan san’atmdan kısaca 
medeniyetinden habersiz aydın düşünüle
mez. Bu habersizlik insanı zavallılığa iter. 
Özlenense zavallılık değil.

Kendini Arayan Adam
Baştarafı sayfa 28’de

yerde pelinperişt öğretmeni... Karm akarı
şık oda... Kusmuk izleri...”

“Sus, sus, sus yalvarırım. Yalvarı
rım...”

“Yerde bir kilim, üzerinde çamurlu 
postallarla dolaşılmış izler. Çıplak bir ma
sa üzerinde bir petrol lambası, kısık ışığı, 
camı isli ve tozlu... Yanında bir pikap, in
tizamsız plaklar, defterler, kitaplar, bir ka
lem ve mürekkep döküntüleri. Sonra bir 
hediye gibi üzerlerine fışkırmış izler. Pen
cere ve siyah örtü yani perde.

Divan... Işık perezlemesinin gizleme
siyle bir sır. Kir ve pas. Kapının hemen 
yanındaki kitaplık karışıklık: izahı müm
kün olmayan hengâme. Ve senin saçların
dan, kutbun buzul dağları gibi soğuk yüzü
ne, favorilerin bıyıklarına inen miskinliğe 
aldırmadan “Öğretmenim” diyecek. “Ra
hatsız mısınız? Dersimize gelmeyecek mi
siniz?”

Yerden kalktı. Deli gibiydi. “Ne isti
yorsunuz benden. R ahat bırakın, rahat. 
İstemiyorum. Çıldıracağım!” Dengesini 
kaybetti. Düşerken masaya tutundu. Sen
deledi, sallandı... Bir gürültü koptu.

Plaklar, plaklar, plaklar... e trafa ya
yıldı. Pikap, defterler, kitaplar ve... ve pet
rol lambası...

Var olmak ve yok olmak...
Benliklerin susuşu. Alevler, alevler ve 

alevler!.. Gece geç vakitlerin meşum kızıl
lığı... Bu kızıllığa feryatlar karıştı, imdat 
istemeler, medet ummalar...

ÇIRPINIŞ ve kocaman bir ENCAM 
sözcüğü...

Kasabanın veyvelesi, günler ve daha 
sonraki günler. İlkokulun 5. sınıf öğren
cileri hâlâ öğretmenlerini bekliyorlar. Ödev 
vermişti. Yapmışlar.

BEKLİYORLAR
GELECEK “AFERİN” diyecek.
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Öz 
Mûsikîmiz

M. Mehdi ERGÜZEL 
(İst. Y.Ö. Okulu)

Zaman denilen tecrübe süzgecinden 
asırlarca geçerek gelişen Türkçemize, ya
kın mazide olgun sanat meyveleri kazan
dıran millî şâirimiz Yahya Kemal, musiki 
için:

“Açar bir altın anahatrla rûh 
ufuklarım, 

Hemen yayılmaya başlar sadâ ve nur 
akını”

mısralarını terennüm eder ve der ki:
“Çok insan anlayamaz eski 

mûsikimizden 
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz 

bizden”
Şüphesiz milletlerin tarih te devam et

miş, hâl-i hazırda yaşanan kendilerine has 
hayat tarzları ve dünya görüşleri vardır. 
Bir topluluğa millet hüviyetini veren; dil, 
din, an’ane ve ideal birliği gibi temel da

yanaklardır. Musiki de halkımızın ve ha
yatımızın en asîl aynalarından birisidir. 
Ruhun derinliklerine incitmeden inen bir 
nağmeler serinliğinde... Serapâ kanatlanış 
ve dünya endişelerinden kopup, mana âlem
lerinde geziniş, bizim musikimizin insana 
tattırdığı lezzetlerdendir.

Anadolu ve Rumeli’nin havasını esti
ren, yerine göre şen şakrak, yerine göre 
yanık ve hasretli türküler, “Akıncı cedle- 
rimizin ihtirasını” hissettiren serhat ha
vaları, Mehterin “güm güm!” öten, uzak
ları, daima ileriyi arayan koca davulu, ni
hayet pâyitahtta  ve büyük şehirlerde te
şekkül eden dinî musiki; kendi ruhunun 
nağme iklimlerini hazırlayan milletimizin 
zevk potasında erimişlerdi. Biz işte hep bu- 
yuz: hayat-ahret milleti... Hem hiç ölme
yecekmiş gibi? hem yarın ölecekmiş gibi... 
‘M usiki sanatı an’anenin içinde idi. Osman
lI Sarayı onu ‘lâzime-i saltanat’dan adde
derdi. Enderûıı’da istidatlılar çok dikkatli 
bir musiki tahsili görürlerdi. O zamanki 
İstanbul ailesinde çocukların, musikiye 
umumî kültürlerinin bir şartı sayılarak sev- 
kedilmesi bir görgü kaidesiydi.”

Bu temelli terbiye ile Buhârî-zâde Mus
tafa Itrî Efendi, Tab’î Mustafa Efendi, 
Ebûbekir Ağa, Hamâmî-zâde İsmail Dede 
Efendi, Hacı Arif Bey ve Tanburî Cemil 
Bey gibi vakarlı nağmelerle sırrın kapısını 
zorlayan nice geniş ruhlu sanatkârlar ye
tişti. Sonsuzlukta çalkalanan, sırlar âlemi
ni arayan muhayyileleri sesleri kovaladı ve 
nağmeler, âhenk yağmuru halinde inerek 
nadide eserler vücuda geldi.

Diğer taraftan, halk müziği de Ana
dolu ve Rumeli’de içinde taşıdığı dinamik 
cevheri ozanlar ile âşıklarm dilinde ve elin
de nağmeleniyordu.

“San’atlerin san’a ti” diye tâbir edilen 
musiki, san’a tkâr bir fikir adamımız ta ra 
fından şöyle tavsif ediliyor: “Musiki duaya 
benzer. Dua içimizde Allah’ı nasıl yüceltir
se musiki de dua gibi insan ruhunu geniş
letir ve parlatır”. Bu düşünceyi doğrulayı
cı m ısralarla şâirimiz de, göğü top sesle
riyle gürleyen bayram sabahlarının “sal
tanatlı tekbîr”inin bestekârı Itrî için:
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“Mûsikîsinde bir taraftan dîn, 
Bir taraftan bütün hayât akmış;
Her taraftan Boğaz, o şehrâyîn 
Mâvi Tunâ’yla gür Fırat akmış 
Nice seslerle gök ve yerlerimiz, 
Hüznümüz, şevkimiz, zaferlerimiz, 
BÎZE BENZER O KÂİN ÂT AKMIŞ” 
diyerek bu millî san’atımızm, öz susikimi- 
zin pîri I tr î’yi, yetişen nesillerin zevkine 
sunmuştur. Hemen bütün îslâm  dünyasın
da asırlardan beri okunan “Irak ” m aka
mındaki “Kurban Bayramı Tekbîri”, Segâh 
Salât-ı Ümîye, Dilkeş-Hâverân Gece Salâtı; 
I tr î’nin “Cami Musikisi” denen bölümde 
bestelediği ünlü eserleridir.

Musiki ruhun gıdası olarak da tavsif 
edilir. Ama nasıl musiki?.. Son yıllarda çe
şitli isimler alan, âdeta demirin kırık cam 
parçalarım  ufalamaya, eğelemeye çalışma
sı gibi kulakları tırmalayan, sinirleri tahrip 
eden sesler mi? Değil^ elbette... Musikinin 
ferahlatıcı ve kasvet giderici olması iste
nir, kulaklara tahakküm  ve seslere eziyet 
etmesi değil! İşte bizim musiki üstatları
mız, insan denen en iyi kıvamda yaratıl
mış, yani “ahsen-i takvim” vasıflı varlı
ğın sükût ve dikkatine maddesiz ve asîl 
nağmeler sunmuşlardır. “Kazâ ve kaderin 
gizlediği” bugün birçoğu elde bulunmayan 
besteler, âlem şümûl bir inancın derin ra- 
hatılığı ve coşkunluğu içerisinde vücuda 
getirilmiştir.

Ruh tellerinin seslerini, âdeta bir me
lek kanadı değmiş gibi yakalamaya çalı
şan muhayyile nağmelerin telkini altında 
ferahlar. Kader tecrübesinden geçmemiş 
genç hiddetler ve asık suratlar musiki te r
biyesi ile yumuşar. Bu terbiyeyi alan si- 
mâlarda eksilmeyen vakarlı bir tebessüm 
sezilir. Şahsiyetin binasında en lüzumlu da
yanaklardan biri olduğu da unutulmama
lıdır.

Yalnız bu terbiye verilirken ilk öğre
timden itibaren milletimizin kendi havasma 
ve yaşayış nizamına uygun olarak teren
nüm ettiği, bizi aksettiren nağmeler, tü r
küler ve serhat havalarının öğretilmesine 
öncelik verilmelidir. Bir müzik dersi ko

nulmuşsa bu zorla senfoni, konçerto, melo
di vs. adlar alan batı menşeli besteleri 
mütemadiyen empoze etme ve bizim zev
kimizin asırlarca söylenmiş bestelerini hiçe 
sayma zihniyetine dayanmamalıdır. Batı 
zevkinin ve zekâsının icadı olan mandolin, 
piyano gitar, flüt gibi esturm anlar yanın
da bizim de bağlama, cura, kemençe, tan- 
bur, ney, kaval gibi millî, telli ve nefesli 
sazlarımızın nice şaheserler vücuda getir
diği klâsik musikimiz öğretilerek ortaya 
konmalıdır ki san’atımızda da aslımıza dö- *
nelim.

Batının çok sesli san’atı, senfonik klâ
sik musikilerini hiçe saymak; Bach, Haydn, 
Mozart ve Beethoven’i yok farzetmek in
safsızlık olur. Ama bizim musikimiz de ya
bana atılamaz. Kendi san’atımızı yeni tek
niklerle ve imkânlarla getiştirerek yeni ne
sillere neden vermeyelim ? Uzun asırlar me
denîlikte önderlik yapmış bir ecdâdın to
runları, kendini inkâra varan bir taklit ve 
batıcılık angaryasında bata-çıka yolunu şa
şırmış, zevklerinde de dejenere olmuşsa bu, 
ihmalin neticesidir. San’a t mevzularında 
kuvvetli teşhisler koyan mütefekkir ilim 
adamımız merhum A. H. Tanpmar bir ya
zısında:

"... Halbuki Türk musikisi böyle bir 
akıbete hiç de lâyık değildi. O, büyük bir 
cemiyetin, çok sıhhatli bir hayat aşkının, 
derin ve her an ebediyetin muammasını 
çözmek için sabırsızlanan bir ruhun mah
sulüydü” diyor ki haklılığı gün gibi âşi- 
kârdır.

Bizim olan her kıymetin damgasının 
kazınmasına tahammülü olmayacak kadar 
şuurlu yetişmek ve irfan ordusunun millî 
kültürle yüklü neferleri olmak iddiasında 
olan bizler, diğer meselelerin yanısıra öz 
musikimizi de hafife almayıp onun arajm an 
adı altmda hafifletilmesine ve dejenere edil
mesine müsaade etmeyecek kadar bu ko
nuda bilgili ve uyanık olmalıyız.

Biz katı bir millet değiliz. San’atı da, 
din ve an’anesiyle et ile kemik gibi kay
naşan oturaklı, taşı gediğinde kısacası ka
rakterli asîl bir milletiz. Ecdadımıza ancak 
muâsırlarımıza rekabet edecek bir kültürle 
lâyık olabiliriz.
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Moskof’a Aman Dileten Kahraman: 

Ka f k a s  Ka r t a l ı

Ş E Y H  Ş A M İ L

İlhan ÖZTÜRK 
(İst. Y.Ö. Okulu)

“Allah yolunda kaıı dökünüz, Vatanın 
hürriyetine, saadetine, refahına ve serveti
ne göz dikenlere aınan vermeyin.”

“KafkasyalIlar, senelerden beri göğüs
lemeye çalıştığımız en vahim an gelip çat
mıştır. Yapabileceğimiz tek şey, düşmanla 
fasılasız ve amansız çarpışmaktır. Bugüne 
kadar harp etmek^ şeref ve Vatan borcuy
du. Fakat, bugün hepimizin üzerine farz 
olmuştur. Kafkasya’nın hürriyeti için son 
kurşununa, son kılıncına ve sağ kalan son 
bileğine kadar döğüşmeyen, kâfirdir. Küf
rün ve hıyanetin cezası, merhametsizce 
ölümdür.”

Moskof’un azgın iştihası, Kafkasya’yı 
vahşî emperyalizmi altında inletmek ister
ken, milletine bağlılığının verdiği cesaret 
ve heyecanla, göğsünü Rus toplarına karşı 
siper eden Şamil; sarsılmaz ve yıkılmaz 
yüce bir inancın Kafkasya’daki temsilcisi 
idi. ik i metreye yakın boyu, kırmızıya ça
lan gür sakalı ve büyük sarığı ile dehşet 
saçan Şamil, millî mücadelenin bir kahra
manı ve istiklâl mücadelesinin lideriydi.

Teşkilâtçılığı, zekâsı, cesurluğu, taktikleri 
ve kahramanlığı ile dünyaya örnek olmuş, 
Moskof’a haddini bildirmek için yola çık
mıştı. O, Moskof emperyalizmine boyun eğ
meyecek, insanlığın baş belâsı olan Mos
kof’a Kafkasya’yı vermeyecekti. Başında 
bulunduğu Kafkas Türk’ü namusunu ve 
hürriyetini Moskof’a çiğnetmemek için çır
pmıyor ve bütün gücüyle durmaksızm sa
vaşıyordu. Dağlıların imanlı göğüslerinin, 
her birisinin binlerce Rus tüfeğine siper 
olabileceğine inanan Şamil, bu bağrı yanık 
Kafkaslıları birleştirmek, Moskof’a haddini 
bildirmek istiyordu. En yüksek inanca, en 
büyük bir imanla bağlı olan bu Kafkas 
dağlısı, neden Rus toplarına hedef oluyor? 
Neden vatanından kovulmak isteniyordu? 
Moskof’un melânetlerini en ince noktasına 
kadar düşünen Şamil, Moskof’un bu zulmü 
ve vahşeti karşısında susmayacak, kanının 
son Damlasına kadar vuruşacaktı.

Moskof Çar’ı hain I. Nikola, Kafkas
ya’daki vahşetini, günden güne artırıyor, 
domuz sürüleri kadar iğrenç olan Rus or
dularını Kafkasya’ya yığıyordu. Kafkasya



alınmalıydı. I. Nikola orayı ille de alacak
tı. F akat kolay değildi bu. Çar’m azgın 
generalleri ordulanyle, Kafkasya’yı tarü- 
mar ediyor, köyler yakılıyor, kadınlar kir
letilip, işkence ettiriliyor, çocuklar en adi 
bir şekilde öldürülüyordu. Moskof’un vah
şeti son haddine varmıştı. Kafkasya artık, 
bir vahşet meydanı, bir zulüm yeriydi. Ça
rın köpekçe emirlerinin tatbikçisi general
ler, vahşette âdeta yarışıyorlardı.

Bütün bunlar böyle mi kalacaktı? Rus 
zulmü, Rus vahşeti devam mı edecekti ? 
Hayır! Büyük bir imanla kılmcma sarılan 
Şamil, âdeta bir karta l gibi köyden köye 
koşuyor, halkı birleştirip, teşkilâtlandıra
rak, Kafkasya’yı Moskof’a mezar etmeye 
hazırlanıyordu. A rtık Mücadele başlamış, 
Kafkas dağlıları, millet aşkıyle yeniden di- 
rilmişlerdi. Şamil, sert ve kesin kanunlar
la hareket ediyor, bir hatanın, bir hıyanetin 
cezasını çok şiddetli veriyordu. Askerî de
hası ve kumandanlığı, onu günden güne 
başarıya ulaştırıyor, zafere yaklaştırıyordu. 
Çar’a boyun eğilmeyecekti. Millî idealler 
bayrak yapıldığı zaman, Kafkas dağları 
coşmuş, Kafkas ormanları âdeta bir süngü 
gibi düşmanın böğrüne saplanmaya başla
mıştı. Dağların can yoldaşı Şamil, köyler
de, camilerde, evlerde ve meydanlarda ko
nuşmalar yapıyor, Kafkas dağlısının ima
nını alevlendiriyordu. Günden güne coşan 
ve toplanan Kafkaslılar, harp meydanında 
kılıcıyla ve kürsüde hitabetiyle ulaşılmaz 
dereceye çıkan îmam Şamil’e büyük bir 
sadakat ve güvenle bağlanmışlardı. Şamil’- 
in inancının ifadesi olarak koyduğu kanun
lar; her Kafkaslı tarafından kabul edili
yor ve harfiyen uygulanıyordu. Kafkas 
Türk’ünü çok iyi anlamış olan Kafkas K ar
ta l’ı, bu bağrı yanık dağlılarla Rus im para
torluğuna karşı koyacaktı. Şahsında taşı
dığı vasıflar ve inancı, onu; her hareketin
de başarıya ulaştırıyordu. Artık o, Kafkas- 
lıyı toplamış, Moskof emperyalizmini çiğ
nemeye başlamıştı bile. Aman dilemek Mos
kof’un, kahramanlık Türk’ün olacaktı. Ka
masını, kılıcını eline alarak ölüme koşan 
Kafkas dağlıları, Rus’un topuna, tüfeğine 
âdeta kartal pençesini andıran pençesiyle 
karşı koyuyor, göğüslerini siper ediyorlardı.

‘Kahrolsun sefil esaret, yaşasın güzel 
ve şanlı ölüm” nidaları Kafkas dağlarının 
yalçın tepelerinde yankılar yapıyor, dağlı
ların büyük mücadelesini dile getiriyordu. 
Günden güne teşkilâtlanan Şeyh Şamil, s t
ratejik  mevkilere kaleler dikiyor, ve bu
ralara yerleşiyordu. Ahulgah, Surhay, Ger- 
gidilli, Dargo... bu kalelerden bazılarıydı. 
Sarp yamaçlara sahip yalçın tepelerde bu
lunan bu kaleler Kafkas kartallarının yu
valarıydı. Şeyh Şamil kumanda merkezini 
buralarda kuruyor, çalışıyor ve planlarını 
buralarda hazırlıyordu. Şamil’in sığmakları 
olan bu karta l yuvaları kaleler, Rus sürü
lerine dehşet saçan bir ordu merkezleri gi
biydiler.

Kafkasya ayağa kalkmıştı. Bütün Kaf- 
kaslılar aynı inancın ve aynı imanın coş
kunluğuyla haykırıyor, dağlar, ormanlar co
şuyor, bir çığ gibi büyüyen Kafkas ihtilâli, 
Şeyh Şamil’in idaresinde yer yer patlı
yordu.

Çar I. Nikola en güvendiği generalle
rini ve seçme askerlerini Kafkasya’ya gön
dermişti. Şeyh Şamil ve Kafkasya... Bu 
iki şey onun rüyalarına giriyor, yemekle
rini boğazından geçirtmiyordu. A rtık de
vamlı korkuyla rüyalarında Şamil’i görü
yor, günler geçtikçe kuduruyordu. Onun 
bu ihtirası daha da vahşetini artırıyor, zul
mün devam etmesi için emirler yağdırı
yordu. “idaremize boyun eğmeyen dağlıla
rın ya teslimini, ya da kılıçtan geçirilme
sini istiyorum.” İşte I. Nikola en insafsızca 
emirlerinden birini daha veriyordu. Şamil 
yakalanmalıydı. Kafkasya’nın teslimi an
cak îm am  Şamil’in yakalanması ile müm
kün olurdu. Bunu çok iyi bilen Çar, seçme 
generallerini ve 500.000’lik ordularını Kaf
kasya’ya sevkediyordu. Napolyon’un kar
şısında savaşmakla övünen generaller Şa
m ili yakalamak için âdeta yarış ediyorlar
dı. F akat o bir kartaldı. Bütün Rus gene
rallerinin gayretleri boşa çıkıyor, Şamil 
karşısında sönük kalıyorlardı. îmam, 
100.000’lik kollar karşısında bir avuç mü
cahitle duruyor. Rus ordusunu yok olmakla 
karşı karşıya bırakıyordu. Bu sebepten de
liren ve şaşıran Moskof generalleri ne yap
tıklarını bilmeden ortada kalıyorlardı. Her

42



H ilif i i

Moskof'un topuna, tüfeğine, 
zulmüne karşı imanını, namu
sunu ve halkını kanının son 
damlasına kadar müdafaa eden 
kahraman, Şeyh Şamil.

birisi yüzlerce Moskof generaline bedel olan 
îmam Şamil’in naibleri Moskof’a dalıyorlar 
200-500 kişilik gruplarla şaşkına çeviriyor
lardı. En umulmadık anlarda Moskof’un 
içine dalan Şamil ve naibleri, Moskof sü
rülerini çil yavrusu gibi dağıtmış, neleri 
var, neleri yoksa yakıp geçiyorlardı. On
ların saldırması ve kaybolması Rus gene
rallerinin akıllarını başlarından alıyor, do
muz sürülerini andıran ordularına rağmen, 
onlardan kurtulamıyorlardı. 200-500 kişilik 
süvari birlikleri, Hacı Murat, Taşof Hacı, 
Ahverdil, Muhammed, Şuayib Molla, Dan- 
yal Sultan, Sadu, Hacı Huzbek gibi kahra
man naiblerin nezaretinde Moskof’a kan 
kusturuyorlardı. Her birisi birer efsane 
kahramanını andıran Şamil’in bu naibleri, 
Şeyh Şamil’e büyük bir sadakat ve gü
venle bağlıydılar. Şamil’in taktiklerini har- 
fiyyen uyguluyorlar, O’nun emirlerini he
men yerine getirerek parçalanmaz bir bir
lik kuruyorlardı. Kafkas yiğitlerinin dur
maksızın yaptıkları baskınlar Moskof as
kerini deli etmiş, Çeçenler Rusların rüya

larına giren birer dev haline gelmişlerdi. 
A rtık korkan ve imandan yoksun olan Mos
kof sürüleri şimşek hızıyla gelen bu akın
cıların karşısında kaçacak delik arıyorlar, 
emperyalizmin çirkin binası çöktükçe çö
küyordu. Hak galebe çalıyordu.

Şeyh Şamil’in ince zekâsı ve teşkilât
çılığının temelini teşkil eden inancının, hü
cumla, topla, tüfekle yok edilemeyeceğini 
anlayan Çar I. Nikola, Şamil’i parayla sa
tın almayı tasarlıyordu. O bilmiyordu ki, 
Müslüman-Türk parayla satın alınamaz, he
le de zillete hiç tahammül edemez. İnsan
lığın baş belâsı Moskof, ille de Kafkas
ya’yı alacak ve emperyalizmi bir ülkeyi 
daha inletecekti. Rus’un topuna, tüfeğine, 
kamayla, kılmçla karşı koyan Kafkaslı- 
nın imanı kolay kolay yıkılmayacaktı. Ar
tık  Çar, hile ve hainliğe baş vuracaktı: 
Bu yüksek bir inancın sahibi dağlılara pa
ra  ve rütbe teklif etmekti.

Çar, para üzerine para teklif ediyor. 
Rus hâzinesini, Rusya’nın bütün zenginlik
lerini Şamil’in ayağına seriyordu. Bütün
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bunların karşılığı olarak istediği tek şey 
“Şamil’in şerefli istiklâl mücadelesinden” 
vazgeçmesiydi. F akat Kafkaslının büyük 
imanı bunların hepsini gerisin geriye dön- 
deriyor, verdiği cevaplar Moskof’un sura
tında bir kırbaç gibi şaklıyordu. Bütün 
bunlara rağmen Rus Ç an tekliflerini kes
miyordu. Ünlü Rus generali Van Klog Klo- 
genov’da Ç ar‘m bu adî tekliflerini îm am  
Şamil’e bildirmekle vazifeliydi. Van Klog 
Klogenov Şamil’e Çar’m şu tekliflerini ge
tirm işti: “Şeyh Şamil Kafkasya’nın başında 
bulunacak istediği kadar asker ve hâzineye 
sahip olacak, Çar’m en güzide adamı ola
cak. Buna karşılık Rus Çarlığını kabul ede
cek. Yani Rus Çarlığına bağlanacaktı.” Bu 
adî teklif karşısında çok kızan ve bir ya
nardağ gibi püsküren Şeyh Şamil unutul
ması imkânsız şu cevabı veriyordu: “Ge
neral, o Nikola’ya git ve de ki; şu anda 
karşımda kendisi olsa ve bu adî teklifi yap
saydı, ilk ve son cevabımı şu kırbacım ve
rirdi.”

Böylece Müslüman Türk’ün para ile 
satın alınamayacağı gerçeği bir kere daha 
büyük bir hakikat olarak parlarken, gönül
ler hakikatin pınarında yeniden yıkanıyor, 
kılıçlar yeniden bileniyor, bütün dağlılar 
ebedî hayata doğru yol alıyorlardı.

Kafkaslmm kalbinde alev alev yanan 
ihtilâl ateşini ne Çar’m paraları ne de as
kerlerinin çokluğu söndüremiyordu. Onlar 
şehitliğe, en şerefli ölüm olan şehitliğe ko
şuyorlardı. Rus’tan  hayır gelemezdi. “Kuş
tan  m enfaat uman ve hayır bekleyene la
net olsun.” sözleri ağızdan ağıza dolaşıyor, 
âdeta eskisi gibi Çeçenistan ormanlarında 
hür olarak ötemeyen bülbüller bile Rus’a 
lânet okuyordu.

Kafkas Türk’ü ya ölecek ya da sefil 
istilâya son verecekti. Kafkasya Moskof’un 
olmayacaktı. Ve işte kartallar moskof sü
rüsünü Dargo’da darmadağınık edecek, ya
kılan köylerin, şehit edilen çocukların, kir
letilen nâm uslann hesabını eksiksiz olarak 
soracaktı. Dağlıların kılıçlan çok keskin 
ve kuvvetli idi. Moskof, vahşetinin hesa
bını çok pahalı ödeyecekti.

Dargo kalesinin duvarları arasında 
planını hazırlayan Şamil, Moskof’a güzel

bir ders vermeliydi. Üç koldan ilerleyen ve 
başlarında harisliği ve gururuyla tanınan 
general Voronstov’un bulunduğu Rus ordu
su geldiği yerleri yakıp yıkıyor, köyleri 
âdeta imha ediyordu. Çar I. Nikola’nm göz
de generali, Şamil’i yakalayacağına ve Kaf
kasya'yı alacağından emin bir vaziyette 
ilerliyordu. îş te  1816 yılında Rus generali 
Ermolof’un Kafkasya’yı almak için hazır
lamış olduğu plan, Voronstov tarafından 
harfiyen uygulanıyordu. “Kafkasya yarım 
milyonluk bir garnizon tarafından müdafaa 
edilen muazzam bir kaledir. Bunu ya hü
cumla almalı, ya da siperlerde yatmalıdır. 
Hücum pahalıya mal olur. Onu silâhla ele 
geçirmek fikrinden vazgeçmeli, bereketli 
topraklarına saldırıp, dağlıları dağlara ve 
bataklıklara sürmelidir.” Ermolof’un bu 
planı gereğince Kafkas halkı bataklıklara 
doğru sürülüyordu. F akat Dargo’da başla
rına inecek şimşeklerden^ beyinlerinde pat
layacak olan balyozdan ve vahşetlerinin he
sabını çok ağır ödeyeceklerinden Rus sü
rüleri habersizdiler. Elindeki kuvvetleri çok 
iyi bir şekilde kullanan ve tanzim eden 
Şeyh Şamil muhakkak ki Dargo’da Mos
kof’u dağıtacaktı. Bütün naiblerini stra te
jik noktalara yerleştirmiş, kendisi de 1600 
kişilik bir kuvvetin başında olduğu halde 
her tarafı kontrol eden bir tepeye yerleş
mişti. Moskof sürülerini Dargo’ya hazır
ladığı çemberin içine doğru çekiyordu.

Kudurmuş Moskof sürüleri kumandan
ları Voronstov’un nezaretinde Dargo’ya 
yaklaşıyorlardı. Şimşek çakar gibi parla
yan Şamil ve naibleri Moskof’un içine dal
mıştı bile. A rtık gövde üstünde baş kal
mıyor, her kılıç kalkışında bir baş düşüyor
du. Bu anî baskın ve tuzağın karşısında 
şaşkına dönen general, bir türlü anlayama
dığı bu baskından nasıl kurtulacağını düşü- 
nemiyordu. Domuz sürüleri Kafkas dağlıla
rının karşısında çil yavrusu gibi dağılıyor 
ve kaçmaya başlıyordu. Önceden Moskof’un 
erzak ve yiyecek kollan kesildiğinden bü
yük bir açlığın içine düşen Rus askerleri 
Kafkasya’da yaptıkları vahşetin ve zulmün 
hesabını çok ağır ödemişlerdi. Şeyh Şa- 
mil’in kumandanlık dehası Çeçenlerin sı
nırsız mücadele azmiyle birleşince Kafkas
ya Moskof’a dar geliyordu. Kurtuluşu kaç
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m akta bulan Moskof ayıları, Kafkasya’ya 
geldiklerine bin kere pişman olmuşlardı. 
Üstelik Çar’m en gözde generallerinden 
Binlerce Rus askeri Ahalgoh’da olduğu gi
bi Dargo’da da cehennemi b oylamıştı. 
Viktoraf, Dossek, Volkovski gibileri de ge- 
berenler arasında idiler. Buna rağmen Şa
mil yakalanmamış, Kafkas istiklâl savaşı 
daha da güçlenmişti.

Böylece 16 Temmuz 1845’te, tarihe bü
yük bir zafer daha ekleniyor ve emperya
lizmin batmaz gibi gözüken gemisi her 
yandan su almaya başlıyordu. Keskin pen
çeli aslanlar bütün dünyayı hayrete düşü
ren kahramanlıklarıyle zafere olan inanç
larının büyüklüğünü ve Moskof’un Kafkas
ya’ya giremiyeceğini ispatlıyorlardı.

F akat Moskof’un bitmek, tükenmek 
bilmeyen sürüleri I. Nikola’nm yerine ge
çen n .  Aleksandr zamanında da daha az
gın bir şekilde saldırılara geçti. Kafkas 
halkı yok edilmek isteniyor, Şamil ile alâ
kası olan herkes öldürülüyor veyahut işken
celere tâbi tutuluyordu. Kafkasya bir ce
hennem, bir mahşer gününü andırır olmuş
tu, artık  köyler yakılıyor her ta ra f hara
beye dönüyordu. Alev alev yanan Çeçenis- 
tan  ormanları âdeta Kafkaslının ıstırabını 
emmişçesine bütün dünyayı Moskof’la mü
cadeleye çağırıyordu. F akat kulaklar sağır- 
laşmıştı. Kafkaslı’nın çilekeş feryadını kim
secikler duymuyordu!..

n .  Aleksandr, Prens Brayatinski’yi gö
revlendirmişti. Brayatinski, canavarlığın 
eşine rastlanmaz örneklerini veriyor, Kaf
kas dağlılarını ateşlerde yakıyordu. Kaf
kasya’nın bu hazin ve yürekler parçalayıcı 
manzarası açlık ve hastalığın da eklenme
siyle tahammül edilemez bir hal alıyordu. 
Buna rağmen yılmayan dağlılar “Ölüm so
ğuksun! Ne kadar soğuk olursan ol, bana 
buz gibi sudan daha ta tlı gelirsin.” diyerek 
gözlerini kırpmadan ölüme gidiyorlardı. 
Rus ordusu son kale Gunib’e doğru ilerli
yordu. Yiğitlerinin büyük bir kısmmı kay
betmiş olan îm am  Şamil, artık  halkla te
m asta bulunamıyor^ az bir kuvveti olduğu 
halde son savunmasını hazırlıyordu.

Günip köyü Şeyh Şamil’in son kalesi ve 
son ümidiydi. Moskof Günip’e gelmişti. F a

ka t Günip teslim olmayacaktı. Çünkü Kaf- 
kaslı yemin etmişti. “Ellerimizde kullanı
lacak kılınçlarımız ve kamalarımız varken, 
düşmana asla teslim olmayacağız. Bütün 
dünya bizi terketse ve vatanımızın en son 
noktasına kadar sürülsek dahi, neye muk
tedir olduğumuzu göstereceğiz. Kadın ve 
çocuklarımızı düşman eline geçmemesi için 
kendi ellerimizle keseceğiz. Sonra onların 
intikamını almak için sonuna kadar müca
dele edeceğiz.” naraları Kafkas Türk’ünün 
son haykırışlarıydı. Yüzbinlerce Rus askeri 
Günip’e dayanmış durmadan saldırıyordu. 
Şeyh Şamil, elindeki dört yüz kişilik kuv
vetiyle son savunmasını yapıyor, îm anla 
direniyordu. Teslim olmayacaktı. Bir yan
dan bir avuç müslüman-Türk, bir yanda da 
imkânları çok fazla olan Rus im parator
luğu!..

Moskof’un domuz sürüleri 400 kişiye 
insafsızca saldırıyorlar, iki aya yakın bir 
zaman geçmesine rağmen neticeye ulaşa- 
mıyorlardı. Yakınlarının büyük bir kısmmı 
kaybeden Kafkas kartalı halkının hazin 
tablosuna bakıyor, bakıyor ve için için ya
nıyordu. Açlık, hastalık, sefalet alıp yürü
müştü. Çaresiz kalmıştı. Nihayet 6 Eylül 
1859 günü Şamil, kılıcını bu zamana kadar 
bükülmeyen bileğinden bırakmak zorunda 
kaldı. Şamil teslim oluyor ve Şamil ile be
raber Kafkas hürriyeti de yok oluyordu. 
A rtık Kafkasya Rusya’nın olmuş ve Rus, 
emperyalizm zincirine bir halka daha ek
lemişti.

Kafkas evleri yanmış, ormanlar yerle 
bir olmuş, Kafkas dağları derinden derine 
göz yaşı dökmüştü. F akat yanan Kafkas 
evleri değil gerçekte Kafkas hürriyetiydi. 
Ruslar seviniyor, bayram ediyorlardı. Kaf
kasya Moskof’un olmuştu.

Hayır!.. Hayır!..
Yaşlanan ve çürüyen M arksist emper

yalizm, her şeyleri ellerinden alman Tür
kün millî mücadelesiyle tarihe gömülecek; 
esir Türk illeri hürriyete kavuşacak; Kaf
kasya’da rüzgârlar yine bizim cenk hava
larımızı söyleyecek, yine Şamiller Kafkas 
dağlarında kanatlanacak ve müslüman - 
Türk’ün gerçek hürriyete olan bu koşuşu 
kâinatın sonuna kadar durmayacaktır.
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Tiyatro incelemesi

K Â T İ P  Ç I K M A Z I
Tiyatro (temaşa), bir konuşma sanatı 

olarak kulağa, hareket (jest ve mimikler 
dahil) dekor ve kostüm olarak da göze hi
tap eder. Bu özellikleriyle asrımızın en yay
gın bir eğlence ve tesirli bir eğitim vası
tasıdır. Nâmık Kemâl’in veciz ifadeleriyle 
“iaideli eğlence” dir.

İnsanlık tarihi kadar eski olduğu tah 
min edilen tiyatroya ilk defa bundan üç 
bin yıl öncesinin Yunanlarında rastlarız. 
Yunanlı Thespıs arabalarıyle diyar diyar 
gezerek oyunlar vermiştir.

Bizim tarihimizde bu vazifeyi —bu
gün maalesef yokolmaya terkedilmiş olan— 
Karagöz ve ortaoyunu üzerine almıştır. 
Karagöz her yönüyle bu milletin malı
dır. Asırlarca, onu eğlendiren, çeşitli eksik- 
sikliklerini alay, istihza ve hiciv yoluyle 
tenkid etmiş; cemiyetteki maddî ve m a
nevî müesseselerin mükemmelleşmesine hiz
met etmiştir. Yaşatılırsa 7’den 70’e her tü r
lü ferdin eğlencesi olmamn yanında, yine 
bu tarihî vazifesini yapabilecektir.

17. asrın ikinci yarısından başlayarak 
kültür ve medeniyet buhranımızın bir par
çası olarak bir tiyatro meselemiz de var
dır. Tiyatronun Batıdan bize geçişi aşağı 
yukarı roman ve hikâye ile aynı yıllarda 
olmuştur.

Kanunî’den sonra bazı padişahlar sa
rayda Avrupa’dan gelen bazı tiyatro top
luluklarına temsil verdirmişlerdir. Bizden 
atılan ilk adım 28 Mehmet Çelebi (1720) 
nin Opera hayranlığı olarak görülür. 
(1840) larda bu özlem Hoca Naum (İtal
yan) un kurduğu tiyatro ilk meyvesini ve
riyor. Bundan sonra umumiyetle Ermeni ve 
Rum azınlıklar elinde tercüme ve adaptas-

Gürbüz KOÇAK 
(İst. Y.Ö. Okulu)

yon çıraklığı olarak zamanımıza kadar ge- 
lişegelmiştir. Dârülbedayi ile devletin hi
mayesini kazanmış, bugün Şehir Tiyatrosu 
ile özel sahnelerle faaliyetine devam et
mektedir. Ne yazık ki bizde tiyatro sadece 
birkaç büyük şehrin eğlencesidir. Halbuki 
Karagöz ve Ortaoyunu bütün im parator
luğun eğlencesiydi; bazı aşağılık herifler 
tarafından imparatorlukla birlikte tarihe 
karıştığı iddia edilmektedir.

Türkiye’de tiyatro Hoca Naumlarm, 
Kirkorlarm, Thedorların, Agopların, Antoni 
Hocaların yolunu ne derece bırakm ıştır? 
Kuruluşundan bu yana tiyatronun repertu
arına bakmakla bunu anlayabiliriz. Görü
lecektir ki, millî özü arayan eser ve sa
natkârlar daima zayıf bir çizgi teşkil et
miştir.

Bir tiyatro eseri, özde milletlerin bü
yük ideallerine yöneldiği kadarıyle millî ve 
İnsanîdir. Gerçek sanat eseri olmaya an
cak bu şekilde hak kazanabilir. Bir mil
letin millî eğlencesi olabilmesi de buna bağ
lıdır. Anadolu insanının tiyatro ile  ̂ tiya t
ronun Anadolu insanı ve onun düşüncesiy
le münasebeti üzerine yapılacak bir araştır
ma, bizde tiyatronun milletin eğlencesi ha
line gelip gelmediğini gösterebilir.

Bugün İstanbul sahnelerine bir göz 
atacak olursak, cemiyetteki bunalımı bü
tünüyle orada görebiliriz. Meselâ; Şehir Ti
yatroları repertuarından F. Hayati Çorba- 
cıoğlu’nun Koca Sinan ile Dinçer Sümer’in 
Kâtip Çıkmazı’nı ayırırsak geriye gerçek
ten bizim olan milletimizin dert, duygu,
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heyecan, zevk ve düşüncesine tercüman ola
bilecek bir şey bulunur mu bilmem? İsim
lerini sayacak olursak epey bir yekûn tu t
tuklarını göreceğiz ama, bunları (Türk sah
nesi şimdiye kadar) insan, sahne, dil ve dü
şüncemize yaptıkları hizmet yönünden de
ğerlendirirsek o zaman sayılar neyi ifade 
eder?

Koca Sinan ustalıkla canlandırılmış bir 
tarihti;

Kâtip Çıkmazı ise, Anadolu realizmi
dir. Anadolu insanının hep aynı saf, sade 
yaşayışından, Dinçer Sümer’in gözleri ö- 
nünde tablolaşmıştı. Önce satırlarda sonra 
da sahnede seyircinin gözü önünde ebedi
leşmeye hak kazanmış Anadolu gençliği 
idi. Yazar kendi eseri için “Kâtip Çıkmazı, 
benim tamklığımdır, ilk sızımdır. Kemalle
rin, Nerminlerin, Rızaların, Halidlerin, Kâ
millerin bekleme salonlarında^ kara  tren
lerde, gurbetlerde omuz omuza yaşadığımız 
insancıkların sancısıdır” diyor.

Kâtip Çıkmazı, cemiyetimizin temel ta 
şı olan ailenin çöküş sebeplerinden müşah
has bir tablo ve bir... zinanın, fuhşun, şeh
vetin kısaca ahlâk dışı bir hayat şeklinin 
cemiyeti zincirleme olarak nasıl yıkılışa gö
türdüğünün realist bir hikâyesi... Bir sim
sar tarafından geçici vaadler, türlü yalan 
dolanla kandırılarak kocasından, mesut yu
vasından olan, iyi ruhlu fakat elindeki kıs
mı ile iktifa etmeyi beceremeyen bir ka
dını ve içinde yaşadığı cemiyeti bekleyen 
acı, tam ir edilmez sonun çarpıcı bir hikâ
yesi... Kâtip Çıkmazı’nda Anadolu insanı
nın dertlerini bir nevi hal çaresi ararcası- 
na bir yoklayış var. Aile, ev, evlenme, iş, 
işçi, genç, gençlik, çocukluk özlemi, çok 
çocuktan dert yanma vs...

Üslûp: Zekî, konuşkan^ hazır cevap
Anadolu insanının işlek konuşmasını yaka
layabilmiş sanatkâr sâde, gerçekten yaşa
yan Türkçeyi ustalıkla tatbik etmiştir. Şa
hıslar, mensup oldukları çevrelerin konuş
malarını hakkıyle verdiler. Oyuncular da 
bunu gereği gibi seyirciye tattırdılar.

Şahıslar ve oynayanlar:
Kemâl: Kâtip Çıkmazı’nda oturan Rı-

za-Halide ailesinin biricik toy oğulları. 
(Burçin Oraloğlu).

Neriman: Anadolu’nun safiyeti kadar
güzel, temiz kalpli ve fedakâr kızlarından 
biri. (Sibel Göksel).

Halide: Bütün Kemallerin anaları gi
bi. Evin direği, çilekeş ve fedakârdır. (Sai- 
me Arcıman).

Rıza: Hoşgören, af edebilen bir baba.
(Özkan Gürol).

Keriman: Zengin, güzel, iyi huylu, fa
k a t aldatılmış olan bu genç kadın, asla 
bulamayacağı saadeti ararken iki yuvayı 
mateme garkettiği kendisine hatırlatılın
ca nedamet gözyaşları dökerek, damgalı bir 
kadın olmanın ezikliğini bütün ağırlığı ile 
duyar. (Dilek Türker).

Yalvaçlı: Karagün dostu dürüst bir
işçi. (Şener Şen).

Simsar: Evli bir kadını ayartıp ko
casından ayırdıktan sonra metres olarak 
kullanabilecek kadar simsar birisi. (Cengiz 
Keskinlılıç).

Kâmil: H ayatta kızından başka kim
sesi kalmayan kederli bir baba. (Rauf Ulu- 
ku t).

Cemâl: Neşe dolu bir köfteci (Rauf 
A ltm tak).

Çocuk: Babasının otoritesini her yer
de duyan bir çocuk. (M ustafa Aslan).

Kemâl Bekir’in sahneye koyuşu ve Nil- 
gün Gürkan’ın hazırlamış olduğu (hemen 
hemen simetrik denilebilecek) dekora her 
gün İzmir’in kenar mahallelerinde rastla
mak mümkün.

Müzik, konuşma ve dekorun yanında 
gayet ustalıkla tamamlayıcı bir unsur ola
rak  kullanılmıştır. Halk müziğinin neşe, 
klasik müziğimizin keder veren âhenginden 
istifade edilmiştir.

Kâtip Çıkmazı’nda tenkit edilecek şey
ler yok değil ama, yapıcı olarak neticelen
mesi, usta dili, biraz zorlama mekânı, zen
gin muhtevası^ cemiyetin temel meselele
rini ele alışı, şahısların hepsini karakter 
olarak geliştirmesi vb. yönleriyle takdire 
şayandır.

Bu konuyla, cemiyetimiz gibi, bir bu
nalım geçiren tiyatromuza kendini göster
me ikazında bulunan Dinçer Sümer’in ve 
onu başarıyla seyircilere Veren değerli sa
natkârları tebrik ederiz.
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A l f e n
ALÜMİNYUM METAL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Karaköy, Perşembe Pazarı Cad. Mahkeme Sok. 
No. 2 — İSTANBUL

Feniş Alüminyum Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ 
nin perde rayları ve bilumum profillerin satış yeri.

Alüminyumdan her nevi

Perde rayları

Doğrama

Karoser

Masa kenarı

Lambri

Lama

Menlese profilleri ile

Çubuk boru

Tel

Süs ve soğutma çıtaları ve her türlü

spesial şekilleri

Çekowastik

Telefon: 49 00 45 - 49 74 23 Sicil Tic. 111113/57678 
P.K. 851 Karaköy - İST. Telg. Alfenray - İST.
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İ R F A N  Y A Y I N E V İ
1972 Neşir Yılına 4 Büyük Eserle Girdi

|  1. İSLAM PEYGAMBERİ
I  Yazan: Prof. Muhammed HAMÎDULLAH

îlk baskılan kısa zamanda kapışılan bu güzel eserin 1. cildi |  
yeniden neşredilerek, ikinci ciltle birlikte, takım halinde, satışa ar- 1 
zedildi. Çok az miktarda basılan bu kıymetli eseri kitapçınızdan j  
temin etmede acele ediniz.

Üçüncü hamur takımı: 30 T.L.
Birinci hamur takımı: 50 T.L. (Lüks ciltli)
2. İSLAMDA TOPRAK MÜLKİYETİ m

Yazan: Ebu’l-Âla el-Mevdûdî
Günümüzün konusu, memleketimizin bereketi Toprakla ilgili bu |

İlmî araştırmayı dilimize M. Yaşar ŞAHİN kazandırdı.
Toprak mülkiyeti konusunda yapılan tartışma ve tekliflere ışık |  

tutacak görüşleri muhtevi, meseleleri en iyi şekilde izah eden bu j  
eseri mutlaka okuyunuz. j j

Ofset kapak, fiyatı: 6 T.L.
3. HARABAT KARŞISINDA NAMIK KEMAL §
Yazan: Prof. M. Kaya BİLGEGİL
Yaymevimizin “Edebî Eserler Serisi’nin” birinci kitabı olan bu j

kıymetli eser, Nâmık Kemâl ile Ziya Paşayı bütün edebî incelik ve |  
münakaşalarıyle size sunacak, tarih ve edebî kültürünüzü artıra- |  
çaktır.

Birinci Hamur kâğıt, iplik dikiş: 20 T.L.
4. FAİZ NAZARİYESİ VE İSLAM
Yazan: Prof. E. îkbal KUREŞÎ. Terceme: Doç. Dr. Salih TUĞ |  
Faiz Nazariyesi ve İslâm’ın da birinci baskısı kısa zamanda |  

bitti ve ikinci baskısı yapıldı. Bu kıymetli eser sizleri faiz hakkında |
sağlam bilgi sahibi yapacaktır. Mutlaka okuyunuz. I

Fiatı: 12.50 T.L. §
Yukarıdaki eserleri zevkle okuyacağınızdan eminiz. İRFAN YA- j

1 YINEVİ’nin 1972 neşir yılı büyük hamlelerle ve yeniliklerle dolu. |
1 Bekleyiniz.

Yaymevimizin neşriyatı bütün kitapçılarda bulunur. Arayınız |
|  ve bayilerinizden isteyiniz. j

Adres: İRFAN YAYINEVİ, Cağaloğlu - İstanbul 
Tel: 27 70 55
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B E Ş  HE CE

Gerçeği aradım, dopdolu 
Hüzünlü arzularla,
Bir çocuk saflığında 

Kanarak 
Aldanarak 
Hayallere...
Sonsuzda 
Beni bu hallere 
Düşüren telkine ters 
İki kelime 
Belirir...
Zihnimi koreden düşüncelerle 
Varlığımı yakarak,
Kibritsiz,
Ümitsiz ruhumda
Çırpmam, ahenksizliğe sormuşluğum 
Olur...
İnsan nasıl kurtulur ?
Nasıl duygular 
Durulur.
Sonumuz
Nicedir?..
Neden
İntizam içinde devameden 
Kâinatta
Fikirler insicamsız.
Gönlümü teskineden 
“O en büyük hadise?’ nin 
Anında,
Yükselen beş 
Hecedir.
“ALDAH YÜCEDİR ”

Faik ERYILDIZ


