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KIYMETLİ 
PINAR OKUYUCUSU

Şu anda elinizde Pınar’ ın üçüncü sayısı var. 3 aylık kısa bir zaman 
süresi, Pınar’ ın temsil ettiği düşünce, kültür ve sanat anlayışına özle
min gönüllerde ne kadar büyük bir susuzluk meydana getirdiğini or
taya koymuştur. Okuyucumuzun Pınar’a gösterdiği ilgi, yıllardır düşün
ce, kültür ve san’at hayatımızda esen kavurucu rüzgârlara duyulan nef
retin bir tepkisi olduğu kadar, milletimizin hayat, inanç ve ideoloji 
kaynağından beslenen bir harekete hasret kalmanın da belirtisidir. Pı- 
nar’ ın başlattığı hareket inanıyoruz ki, kendi milletinden kopuk, millî 
hayata yabancılaşmış, bütün fikir ve sanat akımlarına darbe olacaktır. 
Hatta olmuştur bile. Pınar ortaya bir kıymet ölçüsü koyacaktır. Bir mi
henk taşı. Ve bütün akımlar, bu mihenk taşına vurularak değerlendiri
lecektir. Okuyucularımızdan gelen mektuplar, bunu anlamış, benimsemiş 
ve bu anlayış içersinde çaba sarfetmeye azmetmiş insanların karar
lılığını hissettiriyor. Gelecek sayılarımızda gelen kıymetli okuyucu mek
tuplarına da Pınar sayfalarında imkân nisbetinde yer vereceğimizi müj
deleriz. Ayrıca şunu belirtelim ki, okuyucumuzun temiz duygularını dile 
getiren mektuplar, gücümüzü olduğu kadar mesuliyetimizi de arttırmak
tadır.

Bu mesuliyet içersinde, her sayıda biraz daha gelişmiş, kadrosunu 
genişletmiş, yenilikler hazırlamış, milletimizin fikir ve sanat hayatına 
güç katmış olduğunu göreceksiniz. Pınar’ ın, Anadolu’nun bağrında ye
şermeye ramak kalmışken, ayrık ve ısırgan otlarının istilâsıyla boğulan, 
içinde büyüme potansiyeli bulunan değerlere ulaşmış bulacaksınız, Pı- 
nar’ ı. Pınar geçen sayısında iki yeni konu ile, birinci sayısını aşmıştı. 
Bunlar “ Duvar Gazeteleri”  ve “ Genç Sanatçılarımızı Tanıtıyoruz” bö
lümleri idi. Pınar, bu konulara, ilgisizliğin karanlığında kaybolmaya, tü
kenmeye mahkûm edilen büyük değerlere imkân hazırlamak için değin
mişti. Yine geçen sayısıyla Pınar, yalnız İstanbul Yüksek öğretmen Oku
lu talebelerinin yazılarını neşreden bir mecmua olmak durumundan çık
mış, Anadolu’dan çağlayarak coşup gelen bir “ millete bağlı aydın biri
kiminin hayat ve ümit sesi dolu mahiyetini kazandığının belirtilerini gös
termişti.”  İstanbul Yüksek öğretmen Okulu Talebe Derneği, bir çırayı
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tutuşturan kıvılcımsa, Anadolu’nun okumamışı-okumuşu, bu çırayı parlat
mak için damla damla eriyen yağdır. İşte, millete aydınlık sunmak için 
kendini yakma, feda etme şuurunda olanlar, canhıraş bir feryada koşan- 
ların heyecanı içinde, Pınar sayfalarında toplanıyorlar. Geçen sayımızda, 
Ankara Yüksek öğretmen Okulundan iki kardeşimizin yazısını neşrettik. 
Biliyor ve inanıyorduk ki, bunlar sonuncu değil, arkadan gelen, hem bin- 
lercesiyle beraber gelen bir kitlenin habercisiydiler. Nitekim öyle oldu
ğunun anlaşılması uzun sürmedi. Şimdi bu sayımızda, İzmir Yüksek Öğ
retmen Okulundan, Eğitim Enstitülerinden, öğretmen Okullarından, Li
selerden, Akademi, Yüksek Okul ve Üniversitelerden haberciler var. Mut
lu, umutulu günlerin habercileri, milleti için, en güzel günleri getirmeye 
azmetmiş kadroların habercileri. Bundan sonra da, masamızın üzerinin, 
yurdumuzun her bucağından yollanmış, şiir, makale, inceleme, hikâye, 
roman, piyes, deneme ve röportajlarla öbek öbek dolacağına inanıyoruz.

Bu sayıda, kıymetli hikayecimiz MEHMET TACDİKEN’in “ Kanlı Ka
vak Olayı”  isimli, çok değerli ve sosyal hayatımızın bir veçhesini, hem 
acı bir veçhesini kendi üslûbuyla anlatan hikâyesiyle beraber; şiir haya
tımıza yepyeni bir ses katan “ Gömülü Çoban”  la bir röportaj okuya
caksınız.

Bunlardan ayrı olarak Pınar’ ın bu sayısı, Türkiye’nin en hayatî prob
lemlerinden olan “ Eğitim, öğretmen ve Problemleri” yle ilgili bir tah
lili sizlere sunmaktadır. Türkiye’nin, istikbaldeki sosyal ve kültürel haya
tının şekillenmesiyle ilgili olan bu konu, dikkatle incelenmeye, üzerinde 
etraflıca düşünmeye ve neticelere varmaya bizi zorlayacaktır, öğret
menin, talebesiyle olduğu kadar çevresiyle de münasebetlerinde izlene
cek en realist yolun ne olacağı hususu, eminiz ki bu inceleme tahlil 
edildiğinde daha iyi anlaşılacaktır, öğretmen ve Eğitim meselesiyle uğ
raşan ilgililerin de dikkatle okumaları ve itina ile bu konu üzerine eğil
meleri, Türkiye’nin yarınları için gereklidir kanaatindeyiz. Bunlar dışın
da, Pınar’ ın temas ettiği her konunun kültür ve sanat hayatımızın yeni 
hamleler ve atılımlarla ilerlemesini temin edeceğine inanıyoruz.

El ele, omuz omuza, gönül gönüle verdikten sonra ulaşılamayacak 
hedef yoktur.
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Öğretmen Oknllarmm Knrnlus Yıldftnflmû

EĞİTİM REFORMU 
İÇİNDE 

ÖĞRETMEN

İsmail KAYA 

Î.Y.Ö.O. öğrencisi

16 Mart 1972 Öğretmen Okullarının 124. 
kuruluş yıldönümüdür. Geride bıraktığımız 

yıllarda olduğu gibi, 124. kuruluş yıldönü
münde de, eğitim-öğretim meselelerinden 

kanunlaşması beklenen millî eğitim refor

mundan ve bilhassa “öğretmenlik” ten bah
sedenler olacaktır. Söylenecek şeyler, vaad- 

ler tenkid edilen ve beğenilmeyen bu gidişi 

değiştirir mi ? Belki değiştirir, fakat bu 
kötü girişin düzeleceğini şimdilik şüphe ile 

karşılıyoruz. însan, millet, millî eğitim, 

millî kültür, millî devlet ve “öğretmen” 

mefhumlarının tam anlaşılmasına kadar 
da şüphemiz devam edecektir.

însan, bütün olarak ele alınmadıktan ve 

anlaşılmadıktan sonra, insanın maddî ve 
manevî yapısı bilinmedikten sonra, onun 
hakkında alınacak kararlar onun için ya
pılacak değişiklikler neye yarar? Bu de

ğişiklikler inşam, insanlardan meydana ge
len milleti ve milletleri huzurlu kılabilir 
mi ? însan bünyesinin kanunlarını göz 
önüne almadan girişilen operasyonlardan 
fayda umulur mu? öğretmenin mahiyeti, 
öğretmenin vazifesi ve millî tarihimizdeki 

yeri bilinmeden, onun hakkında verilecek

hükümlerin gerçekle bir ilgisi olur mu?

Osmanlı imparatorluğunun kuruluşundan 
sonraki millî tarihimizi incelediğimizde 

mevzumuzla ilgili bazı gerçeklerle karşıla
şırız. Bugün “öğretmen” adıyla adlandır

dığımız kimselere geçmiş yıllarda sırasıyla 
şu adlar —ünvanlar— verilmiştir. Alp, Ab

dal, derviş, şeyh, molla, hoca, muallim, öğ

retmen (1). Bu ünvanlarm sayısını daha 
da artırabiliriz. Fakat şimdilik buna lüzum 

yoktur. Zaten öğretmenin mahiyetini ve 
tarihteki yerini anlamamış olanlardan he

men şu itirazlar gelecektir:

— Efendim, Alp ile, Derviş ile, hoca ve 

muallim ile öğretmenin ne ilgisi var? Bu
gün okullarımızda kendilerine “hocam”, 

“muallim” dendiği için pirelenen öğretmen
lerimiz yok değildir. Onlara deriz ki; ev

velâ öğretmen, sadece öğreten anlamına ge
lir ve lügat manası itibariyle hiç bir za
man “öğretmen” dediğimiz kimsenin yap

ması gereken işleri ifade edemez. Meselâ 

“muallim” kelimesinin karşıladığı manayı, 
“öğretmen” kelimesi hiç bir zaman karşıla
yamaz. İkincisi, “öğretmen” kelimesinin 

mazisi 30-40 yılı aşmaz. Pekî 30-40 yıl ön
ce, bugün “öğretmen” dediğimiz kimseler 

yok muydu ? Elbette ki yoktu denemez. 
Hatta bugünkü anlamıyla 1848’de kuruldu
ğunu kabul ettiğimiz öğretmen okullarının 
mazisi, 124 yıldır. Acaba 124 yıl önce, iki 
yüz, üç yüz yıl önce üç kıta yedi denizi 

kapsayan büyük ve huzurlu yurdumuzda, 
bugün “öğretmen” dediğimiz kimseler yok 

muydu? Eğer yoktu diyenler olursa onlar 
en azından “öğretmen” in ne olduğundan 
habersiz, milletten ve millî tarihten kopa
rılmış birer zavallıdırlar.

ÖYLEYSE ÖĞRETMEN NEDİR ?

Öğretmen, bir inancın, bir ideolojinin, bir 

kültürün rehberidir, öğretmen, kavimlerin 
belli bir iman ve kültürle bezenerek MÎL
LET haline gelmelerini sağlayan usta in
sandır. öğretmen, insanı bütün olarak ele
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alan, onu kabiliyetlerine ve belli bir kül
türe göre işleyen terbiyecidir.

öğretmenin yapması gereken işleri, iki 
büyük kısma ayırmak mümkündür: 1 — 
Milleti millet yapan değerleri öğretmek ve 

o değerlerin istediği tipte insan yetiştir
mek, 2 — Millî değerlerin çeşitli iç ve dış 
tesirlerle yok olmaması için gereken vası
taları öğretmek.

Birinci kısımda işaret edilen, öğretilecek 
ve şahıslaştırılacak değerler; iman, kültür, 

ahlâk ve töredir. Bu değerlerin toplamına 

ideoloji denir. Gerçek öğretmen, bu değer
lerin üzerine titrer, yetiştirdiği kimselerin 

bu değerlere yan çizmelerine razı olmaz.

İkinci kısımda zikredilen vasıtalar; fen, 
teknik, iktisat, sanat vs. dir. Milletimize 

bağlı öğretmenin temel vazifesi birinci kı
sımdaki işleri yapmaktır. Temele bağlı olan 

ve temelin, her türlü yıkıcı tesire karşı 
dimdik ayakta kalmasını sağlayan işler de 

ikinci kısımdakilerdir. Yani, fen, teknik, 

iktisat vs., millî hayatın korunması için 
gereken vasıtalardır. Asıl olan millettir. 

Onun için diyoruz ki, millî hayatın korun

ması ve yükselmesini gaye edinmeyen fen, 
iktisat, teknik ve sanat millet için mana

sızdır. Bu haliyle, onları savunan ve öğ

retenler de değersiz olmaktan kurtulamaz

lar.

Öğretmenin mahiyeti; onun yapması ge

reken işler bilindikten sonra daha iyi an

laşılabilir. Değerli öğretmen, yukarıda be

lirtilen iki işi birlikte yapan ve başaran 
insandır. Bu başarılı öğretmen elbette ki, 

branşına göre ağırlığı iki işten birine kay
dıracak, fakat hiç bir zaman gaye ile va

sıtayı karıştırmayacaktır.

Öğretmenin mahiyetini kısaca belirttik
ten sonra tarihe göz atıp şu hükme vara
biliriz: Milletimizin en haşmetli devirleri, 

öğretmen ordusunun en ehliyetli olduğu yıl
lara rastlar. Bu ordunun ehliyetini kaybet
tiği yıllarda da buhranların, sıkıntıların ve 

tehlikelerin kapımızdan ayrılmadığım gö
rürüz. Milletimiz, öğretmenlerinin millet 
ideolojisine kusursuzca bağlandığı yıllarda

devamlı olarak yükselmiş, zaferden zafere 
koşmuştur.

Dedelerimizin, Anadolu’yu ve daha sonra 
kıtaları, bir devletin ülkesi haline getir
melerini izah eden tarihçiler, bu göz ka

maştırıcı fetihlerin temeli olarak o devir
lerdeki “öğretmen” ordularını göstermiş
lerdir.

“Gazi-dervişler, emirleri altına giren kit

leye evvelâ yegâne gaye olarak “cihad” ve 
“i’lâyi kelimetullah” umdelerini aşılıyor ve 

sonra bu umdelerin tahakkuku için lâzım 
gelen bilgi ve tecrübeyi veriyor, yolu gös

teriyor, teşkilâtlandırıp sevk ve idare edi
yorlardı.” (2).

Osmanlı imparatorluğunun yükselme 
devrinde, milleti yükselişe götüren her ha

disede, zamanın öğretmen orduları olan bu 
gazi-dervişlerin hisseleri çok büyüktür. 
Dünya tarihinin en önemli hadiselerinden 

biri olan 1453 İstanbul Fethini düşünelim. 

Bir ideal için göz göre göre göğsünü ok

lara ve ateşlere siper eden Ulubatlı Ha- 

sanları düşünelim. Fakat İstanbul Fethini 
tebşir eden (3) Ak Şemseddin Hocayı, Mol

la Gürani’yi ve bunlara bağlı diğer der
viş gazileri düşünelim. O çağı kapatan fet
hi izah edebilir miyiz? Molla Gürani, Ak 

Şemseddin, Molla Zeyrek, Molla Hüsrev 

ve adını saymamıza imkân olmayan diğer 

öğretmenler olmadan Fatih olur muydu? 
Bu birinci ordu olmadan ikinci orduyu, Fe
tih ordusunu düşünmeye imkân var mıdır?

1683 bozgunundan sonra devlet kade

melerine iç ve dış düşmanlar sızmaya baş

layınca Ak Şemseddin Hocalara da rast
lanmaz oldu. Öğretmenler ordusu da bozul
maya ve iş, ehliyetsizlerle yabancıların eline 

geçmeye başladı. Bu bozgun 1918 impara
torluğun yıkımına, o tarihdende içinde bu
lunduğumuz şu ana kadar devam etti.

Arnavutluğun ve bütün Balkanların eli
mizden çıktığı yıllarda her aklı yeten, ye
nilgimizi bir başka sebebe bağlıyordu. Ki
misi iktisada, kimisi orduya, kimisi de do
nanmaya... Sadece Millî Mücadelemizin öğ

retmeni, büyük şair Mehmed Âkif gerçek 

sebebi göstermişti. O;
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“Donanma, ordu birer ihtiyac-ı mübrimdir,
O ihtiyacı fakat, öğreten “muallim” dir (4) 

“Mahalle mektebi olsaydı bizde vaktiyle, 
Ya uğr asaydı kalanlar güzelce ta’dile; 

Yarım pabuçla gezen, donsuz üçbuçuk

zibidi,

Bir Amavuluğu isyana kaldırır mı idi” (5)

diyerek, akıncı ruhunu ayakta tutan der- 

viş-gazilerin yokluğuna, milleti adına ha

yıflanıyordu.
Âkif sözünü dinletemedi. Halka değil, 

mesullere dinletemedi. Böylece beynelmilel 
siyonizmin eğitim politikası milletimizi par- 

çalaya par çalaya günümüze kadar zafer

lerle ilerledi.

“Bilhassa tedrisatı istismar edelim, böy

lelikle bize faydalı olan fikirleri neşretmiş 
ve dimağları istediğimiz kalıba dökmüş olu
ruz.” (6). İşte bu politika, millete yaban
cılaşmış, kafalarını millî olmayan kültürle
re kiralamış öğretmen ve devlet adamları

nın zuhuruna sebep oldu.

YABANCI VE YABANCILAŞMIŞ

ÖĞRETMENLER :

Siyonizmin ve onun yedeğindeki bütün 
yabancı ideolojilerin yıllar süren sinsi faali
yetleri, imparatorluğun temelini kemire
rek zayıflattı. Temeli zayıflayan gövdenin 

uzun zaman ayakta durması düşünülemez. 

İdeolojimizin rehberi ve koruyucusu kuv
vetlerin ortadan kaldırılması, millî kültü
rümüzün bulanmasına yol açtı. İdeoloji ve 

kültürümüzün bulanıp, resmiyetten uzak
laşması da mağlûbiyetlerimizin sebebi ol

du. Fakat yabancı telkin ve tavsiyelerle 
buhran ve mağlûbiyetlerimizin gerçek se
beplerini mesuller anlayamadılar. Kurtu
luşu AVRUPALILAŞMAda aradılar. Bu 

arayış hâlâ devam etmektedir...

Avrupa’yı bilen ve Avrupalılaşmayı sağ

layacak olan elbette Avrupalı yabancı öğ
retmenler olabilirdi. Lâle Devrinden itiba
ren çeşitli meslek ve meşrepten yabancı 
öğretmenler yurdumuzu istilâ etmeye baş
ladılar. İş tersine dönmüştü. Artık akıncı 

derviş-gazilerin yerine, yabancı ideolojile
rin tellalları milletimize rehberlik edecek
lerdi. O zamanki başlar, bu ajanlar vasıta- 
sıyle yıkdışımızı durduracaklarını sanıyor-

Güneşe kelepçe vurmuşlar

Kelepçe

Demir.

Güneş

Kelepçeyi eritir.

NEBÎL

lardı. Aldandılar. II. [Mahmud'un, Mehteri 

küçümseyerek Avrupa’dan Donizetti’yi ge
tirip (7) Mızıka-yı Humayun-u kurdurması 

ve diğer yabancı öğretmenlere paşalık ün- 
vanı vererek onları Türkiye’ye çağırması da 
yıkılışımızı durduramadı. Daha sonraları 
Kont Dö Bonwal, (Huımbaracı Ahmet Pa
şa) ve adlarını burada saymamıza imkân 

olmayan nice yabancı öğretmenden medet 
umuldu. Her defasında ümitler kırıldığı, 
beklenen elde edilmediği, ve yıkılmamız hız
landığı halde bir türlü ders alınmadı.

Tarihten ders almamakta ısrar, son de
virde de devam etti. Yapılacak her yenilik 

için bir yabancı öğretmen arama hastalığı 
günümüze kadar geldi.

Milletimizi, içinde bulunduğumuz şu hu

zursuzluğa iten üniversitelerimizin, kuruluş 
tasarısını, Hitler Almanyasından kaçan Ya
hudi Prof. Dr. Philips Schwars hazırladı. 

Schwars’ın, aynı şekilde Almanya’dan ka
çan elliye yakın öğretmen arkadaşı da üni
versite öğretim üyeliklerini işgal ettiler.

Türkiye’de millî kültürün parçalanıp dev
letin yıkılması işini, yabancı öğretmenler 

tek başlarına yapacak değillerdi. Kurmuş 
oldukları ihanet çarkları milletten kopmuş, 
millî ideallere düşman öğretmenler yetişti
recekti. Yıkım işini bu yeni yetmeler ger

çekleştirecekti. Nitekim öyle oldu. Milletle 
olan bağlarını tamamen kaybetmiş, der- 
viş-gazilere tamamen yabancılaşmış öğret
menler, millî değerlere ve millî orduya kur

şun sıkacak kadar dejenere olmuş nesiller 
yetiştirdiler. Bu gerçek, bugün ard niyeti 

olmayan hemen herkes tarafından tama
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men anlaşılmıştır. Gerçi çok zaman hor 
görülen, hakkı teslim edilmeyen halkımız, 
bu neticeleri çok daha evvelden sezmiş, 

mesullere duyurmuş, hatta kuruyu yaştan 
ayırma işlemine bizzat başlamıştı.

1970 yılı içerisinde Afyon lisesinde, Boz
kır’ın köylerinde, Aydın’m Karahayıt, Cu- 
malı, Çorum’un Mecitözü-Çiftlik köylerin

de ve daha Anadolu’nun birçok yerlerinde 
“T.Ö.S lüyüm”, Dev Gençliyim” diye orta
ya çıkan, millete yabancılaşmış nice öğret
men, bizzat milletin bu ayırma işlemine 
maruz kalmıştı. Kimisinin başına yular ta
kılmış, kimisi kapı kapı dolaştırılıp yüzle
rine tükürülmüştür. Bunlar, gazi-der- 
vişlerin halefi öğretmenlik mesleği adına 

üzücüydü. Fakat, ibret alınmalıydı.

Osman Gazi’nin Şeyh Edibali’ye, Fatih, 

Yavuz ve bütün şerefli ecdadımızın, bugün 
milletimizin gerçek öğretmenlere göster
dikleri hürmetin, halka yabancılaşmış za
vallılara niçin gösterilmediği açıkça orta

dadır. Devlet yıkıcılarına ve komünist eş- 
kiyalara alet olan öğretmenlerin, niçin her 
yerde nefretle karşılandığını anlamak zor 

değildir.

öğretmen ordusunun millî değerlere sırt 

çevirmesi halinde, milletin ne büyük zarar

lara uğrayacağını ve millî eğitime gönül 

vermiş gerçek öğretmenin vasıflarım, Âkif, 

senelerce önce şöyle izah etmişti: 

“Muallim ordusu derken, çekirge orduları, 

Çıkarsa ortaya, artık hesabedin zararı! 
“Muallimim” diyen olmak gerektir imanlı, 

Edebli, sonra liyakatli, sonra vicdanlı.” (8)

öğretmen okullarının yüz yirmi dördüncü 
kuruluş yıldönümünde, şu ibretli atmosfere 

sahip olan mesullerin, öğretmenin millete 
yabancılaşmasını önleyici tedbirler almala

rı, hayatî bir önem taşımaktadır. Bu hu

susta alınacak tedbirler; millet gerçeğini 
ve büyük millet olma bakımından öğretme

nin tarihî rolünü göz önüne alacak ve öğ
retmenliğin büyük problemlerini halledecek 

mahiyette olmalıdır.

ÖĞRETMENLİĞİN PROBLEMLERİ :

Teker teker saymakla bitiremeyeceğimiz 

bu problemleri üç grupta toplayabiliriz.

Fikrî (kültürel), Meslekî ve İktisadî prob
lemler.

*  Fikrî problemler: Bugün öğretmen 
hangi fikrin savaşçısı olduğunu bilmemek

tedir. öğretmen yetiştiren müesseselerde 
bu husus öğretmene öğretilmemektedir. 
Milletimizin fikrini ve kültürünü öğrenme
yen, ona inanıp bağlanmayan, millî hayat 

görüşümüzün bayrağını dalgalandırmanın 
şuuruna ermeyen öğretmen, elbette ki şu 
veya bu tuzağa düşecektir. Elbette ki ya
bancılaşacaktır. Bu durum karşısında, eği- 

tih reformunun hedefi, fikrî yönden mil
lete bağlı öğretmenlerin yetişmesine zemin 
hazırlamak olmalıdır. Öğretmen, yabancı 

kültürlerin telkininden kurtarılmalıdır, öğ 
retmene, tarihin seyri içerisindeki ulvî va
zifesi hakkıyle kavratılmalıdır. öğretmene, 
halktan ayrılmaz bir parça olduğu, milletin 
gören gözü, tutan eli ve işiten kulağı ol
ması gerektiği benimsetilmelidir. öğretmen 

yetiştiren müesseselerin programlarından 
yabancı kültürlerin tortuları temizlenip 

atılmalı, yerlerine millî kültürün haşmetli 
pınarı yerleştirilmelidir.

Millî Eğitim Bakanımızın 14.2.1972 radyo 
konuşmalarında, öğretmenlere hitap ederek 

“derslerin yanında gençlere millî şuur aşı
lamanın” gerektiğini belirtti. Bu takdire 
şayan başlangıç sistemleşip, programların 

birer parçası haline gelmedikçe öğretmen

lerin hepsinden bir isteği yerine getirme
lerini beklemek imkânsızdır.

*  öğretmenlik, rağbet edilmeyen ve 

mecbur olmadıkça baş vurulmayan bir mes
lek olmaktan çıkarılmalıdır. “Meslek men

subunun sayısı çoktur” vs. gibi tutarsız id

dialar geçerli olamaz. Öğretmenliğin kıy
met kazanması bir devlet politikası haline 
gelmelidir. Ancak böyle bir politikanın 

mevcudiyetinden sonra öğretmene değer ve
rilebilir. öğretmene değer vermeyen, onu 
tarihî rolünü hesaba katmayan hiç bir eği
tim reformu tutunamaz. Neticeye varamaz. 

Bekleneni veremez.

Artık, öğretmenlerin azil, tayin ve terfi 
işleri vilâyetlere devredilmiştir. Vilâyetle

rimizin birçoğunun nüfusu 10-30 bin ara
sındadır. Büyükçe birer kasabayı andıran 
bu yerlerde öğretmenin kaşındaki kara bile,
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dedikoduya sebep olmaktadır. Böyle yer
lerde parti başkanlarmın veya keyfi kaçan 
kodomanların gönüllerini etmek için har
canan nice öğretmenler biliriz. Öğretmen, 

lerin terfi, tayin ve azil şartları mutlaka 
güven verici olmalıdır. Aksi takdirde öğ

retmen rahat çalışamaz, vazifesini yapa
maz.

Diğer mesleklerde olduğu gibi, bu mes
lekte de tek kıstas diploma olmamalı. Kıs
tas olarak liyakati da göz önünde bulun
durmalı. İmtihanları kazanabilecek bir ilk

okul öğretmenine “senin lise diploman yok
tur üniversiteye giremezsin” demek son de
rece yıkıcı olur. Hatta ne gariptir ki eği
tim , enstitüsünü bitirmiş fakat lise diplo
ması olmayan bir öğretmenden üniversiteye 

girebilmesi için lise diploması istenmek
tedir. Gedik Ahmet Paşa gibi ünlü bir ku

mandanın ahçı yamaklığından, nice kim

selerin daha alt tabakalardan liyakatlarmı 
ispat ederek yükseldiklerini göz önüne alıp, 
eğitim sistemimizdeki komikliklere son ver

meliyiz.

*  Bugün ilköğretmen okullarına, eğitim 

enstitülerine, İslâm enstitülerine ve yüksek 
öğretmen okullarına, dengi diğer akullara 

ayrılan tahsisattan çok daha az bir miktar 
ayrıldığı, 40 yıl önce yapılan ödemelerin 
aynı miktarlar üzerinden ödenmeye devam 

edildiği bir gerçektir. Bu durum, öğretmene 
değer verilmediğinin açık bir delili değil 
midir ?

124. kuruluş yıldönümünde- parlak lâflar 
edenler, gidip Yüksek Öğretmen Okulları

nın veya diğer öğretmen okullarının, maddî 

imkânsızlık ve bakımsızlık içinde kıvranan 
binlerce gencini görseler herhalde uta

nırlar.

Personel Kanununa göre yapılan intibak
lar öğretmenlere fazla bir şey sağlamamış, 
bilâkis birçok öğretmen mağdur edilmiştir. 
25 kuruşluk gazeteyi bugün bir liraya alan 
ve zam yükünün altında ezilmeye terke- 

dilen öğretmenin çözüm bekleyen daha bir
çok İktisadî problemleri vardır.

öğretmen terfilerinin 5. derecede dondu- 

rulmasıyle öğretmenin üstünde 4 tip in
san ve öğretmenliğin üstünde 4 ayrı çeşit

mesleğin varlığı kabul edilmiştir. Ancak bir 

kısmı sıralanan bu problemleri çözmeye 
yönelmeyen eğitim reformu, öğretmenlerin 
dolayısıyle milletimizin yüzünü güldürme
yecektir.

Netice olarak denebilir ki, büyük millet 

olmamız, büyük devlet kurmamız ve içinde 
bulunduğumuz buhrandan kurtulmamız, öğ

retmenliğin tarihî rolünü anlamamıza ve 
gerçek öğretmenler ordusuna sahip olma
mıza bağlıdır. Yok oluşa giden yıkılışımızı, 

ancak öğretmeni tarihî vazifesinin başında 
gördüğümüz zaman durdurabiliriz.

Eğitim müesseselerimiz, kafalarını sap

kın fikirlere kiralamış, milletine sırt çe
virmiş ve halka yabancılaşmış öğretmen

lere teslim edilirse, yokoluşumuzu kendi 
elimizle hazırlamış oluruz. Bir milletin öğ
retmenleri, o milletin asırlık değerlerine 
bağlı olursa yükselme mümkündür. Aksi 
takdirde o millet adım adım milletler me

zarlığına yaklaşıyor demektir.

Yukarıda çizilen durum karşısında me
suller aldırmasa da milletine bağlı öğret

menlerin mesuliyetlerini ve tarihî vazifele
rini idrak edip, millî bir cephe içinde, ka

nunlar çerçevesinde teşkilâtlanıp, milletin 

yükselmesi hedefinde birleşmeleri gerek

mektedir.

Öğretmenin ehemmiyetinin anlaşılıp, öğ

retmenlikle ilgili problemlerin tezelden çö
zümlenmesini temenni ederiz.

(1) Yılmaz Öztüna 1914 Türkiye Tarihi 

c. 3. İstanbul, Hayat Kitapları.

(2) Aynı eser, c. 3, s. 11.

(3) Aynı eser, c. 3, s. 202.

(4) Mehmed Âkif Ersoy 1966 Safahat, 

s. 280.

(5) Aynı eser, s. 281.

(6) Kemal Yaman 1971 Millet Düşman

larının îhânet Planları, s. 163.

(7) Yılmaz Öztuna 1967 Türkiye Tarihi, 

c. 11, s. 169, İstanbul.

(8). Mehmed Âkif Ersoy 1966, Safahat, 

s. 281.
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BELGELER
IŞIĞINDA

ÇANAKKALE
MUHAREBESİ

Veli ŞİRÎN 
(t.Y.Ö.O. öğrencisi)

Hudutsuz bir kan fedakârlığı. Yıkılmaz 

bir inanç ve azmin zaferi olan Çanakkale 
müdafaası, Balkan harbi ile başlayıp, Sevr’

de sona eren, bozgun çığırında yükselen 
bir kahramanlık destanımızdır. Bu destan 
yüzbinlerce Mehmetçiğin kanları ile ya

zılmıştır. Çanakkale muharebelerinde etten 
ve kemikten kaleler yapılmış düşman öy

lece durdurulmuştur. Çanakkale destanla
şan bir zafer abidesidir. Çanakkale ce
hennem ateşi gibi ateş püsküren toplara, 
yıldırım yağdıran mitralyözlere karşı, ima

nın, fedakârlığın ve kahramanlığın sava
şıdır. Mehmetçiğin şahsında bütün bir mil
letin zulme karşı millî ve haklı bir mü
cadelesidir.

Birinci Dünya Harbinden evvel, Avrupa’
da sömürge kazanma yarışında Almanya 
geç kalmıştı. “Şarka doğru, “7 B” veya 

“3 B” projeleri (1) politikasını uygulama
ya gayret ediyordu, müttefiklerini ve do- 
layısıyle menfaatlarını Türkiye ve Müslü

man ülkelerden sağlamaya çalışıyordu. I. 

Cihan harbinin arefesinde devlete bir bas
kınla sahip olan Enver, Almanlara göre 
biçilmiş kaftan idi. Enver “Berlin askerî 

ateşesi olduğu sıralarda, özellikle Prusya

lIlara, onların çalışmalarına ve disiplin an

layışına hayran olmuştu. Giyimine varın
caya kadar Almanlaşmıştı. Kararmı ver
mişti orduyu Cermenleştirecekti.” (2). “Do

nanmanın ıslahı için İngiltere’den Limpus 

Paşa ve Jandarma için de Fransa’dan Bau- 
man Paşa getirilmişti. 71 subaydan müte
şekkil “Alman heyet-i askeriye-i İslahiye” si 

General Liman Von Sanders komutasında 
idi” (3). “Osmanlı imparatorluğunun Al

manya’ya dönük politikasının sebebi En
ver Paşadır.” (4). “Enver Paşa Almanya 

için çok elverişli idi.” (5).

28 haziran 1914 Saray-Bosna suikasti ile 

fiilen başlayan I. Cihan harbinde ilk anda 
Osmanlı imparatorluğu tarafsızlığını ilân 
etmişti. Ancak bir müddet sonra 2 Ağus
tos 1914’de Türkiye Almanya ile gizli bir 

ittifak imzalamıştı. Bu anlaşma hükümetin 
birçok azasmın haberi olmadan Sadrazam 
Sait Halim Paşa’nm Boğaziçi’ndeki yalı-
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smda yapılmıştı. Burada, Enver Paşa, Ta
lât Paşa, Meclis Reisi Halil Bey ve Sad
razam Sait Halim Paşa vardı (6). Bundan

9 gün sonra 11 Ağustos 1914’de îngilizler- 
den kaçan iki Alman harp gemisi (Goben ve 
Breslav) Çanakkale’ye sığınmak istedi ve 

gemilere müsaadeyi, Alman imparatoru II. 

Wilhelm’in bizzat ricası üzerine Enver Paşa 
verdi (7). îşte bu iki gemi olayı bizi harbe, 

sokmak için tertiplenmiş güzel bir oyun
dur. Hükümet dışa karşı, tarafsızlığının 
bozulmadığını göstermek için gemileri sa

tın aldığını ve mürettebatının ise donan
mayı ıslah için kullanılacağını ilân etti. 

Goben “Yavuz”, Breslav “Midilli” oldu. 

Türk bayrağı çekildi ve donanmaya katıl
dı. Amiral Şason, “Şason Paşa” edildi ve 
donanmayı ıslaha memur edildi. O da “ma

nevra yapacağım” diye donanmayı Kara
deniz’e çıkardı. 29 Ekim 1914’te Odesa’yı 

bombaladı. Hakikatte Alman, resmiyette 

Türk gemileri Rus sahillerini topa tutunca 

I. Cihan harbine girmek artık Türkiye için 
bir emr-i vâki haline geliyordu.

6-12 Eylül 1914’te Alman orduları Marne 

ırmağında Fransızlar tarafından durdurul

du. Böylece Almanya’nın, Yıldırım harbi 
ile Fransa’yı tasfiye edeceği ve sonra Rus
ya’ya yükleneceğine dair planları suya dü

şüyordu. Savaş ta belirsiz ve herhalde Al
manya’nın aleyhine uzayacağa benziyordu, 
îşte Türkiye’nin harbe sokuluşu bundan 
sonraya rastlamaktadır. Halbuki Marne 

mağlûbiyetinden sonra herkes, Alman ve
liahdı bile görmüştü ki Marne’dan ge
çemedikten ve İngiltere de Almanya’nın 

karşısında harbe girdikten sonra Almanla
rın akıbeti iyi değildi. Bunu görmeyen 

sadece, Ömer Seyfettin’in deyimi ile 
“Mantığı kararmış Enver” ve arkadaşla
rıydı.

/

Osmanlı ordusunun kara savunmasını yö

neten Weber Paşa Türk hükümetinden ha
bersiz Boğazdan geçişi yasaklarken, Bah
riye nazırı Cemal Paşa kulüpte iskam

bil oynuyordu (9). “Orduyu gençleştirme” 
adı altında Enver Paşa kendinden yaşlı su

bayların çoğunu tasfiye etmiş —kıdemli su

bayların baskısından kurtulacaktı— ve or
du Alman Erkân-ı Harbiyesinin emir ve ku
mandasına terk ve tevdi edilmişti. “Bu tes
limiyetle birlikte, ordunun müstakil istihba
rat kolları bile lağvedilmiş, ordu, düşma
nın hazırlık ve niyetlerini Almanların mü- 
sadesi nisbetinde öğrenebilmiştir. Enver, 
kendisine pek mahrem olarak arzolunan 
şeyleri Almanlara da söylüyor ve onlar da 

bunu münakaşaya lüzum görüyordu... Şu
be müdürlüklerine varıncaya kadar Erkân-ı 

Harbiyemizi Almanlar tamamıyle ellerine 

almış olduklarından Enver Paşa’yı istedik
leri gibi tecrid ve idare edebiliyorlardı” (10).

Dünyanın en güçlü devletlerine karşı lü

zumsuz olarak harbe girildiğinden ve kuv
vetlerimiz de Türkiye’nin değil, Almanya’ 

nın planlarına göre ve Alman subayların 
emrinde bir seyir takip ettiğinden; milleti

mizin menfaatları ile alâkası olmayan bir 
harp yüzünden binlerce Mehmetçik yok ye
re şehit oldular. Almanlar ordularımızı 

kendi menfaatlarma göre kullanıyorlardı. 

Ordularımız Galiçya’da (Polonya), Roman

ya hatta îtalyanlara karşı Alplerde bile 

çarpıştırılmıştı. Artık memleketimizin adı 

bile “Enverlant” olmuştu. Almanlar Ana
dolu’nun patatesini bile götürüyorlardı.

I. Cihan Harbinde, Kafkas cephesinde 

Enver Paşanın, Mısır cephesinde Cemal Pa
şanın çılgınca hareketleri ile binlerce Meh

metçik mahvoldu.

îşte, I. Cihan Harbinde bu vaziyette yük
selen bir abide Çanakkale zaferidir. Bütün 

gaflet ve ihanetlere rağmen!.. Çanakkale 
cephesinde V. Ordunun teşkiline kadar ko
mutan Cevad Paşa idi. Müstahkem mevkii 

komutanı Cevad Paşa i’tilâf devletlerinin 
gerek denizden ve az da olsa karadan 

—çıkarma suretiyle— taarruzlarını, V. Or

dunun teşkiline kadar maharetle durdur
muştur. Zayiat da gayet az olmuştur. An

cak 18 Martta müttefikler denizden ümi

di kesince, Gelibolu Yarımadasına çıkmayı 
planlamışlar, Osmanlı Erkân-ı Harbiyesi de 
buna karşı (84.000) kişilik bir kuvvet top
layarak V. Orduyu teşkil etmiş, ve 24
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Gelibolu sırtlarına harp gemileriyle yüklenen İngiliz hücumları, Mehmetçiğin göğ

sünde sönmüş ve İngiliz geride varım-yoğunu bırakarak kaçmıştı. Resimde Ingi- 
lizin geride bıraktıkları görülüyor.

Martta başına da Liman Von Sanders’i ge
tirmiştir (11). Liman Von Sanders bir Al
ınandır ve Çanakkale cephesindeki harbi 

Alman menfaatlarma göre sevk ve idare 
etmiştir. Elbette ki onun için Almanya mü
himdi. Gelibolu yarımarasmda yarım mil

yon Mehmetçiğin ölmesi, orasının muhare

be meydanından ziyade mezbahaneye dön
mesinden Almanlar zarar görecek değil

di ki!..

Almanya aynı zamanda iki cephede bir

den savaşmak zorunda idi. Bu işini kolay
laştırmak için ve Rus kuvvetlerini Kafkas
ya’ya sevk ettirmek için; îngiltereyi de, 
Mısır’da müdafaaya mecbur bırakmak için 

Osmanlı imparatorluğunun savaşa girme
sini sağladı” (12). Almanya bu hedefine 
varmıştır. Loyd George “Osmanlılar harbe 
girmeseydi Cihan Harbi iki yıl evvel biter
di” diyor. Nitekim, müttefik kuvvetler 19 

Şubat 1915’de Çanakkale boğazının dış is
tihkâmlarını bombaladılar. 18 Mart 1915 
Çanakkale boğazına kesin taarruzun yapıl
dığı gündür. 18 büyük zırhlı, birçok muh

rip, denizaltı ve uçaktan teşekkül eden 

düşman kuvvetleri boğazı koruyan batar

yalara ateş kusuyorlardı. Zırhlıların 506 
topuna mukabil, bataryalarımız 150 topla 

karşılık verebiliyorlardı. Tabyalar harap ol
muştu. Bataryalar susmak üzere idi. Hiç 

bir İnsanî duyguyla izah edilemeyecek ve 
sırf emperyalist emeller için ta Britanya 
adalarından, Fransa’dan, Avusturalya’dan... 

Çanakkale’ye gelen düşmanlar, Avrupa’yı 
ağaç kökü kemirmekten, derebeyi zulmün

den kurtaranların torunlarına kan kustu
ruyorlardı. Fransız Bouvet zırhlısı bir tor

pile çarptı battı. Irresistible de aynı akı
bete uğradı. Zulüm mutlaka yıkılırdı. Yar

dıma gelen Ocean zırhlısı da battı. Luf- 
lexible, Suffen, Gaulois zırhlıları yaralandı. 

Düşman donanması ağır zayiat vererek ge
ri çekildi. O gün, dünyanın en büyük do
nanmasının yenildiği gün 25 şehit, 61 ya
ralı, bir cephanelik, bir ağır top zayiatımız 
vardı.

Mehmetçik, dünyaya anlatmıştı, “en kuv

vetli donanmalar bile gelse artık^ Çanak
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kale geçilmezdi../’ îşte 18 Mart 1915 bü
yük zaferden sonra müttefikler bu sefer 
karaya saldırdılar. Buna karşı da V. Ordu 
teşkil edildi. “Liman Von Sanders 26 Mart 
1915’de Gelibolu’ya geldi ve V. Ordu namı 

verilen bu kuvvetlerin komutasını aldı” (13) 
“Tabiî en evvel kendi millî menfaatlarım 
gözetecek ve ellerindeki Türk ordusunu Al
man menfaati için kullanmak isteyecek

ti” (13) “Liman Paşa 1 Nisanda 9. tümen 
mıntıkasını teftiş ederken şöyle bir mü- 
talea yürüttü: Deniz vasıtaları mükemmel 
olan bir düşman istediği bir kıyıya mu
hakkak çıkabilir. Buna mani olmak müm

kün değildir. Bu sebeple kıyıları zayıf tut
mak ve düşman karaya çıktıktan sonra 
kuvvetli ihtiyatlarla üzerine atılmak icap 
eder. Bu mütalea temel olarak derhal tü
menler yeniden tertiplendiler. Evvelki Türk 
tertiplerinde hatalar vardı, fakat kıyıyı 
kuvvetli tutmak ve düşmanı karaya çıkart

mamak, çıkarsa taarruzla atmak esastı. 
Bu suretle tehlikeli kıyılar kuvvetli tutu

luyordu. Düşmanın en zayıf anı deniz üze
rinde kıyıya çıkarken idi. Liman Paşa kuv
vetleri birbirinden uzak üç mıntıkaya da
ğıtmıştı” (14). Liman Von Sanders’in bu 

hareketinin manası açıktır. Çanakkale cep
hesini genişletmek ve müttefikleri Alman
ya’nın üzerinden buraya çekmek. Diğer ta
raftan da Türk ordularını elinden geldiğin
ce zayıflatmak ve Almanya’nın ÖnAsyaya 

sızmasını kolaylaştırmak.

Müttefikler Çanakkale cephesine yarım 
milyon asker sevk ettiler. 8 aylık muha
rebe boyunca Gelibolu’ya gelen Türk kuv
vetleri 700 bin civarındadır. Yarım mil
yonu şehit olmuştur. Türkiye’de her evin 

bir direği mutlaka bu harpte yıkılmıştır.

Tarih hataları affetmez. I. Cihan har

binde Osmanlı devletinin tarafsız kalması 

menfaatine idi. Harpten sonra dünyanın en 
kuvvetli devleti olacaktı. Sonra Balkan 
harpleri orduyu yormuş, yıpratmıştı. Bir 
tecrübeli subaylar tasfiyesi ve Erkân-ı Har- 

biyenin Alman subaylarına teslimi var ki, 
mes’ullerin ihanetini tescil ettiren hadiseler
dir. İstihbarat, donanma, Erkân-ı Harbiye, 

ordular Almanların emrinde, silâh cephane 

düşmana göre kıt, birlikler yorgun!..

İşte Çanakkale böyle bir zamanda Meh
metçiğin diktiği, kanıyla suladığı, büyüttü
ğü bir zaferdir. Çanakkale’de Mehmetçik 
şehit oluyor ama vatanını çiğnetmiyor, “mil
letimiz sağ olsun” diyor. Kopmuş kolunu fır 

latıyor ve tek koluyla, “Allah Allah” sesleri 
ile düşmana atılıyor. “Türkler devamlı taar
ruza kalkıyorlar ve (Allah Allah) diyerek 
süngülerle üzerimize atılıyorlar” (15) Mut
laka bir yakınını burada kaybetmiş olan, 
bu milletin her evlâdı, Çanakkale’yi bilme
lidir. Vatanın nasıl korunduğunu görmeli
dir. Çanakkale’de binlerce aydın yok ol

muştur. Doğu batı kültürü ile yoğrulmuş 
binlerce yüksek tahsil genci bu harpte şehit 

olmuştur. Çanakkale’de:

Kopan koluna aldırış etmeyen kahraman 

Mehmet “Zararı yok... MİLLET SAĞ OL

SUN komutanım” diyordu...

(1) 7 B: Berlin, Bükreş, Belgrad, Bizans 

(İstanbul), Bağdat, Basra, Bombay.

(2) 54 yıl sonra bir İngiliz gazetecisinin 

gözüyle Çanakkale: A. Moercehod.

(3) Türkiye Tarihi s. 336, Yılmaz Öz- 

tuna.

(4) A. Moercehod.

(5) Liman Von Sanders — Hatıraları.

(6) M. Dünya Tarihi, s. 1493 Jacques 

Pirenne, Çanakkale Savaşları Tarihi K. 

Perk. s. 4.

(7) İki Devrin Perde Arkası, Hüsamet

tin Ertürk.

(9) Aynı eser, sayı. 59.

(10) Kâzım Karabekir, Cihan Harbine 

Nasıl Girdik.

(11) Çanakkale Savaşları Tarihi, K. 

Perk, s. 22-23.

(12) M. Dünya Tarihi s. 1494, Jacques 

Pirenne.

(13) Kur. Bnb. Kadri Perk, Çanakkale 

Savaşları Tarihi, s. 3.

(14) Kur. Bnb. Kadri Perk, Çanakkale 

Savaşları Tarihi, s. 23-24.

(15) Gnl. Hamil ton — Hatıralar.
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YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI
HAKKINDA

NE
DÜŞÜNÜLÜYOR
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Züerşen USTA 
(İzmir Y.Ö.O. öğrencisi

Eğitim müesseseleri bir milletin vazge
çilmez temel müesseseleridir.

Eğitim ve öğretim sistemi olmadan bir 

ülkenin ayakta durduğu, bir milletin yaşa
dığı görülmemiştir. En basit cemiyetlerde 
bile, basit manada da olsa, mutlaka bir ter

biye mekanizması vardır. Milletler ve in
sanlar eğitimle şekil kazanırlar. Milletleri 

birbirinden ayıran, karakteristiklerini ka
zandıran, eğitim ve terbiye müessese- 
sidir.

Son yıllarda, eğitim sistemi bizim ka

dar değişmiş bir ülke, hemen hemen görül
memiştir. Türkiye’de eğitim Fransız, Al
man, İngiliz ve Amerikan modasına uya
rak ortalama her otuz yılda bir değiştiril

miştir. Hele son zamanlarda Amerikan eği

tim modasının soğuk rüzgârını okullarımız
da daha çok hisseder olduk. îki yüz sene

den beri eğitimimiz reforma tabi tutulmuş, 

fakat bir türlü gerçek rayına oturmuş de
ğildir. Her geçen gün, uyguladığımız yeni 
eğitim şeklinin sakatlıklarını göstermiş ve 
böylece tekrar eğitim sisteminiz reforme 
edilmiştir. Bakalım bu, ne kadar daha de
vam edecektir?

Türkiye’de üniversitelerde reform yapıl
ması düşüncesi 1968 ilk talebe hareketle
riyle ortaya atılmıştır. O zamanlar “Üni
versite reform’unu” slogan haline getiren 
bir avuç marksist ajit-prop (tahrikçi, pro

pagandacı) yüzlerce masum talebeyi bu
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slogan arkasmdan koşturmuştur. Gerçek
ten üniversitedeki ders sistemi, kitap sis

temi, talebenin yurt ve burs meselesi, yani 
kısaca üniversite eğitim düzeni ne ilmî, 
ne millî ne de verimlilik hüviyetini taşıyor
du. Bütün bunlar gerçekti ama, bu haklı 

meseleleri kalkan olarak kullanıp parsa 

toplayanların da art niyetli oldukları mu
hakkaktı.

Daha sonra da bu reform istismarcıları
nın gerçek niyetleri açığa çıkmış ve bugün 
millet huzurunda hesap vermektedirler.

Eğitimde reform şarttır. Eğitim sistemi 

yeni baştan kurulmalıdır. Ama nasıl ola

caktır? Eğitimimizin hedefi ne olacaktır? 

Muhtevası ne olmalıdır? Eğitim binası 
hangi temellere dayanmalıdır? Eğitim re

formunda söz sahibi olanların icraata geç
meden önce, bu sualleri tam, doğru ve 

acilen cevaplandırması gerekmektedir.

Bu hususları izah etmeden önce M. Eği

tim Bakanlığının hazırladığı eğitim refor
mu tasarısı üzerinde biraz duralım:

Türkiye’de son yıllar içinde birçok mües- 
sesede olduğu gibi, eğitim müesseselerinde 
meydana gelen aksaklıklarda, bütün bir 

millet tarafından müşahhas olarak görül

mekteydi.

Bunun içindir ki milletin hissiyatına ter

cüman olan 12 mart Millî Muhturası, bün
yesinde millî buhranın şekillendiği bütün 

sahalarla beraber eğitimde de yeniden dü

zeltme fikrini taşıyordu. 12 mart akabinde 
teşekkül eden hükümet programına eğitim, 
maliye, tarım reformu vs. gibi hususları 
da almıştı. Zamanın Millî Eğitim Baka

nı Şinasi Orel, hükümet programındaki 
eğitim reformu direktiflerinden hareketle 

eğitim reformu tasarısını hazırladı. Bu eği
tim tasarısı üniversite reformunu da ihtiva 

ediyordu.

ÜNİVERSİTE REFORMU :

Millî Eğitim Bakanının başkanlığında, 
ilgili akademi ve üniversitelerden temsilci

ler çağrılmak suretiyle * ‘Reform tasarısı 
komisyonu” kuruldu. Bu komisyonun ha
zırladığı tasarı bütün eğitim dallarını içi

ne alıyordu. Daha sonra hükümet düştü ve 
yeni hükümet kuruldu. Yeni Millî Eğitim 
Bakanı İsmail Arar bu tasarıyı geliştirerek 
Bakanlar Kuruluna sundu. Bakanlar Kuru
lunun tasvibinden geçtikten sonra ise, önü
müzdeki günlerde T. B. M. Meclisine su
nulacaktır.

Büyük nisbette gizli tutulan bu tasarı 
T. B. M. Meclisine intikal edince iyice 
açıklık kazanacaktır. Bazı üniversite çev
releri tasarının hazırlanmış şekline bazı 

maddelerine karşı çıkmış ve tasarının üni
versite özerkliğine gölge düşürdüğünü iddia 
etmişlerdir.

Tasarının üniversite ile ilgili bazı mad
delerine bakalım:

“Çalışma ilkeleri; 1 — Yüksek öğreti
min bütünlüğü ilkesi; Yüksek öğretimdeki 
çeşitli kurumlar (üniversite, akademiler, 

yüksek okullar) ortak bir politikanın çer
çevesi içinde ve bir bütün olarak düzenle
necek.

2 — Yüksek öğretimin gelişmesinde or
tak planlama ve örgüt ilkesi

3 — Fırsat ve imkân eşitliği ilkesi 
vs.” (1).

Yukarıdaki maddeler; Şinasi Orel zama
nında, İngiltere Brunel Üniversitesi profe

sörü Kogan’m da raporundan istifade edi

lerek hazırlanmış olan tasarıdan alınmış

tır. Bu ifadelerden anlaşıldığına göre, bü
tün yüksek okullar, akademiler ve üniver
siteler ortak bir plan ve idareye sahip ola

caklardır. Öğretim sisteminin bütünlüğün

den, yüksek okulların ve akademilerin üni
versite bünyesine kavuşması kastedilmek

tedir. Bu ise, Yüksek Öğretmen Okullarının 

üniversiteye bağlanması hususunu doğur
maktadır. Bu izahlarımızı teyid eden Ba

kanlık tasarısının diğer maddelerine ba
kalım :

Tasarının I. maddesi “Yüksek öğretim 
bir bütündür ve bir kamu hizmeti olarak 
üniversiteler ve üniversitelere bağlı kurum
lar tarafından yürütülür”. Diğer bir geçici 
maddede ise şöyle deniyor: “Üniversiteler
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dışında kalan yüksek öğretim kurumlan, 
bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti

baren en geç üç yıl içinde Yüksek Öğre
tim Kurulunun yapacağı plan ve program
lara göre, üniversite haline getirilir veya 

mevcut üniversitelere bağlanırlar.”

Bütün bu ifadeler yukarıdaki izahları
mızı doğrulamaktadır. Kısaca ifade edecek 
olursak; bütün yüksek okul ve akademiler 
üniversiteye bağlanacak, üniversite ise bir 
heyet tarafından idare edilecektir. Bu üst 
kuruluşa Yüksek öğretim Kurulu (Y.Ö.K.) 
denilmektedir. Bu kuruluşun başkanlığını 
ise M. E. Bakanı yapacaktır.

Tasarının diğer bir bölümünde “Hükü

metin idareye el koyması” başlığını taşı
yan 66. madde ise, gerektiğinde Bakanlar 
Kurulunun üniversite idaresine el koyacağı 
ve el koyma süresini, T.B.M.M.’nin bileşik 
toplantısına sunmak suretiyle uzatabilece

ğini belirtmektedir.

Üniversite reform tasarısının kapsamı 
içine gerek İdarî, gerekse malî yönden bazı 
düzenlemeler girmektedir. Yukarıda ana 

hatlarıyla belirtmeye çalıştığım hususlar 
İdarî reformu hazırlayan prensiplerdir. Ger

çekten de iktidarların, milletin ideal dü
zenini gerçekleştirmek için kurulduğu ve 

çalıştığı bir ülkede ve zamanda, bazı mües- 
seselerin kendi başına buyruk olarak çalış
ması düşünülemez. Devletin değişik mües- 
seseleri, birbirlerini yiyen çarklar gibi, ku

ruluş sistemine aykırı bir çalışma sistemi 

içinde bulunamaz. Yani, milletin idealle
rine göre şekillenmiş olan iktidarlar, dev
letin diğer müesseselerini kanatları altın

da, ezmeden ve ters çalışmasına da imkân 
vermeden yaşatırlar. Son senelerde, deği
şik devlet müesseseleri, birbirini ezen çark
lara dönmüştü. Her müessese diğerine düş
mandı. Her bölge, bir grubun, devlete rağ

men işgal ettiği muhtariyet bölgesiydi. Üni
versite de öyle. Yapılacak İdarî reform, bu 

derdi gidermek için ise kutlanmaya lâ
yıktır. Ama bu yetmez. 12 mart öncesi 
üniversitesini, başına buyruk hale getiren 
İlmî muhtevayı millî hale getirmek zarureti 

esastır. Ve yetkili şahıslarımızın dikkatini 
bu noktaya çekmeyi bir görev sayarız.

YÜKSEK ÖĞRETMEN OKULLARI VE

REFORM :
Asıl üzerinde duracağımız husus tasarı

nın Yüksek Öğretmen Okulları ile ilgili 
hükümleri ve yüksek öğretmenin akıbeti
dir. Üniversite reformuyla ilgili hususlar 
doğrudan doğruya Yüksek Öğretmen Oku
lunu da bağladığı için, üniversite refor

mundan bahsetmek lüzumunu hissettik. Bu 
önemli hususu izah etmeden önce Yüksek 

Öğretmen Okulunun kısaca tarihinden bah
sedelim.

Türkiye’de ilk defa öğretmen yetiştir

mek için, 16 mart 1948 yılında, İstanbul’da 

Darülmuallimin (Erkek Öğretmen Okulu) 

açıldı. İdadi okullarının açılmasından sonra 
da, bu okullara öğretmen yetiştirmek için 

aynı yılın içinde Darülmuallimin-i idadi 
(Yüksek Öğretmen Okulu) açılmıştır. Gü
nümüze gelinceye kadar Yüksek öğretmen 
Okulu değişik şekiller almıştır.

1911-1912 öğretim yılında Yüksek öğret

men Okulu üniversiteden ayrılmış, kendi 

bünyesinde eğitim yapan akademik mües
sese haline gelmiştir. Nihayet 1 mart 1951 

yılında Çapa’daki binasında tekrar bütün 

bölümleri ile açılmış ve bugünkü şekliyle 
öğretime başlamıştır.

Ankara ve İzmir’deki Yüksek öğretmen 

Okulları ise, artan öğretmen ihtiyacını kar

şılamak için sonradan açılmıştır.

İşte 16 mart öğretmen okullarının kuru
luş yıldönümünde, Yüksek Öğretmen Okul

larının yeni bir şekil alması hadisesi ile 
karşı karşıyayız. Bu tarihi dönemde Yük

sek öğretmen Okullarının memleket hiz
metindeki yerinin çok iyi bilinip, ona göre 
davranılması zarurîdir.

Bugün Yüksek Öğretmen Okulları malî 
imkânsızlıklar içinde kıvranmaktadır. Bu 

okullarda talebenin zarurî ihtiyaçları yüz 

üstü bırakılmıştır. Bu okullarda, bütün ih

tiyaçlar, artan hayat pahalılığına rağmen 
karşılanmaktadır.

Bütün bunlar bir yana, Yüksek öğret

men Okullarının hayat kaynağı pınar ku
rumakla yüz yüzedir. Toplam üç Yüksek 

Öğretmen Okuluna alınan talebe sayısı, iki 
yıldır 300-400’ü geçmiyor. Bu ne demektir ? 

Bu, Yüksek öğretmen Okullarının boşal
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ması manasına gelir. Zira sadece İstanbul 
Y. Ö. Okulundan bir dönemde 300’e yakın 
öğretmen mezun olmuştur. Her yıl alman 
talebe çok az, mezun olan da çok olursa 

elbette okul boşalacaktır. Bu durum ise 

bütün Yüksek öğretmen camiasını endi
şeye sevk etmektedir.

Yüksek okulların geleceğini tayin ede
cek olan tasarının Yüksek Öğretmen bö
lümünü yeniden gözden geçirelim:

Yazımızın üniversite reformu kısmında, 
tasarının birinci maddesini alıp izaha ça
lışmıştık.

Bu maddeye bağlı geçici maddeye tek
rar göz atacak olursak, şu şekilde ifade 

edilmekteydi: “Üniversite dışında kalan
yüksek öğretim kurumlan, bu kanunim 
(1. madde) yürürlüğe girdiği tarihten iti

baren en geç üç yıl içinde Yüksek Öğretim 
kurulunun yapacağı plan ve programlara

0C £

Sarılır boğazımıza yağlı ilmikler...
Düğüm, düğüm 
Yutkunamayız.
Dudaklarımızda isyan büyüdükçe büyür...
Dağ; dağ,
Durduramayız.

Hasret çekeriz bir yerlere...
İçin için,
Gidemeyiz.
Dalar gideriz bazen tatlı hayallere...
Mışıl, mışıl 
Uyanamayız.

Boğazlamak isteriz birini gırtlağından...
Göremeyiz,
Bulamayız.
Bir duygu gelir sel gibi, içimizden...
Dinletemeyiz,
Anlatamayız.

Sürer...
Bitmez çile.
Getirmek lâzım O’nu 
Ölüm pahasına bile.

Yahya YILDIZ
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göre, üniversite haline getirilir veya mev
cut üniversitelere bağlanırlar.” Görülüyor 
ki açık bir hüküm olmamakla beraber, 

Yüksek Öğretmen Okullarının Y. Ö. Ku
rulu tarafından (onun yapacağı plana gö
re) üniversite haline getirilecek veya üni
versiteye bağlanacaktır.

a) Yüksek Öğretmen Okullarının bağ

lanması hali:

Y. Ö. Okullarının talebeleri bugünkü şek
li ile derslere fen, edebiyat, kimya fakül

telerine devam eden, yüksek öğretmende 

meslekî dersleri gören İdarî yönden M. E. 
Bakanlığına bağlı bir düzene tabidir. Bu 

maddelerin tatbiki halinde Y. Ö. Okulları 
İdarî yönden üniversiteye bağlanacaktır. 

Fakat tasarı Yüksek Öğretmen Okulunun 
meslekî formasyonu hakkında bir hüküm 
getirmiyor. Asıl önemli olan da budur. 

Y. Ö. Okulları her şeyden önce meslekî 
okullardır. Meslekî hüviyetini kaybedip ta

mamen, fen, edebiyat, kimya fakültesi şek

line dönüştüğü takdirde, hiç bir önemi ve 
orijinalliği kalmayacaktır. O zaman bu 

okullar kapanmış demektir. Bu netice ise 

asla düşünülmemelidir.

b) Yüksek Öğretmen Okullarının üni

versite olması hali:

Bu husus da son derece kapalı ifade edil

mektedir. Tasarının başka maddeleri ile 

üniversitelerin hepsi bir elden (Y. Ö. K.) 
idare edileceğine göre Y. Ö. Okullarının 
üniversite olması hali (a) şıkkına dönüş
müş oluyor. Eğer, İdarî yönden üniversiteye 

bağlı olmakla beraber, kendi bünyesinde 

eğitimini yapan meslekî formasyonunu bu
lunduran; “meslekî üniversite” olması düşü

nülüyorsa Yüksek Öğretmen müessesesi 
için gerçekçi bir müdahale yapılıyor de
mektir.

Yüksek Öğretmen Okulları üniversiteden 

temel hedef ve prensipleri bakımından ay- 
rılmasa bile, mevzuu ve vazife, gayesi ba

kımından farklıdırlar. Bu okullar her şey
den önce öğretmen yetiştiren okullardır. 
Öğretmen ise eğitimcidir. Terbiyecidir. Hal
kın içinde ve onun rehberidir. Öğretmen 
sadece bilgi erbabı değildir. Milletin yü
künü sırtlanacak, onun hayat soluğunu de

vam ettirecek genç neslin şuur ve beden 
kabiliyetlerinin geliştiricisi ve düzenleyici
sidir. Öğretmen ve onun yetiştireceği öğ
renci, hazır lop bilgi ile cilalanmış bilgi 
hamalı değildir. Olmamalıdır. Onun içindir 
ki öğretmen; millî kültür ve bilginin yanı 
sıra pedagojik, sosyolojik, psikolojik zih
niyete sahip ferttir. Bütün bu hususları ih

mal edilmiş bir eğitim eksiktir ve netice
sizdir. Yoksa, sadece “öğretmen yetiştirmek 
için” öğretmen yetiştirmek hiç bir mana 
ifade etmez. Üstelik bu tip zihniyetle yeti
şen öğretmen millî hayata darbe vuracak

tır. Milletimiz bu hususta çok acı tecrübe
ler geçirmiştir. Ders alınmalıdır.

Kısaca ifade edecek olursak, .öğretmen 

okulları en az mimar ve mühendis okul
larındaki teknik bilgi kadar meslekî for

masyona sahip olmalıdırlar. Çünkü öğret
menlerde toplumların bilgi ve kültür ba

kımından şekillenmesini temin eden mimar
lardır. Bütün eğitim sistemi gibi Yüksek 

öğretmen Okulları da, tarihimizin ve sos

yal yapımızın tetkikinden süzülüp gelen 

bilgilerin ışığında ve zamanımız tekniğin
den istifade ile yeniden kurulmalıdır. Yük
sek öğretmen Okulları daha genişletilmeli 

ve toplumumuzdaki yeri muhafaza edilme

lidir.

Netice olarak diyebiliriz ki:

a) Yüksek Öğretmen Okulları kendi bün
yesinde eğitim yapan fakülteler olmalı,

b) Meslekî formasyonu tam olmalı,
c) Y. öğretmen Okulunda öğretmenler, 

tam bir millî kültür ve millî ihtiyaçları 

tatmin hedefine göre yetiştirilmeli,

d) Bugün her türlü mahrumiyetler için
de bulunan Yüksek Öğretmen Okullarına 

gerekli imkânlar tanınmalı,

e) Y. Öğretmen Okullarının kaynağı öğ
retmen okulları olmakta devam etmeli,

f) Yüksek Öğretmen Okullarının yatı
lılık hakkı kalkmamalıdır.

Bütün bunlar yapıldığı zaman görülecek
tir ki, bu okullar daha verimli ve millet 
hayatında daha tesirli olacaktır.

(1) M. E. B. Eğitim Reformu Tasarı

sı — 1971.
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ROMAN TAHLİLİ
P E Y A M İ  S A F A  

V E

«YALNIZIZ»
Yalnızlık cemiyete rağmen, kalabalığa rağmen içimizi kap

layan ruhî bir haslettir.

Hüseyin ÖZBAY 
(Î.Y.Ö.O. öğrencisi)

“Yalnızız” Türk edebiyatının şahaser bir 

psikolojik tahtil romanıdır. Mehmet Rauf’la 

başlayan (EYLÜL) bu tip roman Peyami 

Safa’da “derinlik psikolojisi” ve “Serbest 
çağrışım” metodlarma kavuşuyor “Doku

zuncu Hariciye Koğuşu, Fatih Harbiye, Bir 
Tereddüdün Romanı, Matmazel Noralya’nın 

Koltuğu, Biz İnsanlar ve Yalnızız” gibi 
herbiri edebiyatımızda eşsiz birer kıymet 

olan olgun meyvelerini veriyor.

Türk edebiyatı ve “Düşünce tarihi” nin 
büyük kalemi P. Safa’nm en son ve en 
büyük eserlerinden biri olan “Yalnızız” ce

miyetten uzaklaşmış bir münzevinin veya 
ezilmiş, fakir bir kimsenin romanı değil, 

kalabalıklara rağmen yalnız kalmış Türk-

Dünya ortak medeniyet buhranının içine 
düşmüş “insanlığın” romanıdır.

P. Safa ve “Yalnızız” hakkında fazla bir 
şey söylemeye lüzum yok. Safa’yı ve onun 

eserlerini, ancak bütünüyle okuyup mane
vî havası içerisinde hissedebiliriz. Çünkü 
psişik hâdiseler kesin bir istatistikî ince

lemeye tâbi olamazlar. Psikolojik tahlil ro
manlarında vak’a, zaman hatta şahıs birinci 
derecede önemli unsurlar değildir. Esas me

sele insanın, bütün makanizmasmı ufuklaş- 

tıran manevî dünyası içerisinde çok çap
raşık arzu, davranış, zıtlık ve çabalama- 
sıyle yakalanmasıdır. Vak’a ve şahıslar, an

latılmak istenen ruhî atmosferin birer se
bepleridir.

‘Yalnızız” romanında seçilen kahraman
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lar, yazarın halihazırdaki birçok yönden 
tefessüh etmiş çirkin cemiyet realitesiyle, 
idealindeki “simeranya” mutlu toplum ya
pısı için birer prototiptirler. Bunlar her 

iki durumun sadeleşmiş modeli hüviyetin- 

dedirler.

Eser, batı ile doğu arasında askıda kal

mış bir kültür çabalamasıyle tercih hak

kını kullanmak isteyen Türk cemiyetinin, 

aile fertlerinde meydana getirdiği buhra
nı dile getiriyor. XIX. yüzyıl Avrupa’sında 

doğan ve ilkbaharmı yaşayan Marxizm ile 
Freudizm, insanları en zayıf noktalarından 

yakalamış, bilhassa iki dünya savaşı ve 

milyonlarca insanın telefiyle ortaya “ya

şama felsefesi” denilen bir hayat tarzım 
çıkarmıştır. “İnsanlığın teknik zaferiyle 

manevî bozgunu arasındaki tersine nisbet” 

John Steinbeck’in dediği gibi, “midesi dolu, 
kafası boş, kalbi hemen hemen hiç mevcut 

olmayan yepyeni bir insan tipi” meydana 
getirmiştir. Bu durumun, mülî hassasiyetini 

tarihinin hiç bir devrinde alçaltmamış 

Türk toplumunda da meydana getirdiği 

menfî tesirin romandaki temsilcisi Beşir ve 

Meral gibilerinin yazarca hükmü “İnsanlar 

zoolojik bir antropolojinin verdiği hayvanca 
bir insan telakkisi içindedirler” olmuştur. 

Gerçekten de kâinatın merkezim midesi 
olarak gören, derin düşünceler karşısmda 

lâkayd, hafifmeşrepliğiyle Beşir olanca ter

cih tereddüdüyle dolu, Paris ile millî atmos
fer, “libido” ile kalp arasında bocalayan 

Meral, cemiyetimizin yüz karası “Paris 

âşüftesi” Feriha, insanı makine gibi robot, 
kadını kuluçka makinesi gibi bir alet ola

rak gören tek yönlü bir medeniyetin kur

banıdırlar.

Romantik eserlerde görüldüğünün aksi

ne, P. Safa’mn bütün eserlerinde olduğu 
gibi “Yalnızız” da kahramanlar müspet ve

ya menfî yönden kesin olarak birbirinden 

ayırt edilemez. Çünkü yazarın gayesi her
hangi bir olaydan müspet veya menfî bir 

kahraman oluşturmak değil, her iki kutbu 
içerisinde taşıyan, bütünüyle bir insan re
alitesi üzerinde sonuçlara gitmektir. Kah
ramanların bu özelliklerini P. Safa şöyle 

dile getiriyor. “Her tesirin cevabını bekle

yen İçtimaî hassasiyetimizin azdığı vakit

lerde, ikinci bir insanla aramızdaki ruhî 
temayülü çok arıyoruz. Zıt şeyler iç içe- 

dirler. Tamamlamak fikri herkeste var
dır. Anatole France nazarında haz, gece 

ve gündüz gibidir. Birbirlerini takip ve 

ikmal ederler. Fakat bu takip ve devam 
fikri içerisinde zıtlan anlayış, bizim an

layışımıza göredir. “Zaman ve mesafe hari

cinde kalan bir hissimiz var ki, onunla, 

bütün zıddiyetlerin içiçe olduklarını seze

riz.” Bunu kaydettikten sonra romanın kı
sa bir özetini vererek kahramanlara bir 
göz atalım.

Roman bir tereddüt ve şüpheyle baş
lıyor: Mefharet Hanım, kızı Selmin’in söz
lüsü Ferhat’la birlikte çevirdiği bir komp

lo üzerine ağabeyi Samim’den şüphe eder. 
Samim’ln kardeşi Beşir, midesinden başka 

bir şeyi düşünmediği için ablasının, Sel- 

min’de görülen gebeliğe benzer hal üze
rine ağabeyinden şüphe etmesi ve bunu 

büyük bir mesele yapmasına rağmen, o son 

derece lakayd bir tavır içerisindedir. Sa- 
mim derin bilgisiyle, her çeşit tesir karşı
sında yüksek izah kabiliyetiyle âdeta bir 

ruh dedektifidir. Yeğeni Selmin’in hakkın

da çevirdiği basit komplonun farkına va

rır. Büyük bir itidal ile Selmin’i konuştu

rur. Roman esas davasma bundan sonra 

geçer. Samim bir taraftan ideal cemiyet 
tasavvuruyla “simeranya’yı planlar, diğer 

taraftan Nail Beyin kızı ve Ferhat’m kız 
kardeşi olan Meral’a değişik bir aşk-ha- 

let-i ruhiyesi ile buluşur. Meral’a “simeran

ya” dan ve aşkın insan için taşıdığı yüksek 
değerlerden bahseder. Zamanla eserin da
vasını örgüleyecek bir şekilde Meral’de de
ğişiklikler başlar. Meral bir Fransız mek
tebi olan Nötre Dame de Sion’da okumuş 
modern bir ailede yetişmiştir. Aynı okulda 

okuyup, bar hayatına düşmüş, sonra da 
yaşlı ve züppe bir adamın arkasmdan Pa
ris’e gitmiş olan Feriha’nın şatafatlı bir şe

kilde Paris hayatını dile getiren telkinle
riyle, Meral bocalamaya başlar. Bir ta
raftan bütün samimiyet ve derûni fikirle
riyle mükemmel bir istinatgâh olan Samim, 

bir taraftan ikinci derecede türlü hatıra- 

lanyle ailevî ve millî çevresi, diğer tarafta 

ise Feriha, en basit manada hürriyet! kur
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tulmak-kaçmak! fikri... ille de ışık, ses, 
eğlence, Paris hayali. îşte Meral bu iki zıt 

tesir altında korkunç bir kararsızlık ve ter
cih duygusu içerisinde çırpınır. Feriha İs

tanbul’a gelir onunla gizli gizli buluşup 
konuşur. Samim ve aile efradı bunu öğ
renir. Samim büyük bir ruhî itidal ile, ağa- 
beyisi Ferhat ise öfkeyle Meral’ın karşısına 
dikilir. Ferhat, Feriha’yla Paris’e kaçmak 

üzereyken Meral’i odasına hapseder. Bu 
odada Meral’in geçirdiği ruhî değişiklikleri 
yazar şahaser bir anlatımla veriyor. Daha 
önceleri Meral kötü arkadaşlarının tesiriyle 

bir iki kere gece hayatına da karışmış ve 
içkili-damlı toplantılara katılmıştır. Artık 

adı “Kötü kadın” “iğrenç varlık” olmak 

üzeredir. Bütün şahsî ve cemiyete ait olay

ların muhasebesini hapsedildiği odada ya
par. Sonunda Samim’in filozofça anlatı
mına yakın bir şekilde “İntihar ediyorum. 

Kendi kendimden nefretimin çerçevelediği 
ve çirkinleştirdiği bir dünyada yalnızım” di

ye yazarak pencereden atlamak üzeredir. 

Son defa bir sigara yakmak isterken yan
gın çıkar ve yanar. Samim ve Meral’in 

Arnavut Köy’de babasından ayrı yaşayan 

annesi Necile, olayı “supra-normal” bir hâ

dise olan telapati (önsezi-hini kablelvuka) 

ile garip bir şekilde öğrenirler. Bu arada 
olaylar zincirinin başka bir halkası da açı
ğa çıkar. Meral’i seven Samim, seneler 

önce Necile’yle de arkadaşlık etmiştir. Ha

tıraların ve olayların biriktiği bir anda Sa

mim kızının ölümü üzerine Necile’nin düş

müş olduğu fena durumu sezip ona koşar. 
Köşkte esaslı bir hava vardır. Necile’ye 

ve hizmetçi kız Renginaz’a seslenir. Ses 

alamaz. Telefon odasmda Necile’yi kalpten 

ölmüş olarak bulur. O gece en yakm realite 
ve en uzak hatıraların kaosunda Necile’nin 
başmda bekler.

Sabah olur ve Samim “Simeranya” idea

line yeni fikirler, ilâve etmek düşüncesi 

içerisindeyken roman son bulur.

ESERİN TEZİ VE ŞAHISLAR

Başta yaptığımız açıklamada da temas 
ettiğimiz gibi, yazarın savunduğu bir tez 

var. O materyalizme, maneviyatçılıkla;

kozmopolitliğe, milliyetçilikle; Freud’izme 
kalple karşı koyuyor. însan psişik varlığı 

içerisinde bir “kül” dür. Hıristiyan ilim 
adamı Alexis Carrel’in “İnsan üç bu’udu ve 
beş duyu organı içinde hapsedilmiş bir var

lık değildir.” hükmünü bütün eserlerinde 

kuvvetli delillerle ispatlıyor. însan maddeyi 
aşma hamlesi içindedir. O “meçhul semt
lerdeki yolları, beklenmedik tesadüfleri ve 

uzun zamandır gelmekte olduğu görülen 
vedaları düşünebilmelidir.” Fakat asrımız 

insanı, bir bocalama içerisindedir. Onun 

“maddeyi emri altına alan ve aşan deha
sına rağmen kendini tabiat ve hayvan serisi 

içinde, manalandıran ters anlayışı en bü
yük felâkettir.” Bilhassa bu ters anlayışın, 

henüz teknolojik zafere erişemeyen Türk 
milletinde meydana getirdiği tahrip kor
kunçtur. Körü körüne, hiç bir millî tezi 

ortaya koymadan “Batılılaşacağız” diye di
ye “batmak” durumuna gelen, toplumlunu
zun millî felâketini P. Safa şu veciz hük

müyle ortaya koyuyor. “Batı medeniyetinin 

bizi nasıl kurtaracağını düşünmeden önce 
onun kendi kendisini nasıl kurtaracağım 

düşünmeliyiz. “Doktoru can çekişen bir 

hastaya benziyoruz." Bu hastanm doktoru, 

olanca hikmetleriyle ve “Simeranya” reçe
tesiyle Samim’dir. “Simeranya” bir kurun

tu veya bir meçhul belde değildir. Sime
ranya, buhranlar içinde kıvranan milletimi
zin ruhunda özlem halinde yaşayan bir ha
yatın sembolüdür. Samim de, cemiyetini bu 

hayata kavuşturmanın sancısı içinde kıvra
nan bir millet evlâdını temsil etmektedir.

Eserde “can çekişen doktorun” hastası 
Meral, Feriha, Beşir ve biraz da Ferhat 

ile Selmin’dir. Meral’in “intihar ediyorum. 

Kendi kendimden nefretimin çevrelediği ve 
çirkinleştirdiği bir dünyada yalnızım” fer

yadı, yazara göre bir cemiyetin hazin aki- 
betidir. “Müteariflere karşı isyanımızı bir 
orijinalite sanıyoruz; bu, senin ve sizin ka
bahatinizden ziyade, tesiri altında kaldığı
nız Avrupa fikriyatının züppeliğine ait bir 

şaşkınlıktır.” Meral’in eserdeki bütün dav
ranışları, bu şaşkınlığın ifadesiyle doludur. 
Eserde yer yer anlatılan metapsişik hâdi
seler, telapati-telekinezi, rüya kerametleri, 

“objesiz idrak” leri gibi batı tefekküründe
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“Supra-normal” adını alan metafizik du
yumlar, psikolojik konuya uygun bir şekil

de veriliyor. Bu hadiselere karşı çıkanlara 

yazar şu cevabı veriyor. “İnsanların ha
yatında sık sık olan bir şeye inanmamak, 
inanmak değil, inanmamak, izahtan aciz 

kaldığımız her hâdiseyi hurafe sayan bir 

hurafedir”.

Eser veciz bir hitabe ile son buluyor. 
Meral ve annesi Necile’nin ölümleri karşı

sında derin bir vecde kapılan Samim, bu 

kötü sonucu Türk milletinin “şuursuz bir 
intiharı” olarak kabulleniyor ve şöyle fer

yat ediyor. “Ey insan! Bu kitabı (sime- 
ranya’yı) sana ithaf ediyorum. Başının üs
tünden büyük bir rüzgâr geçiyor. Yalancı 
bir fecirle başlayan asır kararıyor ve sana 
tek ümit ışığı olarak en kudretli kaynağı 

uraniumda değil, senin ruhunda sıkışmış 

maddeden koparak çıkardığın korkunç tah
rip aletinin patlayışından yükselecek alevi 
bekletiyor. Ey bahtsız! Tarihinin hiç bir 

devrinde kendine bu kadar yabancı, bu ka

dar hayran ve düşman olmadın. Laboratu- 
varmda aradığın, incelediğin, oyduğun, di

bine indiğin, sırrmı deştiğin herşey ara
sında yalnız ruhim yok. Onu beyin hüc
relerinin bir üfürüğü sanmakla başlayan 
müthiş gafletin, otuz yıl içinde gördüğün 
iki muazzam dünya harbinin kan ve göz

yaşı çağlayanlarında en büyük dersi arayan 

gözlerine bir körlük perdesi indirdi. Bırak 

şu maddeyi, boğ şu ölçü dehanı, doy şu fi
zik ve matematik tecessüsüne, kov şu ke

miyet fikrini, dal kendi içine, koş kendi 

kendinin peşinden, bul onu, bul kendini, bul 

ruhunu, bul, sev, bil, an, gör kendi içinde 
gör Allah’ını. Kendine dön, kendine bak, 
kendine gel. Aptalca bir konfor aşkından 
doğduğu halde herbiri daha korkunç dünya 
harbi hazırlayan teknik mucizelerinin ya

nında, senin iç zıtlıklarını elemeye yara
yacak ve seni kendi kendinle boğuşmaktan 
kurtaracak ruh mucizelerini ara. İnan ma
nevilere ve mukaddeslere. İnan! Onlar hak
kında bu kadar küçükçe düşünmekten 

utan...

Arşı geç, ferşi atla, sidreyi aş.

Gör ne var, maverada ibretamiz.

IV. MURAT YlNE 

SAHNEDE

Bir buçuk yıl önce İstanbul Kültür Sa- 

rayı’nda bir süre oynatıldıktan sonra sah
neden indirilen IV. Murad isimli tiyatro 

eseri, Devlet Tiyatrosu tarafından yeniden 

sahneye konulacaktır. Hatırlanacağı üzere, 
Turan Oflazoğlu’nun yazdığı IV. Murad, 
1970 yılının Kasım ayında Kültür Sara- 

yı’nda oynanmaya başlanmıştı. Fakat da

ha sonra hiç bir sebep yokken sahneden 
indirilişi geniş tepkilere yol açtı. Bunun 

üzerine Devlet Tiyatrosu yetkilileri IV. Mu- 
rad’ı tekrar sahneye çıkardılar. Ama ne 
var ki bu sefer de Kültür Sarayı yakıldı. 

Hem de IV. Murad’m sergilenen en kıy
metli hâzineleriyle birlikte.

Aldığımız yeni haberlere göre IV. Murad 

Devlet Tiyatrosu tarafından en kısa za
manda tekrar sahneye konulacaktır. Bu 

yöndeki çalışmalar ve yapılan açıklamalar 
İV. Murad’ı mart ayı sonlarında seyrede
bileceğimizi göstermektedir.

I
*
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12 MART VE ERZURUM

Bahaddin DÜZGÜN 
(t.Y.Ö.O. öğrencisi)

Millî mücadelenin temellerinin çizildiği 
Erzurum Kongresiyle tarihte büyük yer 

tutan Erzurum; Doğu Anadolu bölgesinde, 

Palandöken dağının eteğindedir. Bulundu
ğu bölgenin en büyük şehri olan Erzurum, 

ekonomik, ulaştırma ve kültür merkezidir 
de. Karadeniz’i, Ağrı dağına, Van gölüne 

ve İran’a birleştiren ana yolların geçmesi 

ve sınır boyu kalesi olması sebebiyle strate
jik öneme haizdir.

Selçuklulardan beri Doğu Anadolu yayla

sında millî bir kale olarak yükselen Erzu
rum, Birinci Cihan Savaşında uğradığımız 

mağlûbiyetler sebebiyle düşman eline geç

miştir. Birinci Cihan Savaşında sınırları
mızı geçen Rus sürülerine karşı çetin mü
cadele veren kuvvetlerimiz, ta Rus işga

linde bulunan İran’a, Azerbaycan’a kadar 
ilerlemeye muvaffak oldu. Fakat 1914 yı
lında talihsiz Sarıkamış hâdisesi, binlerce 
millet evlâdının Allahuekber dağlarında şe

hit olmasıyle sonuçlandı. Rusya içlerinde 
Ruslara karşı kesif mücadele veren kuv
vetlerimiz, # kuvvet yetersizliğinden, 1915 

den sonra tutunamadı. Bunun sonucu ola
rak 16 Şubat 1916’da Erzurum düşman ta

rafından işgal edildi.

Rus işgali altmda Erzurum nice zulüm 

ve işkencelere göğüs gerdi. Yılmadı... Çün

kü muzaffer olacaklarına imanları tamdı. 
Sonuç da beklendiği gibi oldu.

Ruslar; 1917 bolşevik ihtilâli olunca, yer
lerini Ermenilere bırakarak geri çekildiler. 
Rusların geri çekilmesiyle Ermeni komita
cılarının yönettiği işgal, daha feci bir şe
kilde devam etti. İçimizdeki yerli Ermeni- 
lerin yapmış oldukları işkenceler hayvanları 

bile tiksindirir derecede idi. Diri diri de

delerimizi yaktılar. Canlı olarak kardeşle
rimizi yere çivilediler. Gelinlerin ve gelinlik

kızların namusunu kirlettiler. Yapmış ol

dukları bu insan dışı hareketlerle tatmin 
olmadılar. Milletimizin, uğruna her şeyini 

severek vereceği camileri hayvan barınağı 
yapıp kutsal kitabımız Kur’ân-ı Kerîm’i 

parçalayıp çiğnediler. Bu Rus-Ermeni işbir

liği neticesinde binlerce müslüman şehit 
edildi, hanümanlar söndü, ocaklar yıkıldı, 
Erzurum ve civarı harabeye döndü.

İşte Erzurum mücadelesi ateş püsküren 
toplara, yıldırım yağdıran mitralyözlere 

karşı; millî fedakârlığın ve kahramanlı
ğın savaşıdır. Bu savaşta; Nene Hatunlar, 

Fatmalar, Mahmutlar, bozguncuların alay 

ettiği, hainlerin saldırdığı din, devlet, va
tan ve millet için dövüştüler. Dinim hakim, 
vatanım payidar, devletim daim olsun diye 

hayatlarının baharında şehit oldular.

Sabırla, imanla mücadelelerini sürdüren 

kahramanlar her türlü işkenceye katlanıp 

yer altı faaliyetlerim yürüttüler. Bir yan

dan kendi aralarında teşkilâtlanırken diğer 

yandan komşu illerle haberleşiyorlardı. 
Kuvvet toplayıp biran evvel zulüm ve iş

kenceden kurtulmak istiyorlardı. Fakat iş

gal devletlerinin tahrik ettiği Ermeniler 
artık iyiden iyiye azmıştı. Bunların bu ku
durganlıklarına bir son verilmeli idi. Can 

boğaza çıkmış ne pahasına olursa olsun bu 

esaretten kurtulmanın zamanı geçmişti bile.
Dadaşlar toplanıp millî mücadeleye karar 

verdiler. Ölürlerse şehit, kalırlarsa gazi ola

caklar, fakat düşman esaretinden kurtul
muş olacaklardı. Girişilen çetin mücadele
den sonra Ermenilere gereken ders verildi. 

12 Mart 1918’de Erzurum ve çevresi tama

men düşman işgalinden kurtuldu. Kısa bir 
müddet için uzak kalan ve rengini kanımız

dan alan Ay-yıldızlı bayrağımız Aziziye 

tabyalarına çekildi.
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ULUĞ BEY KİMDİR?

Reşit BAŞ 
Î.Y.Ö.O. öğrencisi

Türkiye’de yıllardır sistemli bir şekilde 

ecdadı unutturma ve onu hor görme ha
reketi devam etmektedir. Maziye karşı bi

ganelik, yabancıya hayranlık her geçen gün 
daha da artmaktadır. Öyle ki; kendi âlim

lerimizin keşif ve icatları da batılılara mal 
edilmektedir.

Avrupa’ya olan özentimiz Uluğ Bey gibi 
bir astronomi bilgininden, bugünkü nesli 

habersiz bırakmıştır. Meselenin en acıklı 

yönü de, kendi ilim ve sanat adamlarımızın 

hayatını, kişiliğini yabancı kaynaklardan 

öğrenmek mecburiyetinde oluşumuzdur. 
îlim adamlarımız hakkmdaki bilgimiz ne 
kadar objektiftir, artık orasını batılının in

saf ma bırakıyoruz. Belki bu ysızıyı okuyan

ların birçoğu da Uluğ Bey adını ilk defa 
duymuş olacaklardır.

Bu büyük astronomu, batı bizden daha 
çok tanımakta ve incelemektedir. Hatta 

Amerikalı astronomi bilginlerinin Uluğ 

Beyin hesaplarından faydalandıkları bir 

gerçektir. Bu cümleden olmak üzere aym 
bir bölgesine Amerikalılar Uluğ Bey adı
nı vermişlerdir. Kendisini ilim âlemine ka
bul ettiren bu bilgini şimdiye kadar bizden 
birisi çıkıp da tanıtmak zahmetinde dahi 
bulunmamıştır. Ecdattan bu kadar habersiz

lik cidden çok üzücü, tasavvuru bile elem 
vericidir.

Eserleri ve buluşları hakkında tam bir 
bilgiye sahip olamadığımız Uluğ Beyi Rus 

kaynaklarından araştırmak zorunda kal
dık (1).

Türk soyundan olan Uluğ Bey 22 Mart 

1394’de İran’da Sultaniye’de doğdu. Asıl adı 
Muhammed Taragay (Turgay) olup, ilim 

âleminde Uluğ Bey nâmı ile meşhurdur. 

Daha küçük yaştayken kendini ilme veren 

bilgin, 1411’de Semerkant başkent olmak 
üzere Maveraünnehir eyaletine imparator 
naibi tayin olundu. Tam 38 yıl bu görevde 
kaldı. Zamanında ilim ve sanat adamlarım, 
kurmuş olduğu medreselerde topladı. Onla
ra geniş imkânlar sağlayarak ilme hizmet 

etti. Semerkant medresesinin ilk müder
risi (profesörü) Mevlâna Muhammed Ha- 

vafî’dir. Uluğ Bey’in hocası ise Selâhadd-in 
Mûsâ ibn Muhammed Kadızâde Rûmi’dir.

Îlmî araştırmalarmı “ZÎYC” adlı eserinde 

toplamıştır. XVII. yüzyıldan başlayarak ba
tıda basılan bu kıymetli kitapta Eski Yu

nanlıların ve Arapların astronomi hesap
larını geniş ölçüde düzenlemiş; bugün elek

tronik beyinlerin bulduğu değerlere uygun 
neticeler elde etmiştir.

1908 yılında Rusların Semerkant’da yap
tığı arkeolojik kazılarda Uluğ Beyin üç kat
lı Ayasofya yüksekliğinde olduğu tahmin 

edilen meşhur rasathanesinin kalıntıları or
taya çıkarılmıştır.

Yaptığı araştırma ve incelemelerle dere
ce, dakika, saniye ve saniyenin onda birini 
tespit etmiş, haritalar çizmiş, yaptığı dev 

denilebilecek teleskoplarla bilhassa yedi bü

yük yıldız hakkında ayrıntılı bilgiler elde 
etmiştir. Bizim elimize geçmeyen önemli 

buluşlarının mevcut olması kuvvetle muh-
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İ L İ M ,  T E K N İ K  VE 

M E D E N İ Y E T

Mehmet ÇAKMAKLI 
(İ.Y.Ö.O. öğrencisi)

Etrafımıza şöyle bir baktığımız zaman, 

kâinat denilen muazzam mekanizmada vu

ku bulan tabiî hadiselerin periyodik bir 
ahenk içerisinde tekerrür ettiğini müşaha- 

de ederiz. Gece ve gündüzün birbirini ta
kip etmesi, seyyarelerin güneş etrafındaki 

veya elektronların atom çekirdeği etrafın
daki dönüşleri, eşyanın en küçük parça

sından en büyüğüne kadar belirli ka
nunlara tabi olduğunu gösterir. Yükseğe 
kaldırılan bir taş bırakılırsa yere düşer. 

Su normal şartlar altında daima 100 °C ta

kaynar, 0°C ta donar. Bunlar, kâinat ve 

eşyayı kucaklayan kanunların aklımıza ilk 
gelenleridir. Kâinatın, görebildiğimiz ve gö

remediğimiz kısmında bildiğimiz veya bil

mediğimiz daha nice kanunlar vardır.

Kâinat ve eşyayı idare eden kanunlar ke

sin olduğu gibi eşyanın bu kanunlarına tes
limiyeti de mutlaktır. Taş yüksekten bı
rakılırsa her zaman düşer. 100 °C sıcak

lığa ulaşan su mutlaka kaynamaya başlar. 

Bu tespitler, eşyanın, uyması gerekli ka

nunlara hiç isyan edemediğini, bilâkis her

temel olan Uluğ Bey’in araştırmalarını de

vam ettiren maalesef olmamıştır. Onunla 

beraber çalışan talebelerinden Ali Kuşçu, 
ölümüyle Semerkant’ı terk etmiş ve İstan

bul’da vefat etmiştir. Uluğ Bey öldükten 
sonra astronomi ilmi uzun bir duraklama 

devresi geçirmiştir.

İnsanlığa ve ilme hizmetleri hiç de kü
çümsenmeyecek değerde olan Uluğ Bey’i 
yakından tanıma biz Türk gençlerine düş
mektedir. Esasında millî eğitimin esas vazi

fesi de bu olmalıdır. Eğitimde millîlik ecda
dı tanıtmak ve yeni nesle millî tarihimizi 

öğretmekle gerçekleşebilir.

Uluğ Bey gibi Ali Kuşçu’lar, El-Harze-

mi’ler herkes tarafından tanınmalı, lâyık 

oldukları İlmî hüviyetleriyle ortaya konma
lıdır. Asırlardır devam eden herşeyin mu- 

cidinin ve kâşifinin batılı olduğu propagan
dasına dur diyerek; bütün dünyanın gerçek 
ilmi ve sanatı bizden öğrendiğini cihana 
duyurmalıyız. Ama bunu söyleyebilmek için 

en az batı kadar ilim ve tekniğe sahip ol
mamız gerekmektedir. Bu da ancak, teme
line millî kültürümüzün yerleştirildiği İlmî 

ve teknik sahalardaki araştırmalara hız 
vermekle mümkündür.

(1) Prof. W. W. Barthold. Uluğ Bey ve 

Zamanı, Çeviren: Tahiroğlu Akdes Nimet, 

İstanbul, 1930.
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zaman boyun eğdiğini gösterir. O halde 
kâinat ve eşya yaratılırken, belirli ka

nunların cari olduğu bir biçimde yaratıl
mıştır. Ve eşya ömrü boyunca bu kanun
lara uymak zorundadır.

İnsanoğlu yaratılışından bu yana hep 
bu kanunları aramakla, kâinattaki hadi

seleri izaha yarayan prensiplerin ardından 
koşmakla nesiller tüketmiştir. Her birkaç 
yılda bir doğruluğuna inanılan teoriler or
taya atılmış, eskilerini ortadan kaldırmış

tır. Bu teorilerin de ancak pek azı kanun
laşmış, büyük bir kısmı tarih olup gitmiş

tir. Kanun haline gelen nazariyeler sistem
leşmiş, toparlanmış ve İlmî hüviyete bürün

müştür. O halde müspet ilim kâinat ve eş

yayı kucaklayan kanunların doğru, tam ve 
kesin ifadesidir. Doğruluğundan şüphe edi
len, tam ve kesin olmayan nazariyelerin; 
kanunla, ilimle hiç bir ilgisi yoktur. Bunlar 

belirli bir şahsın düşünce mahsulleridir. Me

selâ Darvin nazariyesi gibi.

İnşa edilmiş bir binayı en iyi tanıyan, 

onu her özelliğiyle büen onun ustasıdır. 

Aynı binayı bir başkası hiç bir surette mi
marı kadar tanıyamaz. İşte kâinat deni

len bu uçsuz bucaksız âlemi, ve tâbi oldu

ğu kanunları da en iyi bilen onun yaratı
cısı, yapcısı yani ustasıdır. Bu da canlı 
cansız, görülen ve görülmeyen bütün âle

min yaratıcısı Allah’tır. Allah beşere, ken
di kapasitesi kadar âlemi tanıması için, 
beş duyu organlarım vermiş, aklı hizme

tine koymuş ve zaman zaman gerçeği teb
liğ eden elçiler göndermiştir. İşte beşeri
yet bu imkânlar nispetinde âlimdir. Kâina

tı ancak bu pencerelerden görebilir. Bu ise 
çok dar bir penceredir. İlim ve tekniğin en 

geliştiği bir devirde, insanoğlunun ancak 
aya çıkabilmesi —uçsuz bucaksız âlem göz 
önüne alınırsa— ihmal edilebilir bir ba

şarıdır. Beşeriyet bu başarılarından dolayı 
pek de öyle gururlanmamalıdır.

Her şeye rağmen beşeriyet, müspet ilmi 
ve buna paralel olarak inkişaf eden tek

niği, meydana getirdiği medeniyetleri ku

rarken kullanmıştır. Ama hiç bir vakit ilim 

ve teknik medeniyetin' hedefi olmamıştır. 
İlim ve tekniğin medeniyet içindeki yeri 
gaye değil, vasıta oluşudur.

Gerçekten de, medeniyetin sadece ilim ve 

teknik demek olmadığı gerçeği kabul edi
lirse, bu hükme varmak kabildir. Medeni

yet denildiği zaman cemiyetin maddî-ma- 
nevî bütün yaşama şartları akla gelme
lidir. İktisadî, ahlâkî, kültürel, bediî, hu
kukî vb. şartların, bir cemiyetin hayatın
da ahenkli bir yapı kurmaları medeniyet 
olarak kabul edilirse, ilim ve teknik bu 

medeniyetin şeklî seyrini değiştiren bir 
imkândır.

Medeniyet esas itibariyle cemiyetin mün- 
tesibi olduğu ideolojinin malıdır. Medeni

yet, cemiyetin ideolojik değerlerine uygun 
olarak kurulur. İlim ve teknik ise vasıta 

olduğu cihetle medeniyetten müstakildir. 

O ideolojinin emrine uygun olarak kullanı
lır. Fakat ideolojinin ve medeniyetin muh
tevasına tesir etmez. En basitiyle bir bıçağı 

bir kimse normal ihtiyaçlarını karşılamak 
için kullanır. Diğer bir kimse de aynı bı
çakla insan öldürebilir. Burada ilim ve tek
niğin tabiî neticesi olan bıçağın bu iki ha
disedeki rolü sadece vasıta oluşudur. Fa

kat her iki hadise de fertlerin düşünce ve 
gayeleri istikametinde tahakkuk etmiştir.

İdeolojilerin olduğu gibi medeniyetlerin 
de menfisi ve müsbeti vardır. Haklı, İnsanî, 

refah ve saadet vadeden bir ideolojinin ku
racağı medeniyetler o ölçüde müspet ola

caktır. İnsanı insana kul yapan, belirli bir 

zümrenin menfaati uğrunda bütün cihanı 

kana bulayan ideolojilerin —insan ve eşya 

gerçeğine ters düşen ideolojilerin— kura
cakları medeniyetler de aksine o derece 

vahşî olup, cemiyetleri bir değirmen taşı 
gibi öğütecektir. Cihan tarihi her iki tipten 

medeniyetlerin bıraktıkları fosillerle dolu
dur.

Bu izahların ışığında “medenileşeceğiz” 

yaygarasıyle, yabancı medeniyetlerin ah

lâka, kültüre, inanca, örf ve âdetlere ait 
ne kadar unsuru varsa memleketimize ak
tarmanın nasıl bir cinayet olduğunu tasav
vur edin. Halbuki milletimizin bu değerlere 
hiç ihtiyacı yoktur. Bunların en güzeli ken
di saf ve temiz hayatımızdadır. Öyle ise 

bize düşen, teknik imkânların ve ilmin ışı
ğında, millî medeniyetimizi yükseltmek ve 

yaşatmak değil midir?
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İSTİKLAL MARŞI
---- — -  V E  —--------

MİLLÎ MDCADELE

İbrahim GÜLERCE 
(Ank. Y.Ö.O. öğrencisi)

Milletleri, millet yapan unsurlar vardır. 
Yığınlar, gayesiz, hedefsiz kalabalıklar, ta

rihin hiç bir devrinde millet vasfını taşı
mamışlardır. Millet; belli bir inanç etra

fında kenetlenmiş, yoğrulmuştur. Mensup
ları, aynı idealleri bayraklaştırmış, gönüller 

aynı hislerle çarpar olmuştur. Göz yaşları 
aynı ızdırapla boşalmıştır.

Millet, fertlerin şuurlu birliğidir. Fert ise, 
doğuştan getirdiği, fıtratında mevcut de
ğerlere sahiptir. Fert, hür olmak ister. Ama 
gerçek manasıyla hür... İnandığım yaşa

mak ister. İnancını yaşanır görmeyi, ha
yat haline gelerek, yaşanır görmeyi ar
zular.

Millet de öyledir.

îşte İstiklâl marşları, halkın ruhundaki, 

duygusundaki heyecanları, arzuları, ümitle
ri alır, bayrak yapar, âbideleştirir. Vatanın 

her bir köşesinde, söylenir, milletin her 

ferdinin kalbine bir nakış gibi işlenir.

kendi anladığı manada istiklâline kavuş
muş her milletin, yine bu manada bir “İs
tiklâl Marşı” vardır. İstiklâl marşlarının 
yazıldığı zamanlardaki şartlar ve hâdiseler 

de milletlere göre, başka başkadır.

Türk milletinin “İstiklâl Marşı” ise, ma

na itibariyle, terennüm ettiği heyecan, duy

gu ve inanç itibariyle, dünyadaki istiklâl 

marşlarının en güzelidir. Bizim olduğu,

bize has olduğu için değil, dile getirdiği 

idealler, ona bu payeyi lâyık görmektedir.

MEHMED ÂKİF VE

İSTİKLÂL MARŞIMIZ :

Yıl 1921. Anadolu kan ağlamaktadır; 
“Kimi Hindû, kimi yamyam, kimi bilmem

ne belâ...”

olan bir sürü, müslüman Türk’ün varlığına 
kastetmiştir. Anadolu, tapulu mal gibi par
sellenmiş, İngiliz gâvuru İstanbul’a yerleş

miş, Yunan haini Batı Anadolu’da ve vah
şî işkencelerle, binlerce ocağı söndüre sön- 

düre ilerlemiş, Güney’de Fransız, Doğu’da 
Ermeniler işgal ettikleri yerlerde adice ve 
hunharca katliamlara girişmişlerdir.

Münevver geçinen, milletten kopmuş bir 

kısım şahıs, ve gazete Amerikan manda
sını, Anadolu’da müstakil Kürt ve Ermeni 

devletlerinin kurulmasını isterlerken bir ses 

duyulmuş, milletin bağrmdan:

“Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al
sancak.”

Koskoca bir imparatorluğun 4 yılda lime 
lime edildiği bir yana, Kafkasya’dan, Ga- 

liçya’dan, Batı Trakya’dan, Balkanlar’dan 

yükselen feryatlar Türk milletini sarsmış, 
ufuklar kararmıştı. “Korkma!” haykırışı, 
işte böyle bir anda korkmaktan değil, en
dişeden; vatanın yok olması, dinin yok 

olması, müslüman-Türk’ün haysiyet ve şe
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refinin darbelenmesi endişesinden sıkışan 
gönülleredir.

Afyon’dan, Maraş’tan, Gaziantep’ten düş
mana sıkılmaya başlanan kurşunlar, öldü 
sanılan, esareti kabul etti sanılan milletin;

“Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür
yaşarım.

Hangi çılgın bana zincir vuracakmış?
Şaşarım.”

diyen tok ve gür sesinin müjdecisi oldu.
Mehmed Âkif, Anadolu’dan başlayan bu 

millî kıyam hareketine karşı eli kolu bağlı 

duramazdı. İstanbul’dan ayrıldı ve Anka
ra’ya kadar ekseriya yürüyerek gitti. Ka
saba kasaba, köy köy çarıklı ayaklarıyla 

dolaştı. Milletine ümid verdi, heyecan ver

di. 1920’de, Kastamonu Nasrullah Camiinde, 
kürsüye çıktı, vatanı parçalayan “Sevr and- 
laşması” mn, hazırladığı felâketi anlattı. 

Ve;
“Bizi mahvetmek için tertip edilen Sevr 

muahedesi paçavrasını mücahitlerimiz Şark 

tarafından yırtmaya başladılar. Şimdi bize 

düşen vazife, Anadolu'muzu diğer cihetle
rindeki düşmanlan denize dökerek o mur
dar paçavrayı büsbütün parçalamaktır.” 
haykırışı, çeşitli vasıtalarla köylere ve cep

hede askere dağıtıldı.

Millî istiklâl Marşı’nı yazacak şair buy
du. Aşiyan’a yaslananlar, Moskova sokak

larında, alnında bilmem ne damgasıyla do

laşanlar, bu ruhu terennüm edemezdi. Mil
letin ciğerinden bir parça olanlar, diyebi

lirdi ancak:
“Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al

sancak,

Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son
ocak.”

MARŞIN YAZILIŞI:

Başlatılan mücadelenin kudsiyetini teren
nüm edecek, onu genç kuşaklara aktara
cak, ve millî ruhu gönüllere ölmez bir na
kış gibi işleyecek bir marşa ihtiyaç his
sedilir. Zamanın Maarif Vekâleti, bunun 

için bir müsabaka tertipler ve o gün için 
de 500 liralık bir mükâfat vadedilir. Bu 
küçümsenmeyecek para, yazılacak şiir için 
değil, bir takdir mahiyetindedir. Vekâlete 

724 parça şnr gönderilir. Ama içlerinde,

Akif’in şiiri yoktur. Âkif, ben diyordu, 

milletimin istiklâlini parayla terennüm ede
mem. Ben parayla;

“Ruhumun senden İlâhî, şudur ancak emeli: 
Değmesin mabedimin göğsüne namahrem

eli.”
diye söyleyemem. Yazamam diyordu.

Madden sıkıntılı günlerin içinde olma
sına rağmen, Ankara’nın soğuğunda palto
su olmadığı için ceketle gezmesine rağmen, 
o büyük insan, o milletin şairi, mükâfat 

konduğu için bir türlü yazmıyordu. O ya
zabilirdi:

“Cehennem olsa gelen, göğsümüzde
söndürürüz; 

Bu yol İd hak yoludur, dönme bilmeyiz,

yürürüz!
Düşer mi tek taşı, sandın, harîm-i

namusun ? 

Meğer ki harbe giren son nefer şehid
olsun.”

diyebilen yazardı, ancak milletin marşını... 

Çanakkale’de bir iman âbidesi olup, şeha- 
det destanı yazan Mehmetçiğe;
“Vurulup tertemiz ahundan uzanmış

yatıyor;
Bir Hilâl uğruna, ya Rab, ne güneşler

batıyor!”

diyebilen Mehmed Âkif yazabilirdi. Bunu 

herkes biliyordu.

Zamanın Maarif Vekili Hamdullah Suphi 

(Tanrıöver), Âkif’in hissiyatını anlayarak 

ona bir mektup gönderdi:

Pek aziz ve muhterem efendim,

İstiklâl Marşı için açılan müsabakaya 
iştirak buyurmamalarmdaki sebebin izale

si için pek çok tedbirler vardır. Zâtı üstâ- 

dânelerinin matlûp şiiri vücude getirmeleri 

maksadın husûlü için son çare olarak kal
mıştır. Asil endişenizin icap ettirdiği ne 
varsa hepsini yaparız. Memleketi bu mües

sir telkin ve tehyic vasıtasından mahrum 
bırakmamanızı rica ve bu vesile ile en de
rin hürmet ve muhabbetimi arz ve tekrar 

eylerim efendim.”

5 Şubat 1337 (1921) 
Maarif Vekili 

Hamdullah Suphi
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Vadedilen mükâfatın da, bir hayır ku- 
rumuna verileceğine dair teminat alan 
Âkif, “İstiklâl Marşı” m, büyük bir vecd 
ve heyecanla kaleme aldı.

“17 Şubat 1337 Perşembe sabahı “Kah
raman Ordumuza” itlıaf edilen bu muaz

zam şiir, Sebilürreşad’m baş sahifesinde 
intişar etti.” (1).

Millet Meclisinin 1 Mart 1337 (14 Mart 
1921) tarihli celsesinde, marş, bizzat Maarif 
Vekili Hamdullah Suphi (Tannöver) tara

fından, coşkun bir tezahürat ve alkışlar 

arasında okundu. Âkif; cihan tarihinin kub

besine, ebediyen silinmeyecek şu sözleri 
nakşediyordu:

“Hakkıdır, hür yaşamış, bayrağımın

hürriyet;
Hakkıdır. Hakk’a tapan, milletimin

istiklâl!”
Millet Meclisinin 12 Mart 1337 (25 Mart 

1921) Cumartesi günlü, Doktor Adnan 

(Adıvar) m başkanlık ettiği “altıncı içtima 
ikinci celse” de, saat 16.45’ten sonra da İs
tiklâl Marşı Millî marş kabul edildi.

Büyük Millet Meclisi zabıt ceridesinde, 
bu tarihî dakikalar şöyle kaydedilmiştir: 

“Riyaseti Celîliye”

“Bütün halkm ve Meclisin takdiratmı 
celbeden Mehmed Âkif Beyefendinin şuri- 
nin tercihan kabulünü teklif ederim.”

12 Mart 1337 

Karesi (Balıkesir) Mebusu 
H. Basri (Çantay)

“Riyaseti Celîliye”

“İstiklâl Marşlarını matbu varakalarda 
hepimiz ayrı ayrı tetkik ettiğimiz için En

cümene havalesine lüzum yoktur. Mehmed 
Âkif Bey’e ait olanın Millî Marş olarak 

kabulünü teklif ederim.” (12 Mart 1337. 
Bursa Mebusu Operatör EMİN)

“Riyaseti Celîliye”

“Kâffi ervahı islâm üzerinde, kıraati he

yecanlar tevlit edecek derecede i’cazkâr 
olan büyük İslâm şairi Mehmed Âkif Bey’iıı 

marşının takdiren kabulünü teklif eylerim.” 
(12 Mart 1337. Bitlis Mebusu Yusuf ZİYA) 

“Risaleti Celîliye”

“Öteden beri İslâmın ruhnevâz şairi Âkif 

Beyefendinin İstiklâl Marşı her veçhile mü

reccah ve Meclis-i Alinin rûhî mânevisine 
evfak olmayla kabul edilmesini teklif ey

lerim.” (12 Mart 1337. İsparta Mebusu İB

RAHİM)

Reis — müsaade buyurunuz efendim. 

Heyet-i muhtereme bu marşı kabul ettiğin

den, tabiî, resmî bir “İstiklâl Marşı” olarak 
tanınmıştır. Binaenaleyh ayakta dinleme
miz icabeder. Buyurunuz efendiler.

(Hamdullah Suphi Bey İstiklâl Marşı’nı 

kürsüde okudu. Âzayı kirâm sürekli alkış

lar arasında ayakta dinlediler.) (2).

İstiklâl marşı,

“Zulmü alkışlayamam, zâlimi asla
sevemem, 

Gelenin keyfi için geçmişe kalkıp
sövemem.

Üç buçuk soysuzun ardından zağarlık
yapamam, 

Hele Hak nâmına, haksızlığa ölsem
tapamam,”

diyen, yüksek seciye ve ahlâk sahibi bir 
millet şairinin ve devlet olma haysiyet ve 

şerefinin asîl manasını en iyi bilen bir mil

letin marşıdır.

O marş ki, onu yazan şair, “bu benim de
ğildir. Milletimindir” diye, Safahat’ma bile 

almamış, —Kahraman Ordumuza— hediye 

etmiştir.

1949 senelerinde, milletine ve millet vic
danına çok yakışan bu marşı, milleti kök

süz bırakmak, onu mazisinden koparmak 

isteyen bir zihniyetin temsilcileri değiştir
mek gibi süflî bir kampanya açmışlardı. 

Elbet muvaffak olamadılar. Arada bir, yine 
aynı zihniyetin temsilcileri, aynı teraneyi 
tekrarlar, dururlar.

Akif’in nesli olarak, millî idealleri, millî 

kültürü ayakta tutmak ve yüceltmek, İstik
lâl Marşı’nm ruhunu yaşamak her millet 
evlâdının vazifesidir.

(1) Eşref Edip: Mehmed Âkif. Asarı İl

miye Kütüphanesi Neşriyatı, 1938.
(2) İstiklâl Marşı Nasıl Millî Marş Ol

du. (Mithat Cemâl Kuntay - İstiklâl Şâiri 
Mehmed Âkif - Ankara 1944 sahife 12-23).
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H O R T L A K L A R »  İN H O R T L A Ğ I

Remzi ÖZÇELİK 
İ,Y.Ö.O. mezunu

Tiyatro, Türk diline İtalyanca “Teatro” 

kelimesinden geçmiştir. Bilinen kadarıyla 

tiyatronun tarihi, insan tarihi kadar eski

dir. Yazımızda ise daha ziyade “Avrupalı

laşma” hareketlerinin içinde tiyatrodan, ya

ni Türk Tiyatrosundan bahsetmeye çalışa
cağız.

İmparatorluğumuzun son zamanlarında 

Avrupa’ya kapılarımız açılıverdi. Bu ise, 

zaten AvrupalIların istediği bir şeydi. Os
manlI ordusu gerçek hüviyetini kaybetmeye 
başlayınca durum değişti. Öyle ki, ordu 
artık padişahın kellesini dahi isteyebiliyor
du. İşte bunu gören Sultan III. Selim bazı 

ıslahat hareketlerine girişti; Avrupalılaş

ma arttı. Avrupa’ya gidip gelenler çoğaldı. 

Kısacası Türk âdetlerinin değiştirilmesi yol
larına sapıldı. Osmanlı İmparatorluğunda 
hâkim unsur Türk, fütuhat ve asayiş iş
leri ile uğraşırken, azınlıklar (Rum, Er

meni, Yahudi) ticaret işleriyle uğraşıyor

lardı. Şüphesiz, azınlıklar Avrupayla daha 
sıkı temasta oluyorlardı. Bizde tiyatroyu 
işte bu Avrupa görmüş azınlıklar başlat
tılar. Fakat, Türk liyatro tarihinin seyrinde 
bu hareketleri, Türk tiyatrosunun başlan

gıcı olarak sayamayız. Daha sonra gelen 

Abdülmecid devri Saray Tiyatrosu’nu da, 

Türk Tiyatrosu’nun başlangıcı olarak ka

bul etmek zordur.

Türk tiyatro tarihinin başlangıcı olarak, 

edebî incelemelerde, genellikle Gedik Paşa 
Tiyatrosu gösterilmektedir. Bu arada, Da- 

rül Bedayi’yi de kaydetmek yerinde olur. 

Darül Bedayi bugünkü İstanbul Belediyesi 
Şehir Tiyatrosu’nun o zamanki adıdır.

Ne var ki, şehir tiyatrosu gibi, diğer 

tiyatrolar da istenilen manada vazifelerini 

yapmadılar. Uzun bir devre tiyatro, sa
dece bir eğlence vasıtası olarak anlaşıldı. 

Birçoğu adapte olan çeşitli eserler, kendi
lerini seyredenlerde, kesinlikle söylenebilir 

ki, yeni bir zihniyetin, yeni bir düşüncenin 

aşılayıcısı oldular.

Bu taklitçilik denen zihniyet, gözü ka

palı bir batı hayranlığının, şuursuz bir 

“batılılaşma” cereyanının belirlediği zihni

yetti. Bu yönüyle tiyatro, sadece bir züm
renin, milletten kopmuş modern bir azın
lığın malı oldu. Millete, onun ideallerine, 
şahsiyetine ve inancına inen bir esere, sah
nelerimizde rastlayabilmek güçleşti. Bazı 

istisnaların dışında, millete faydalı olmaya 

çalışmak imkânsız hale geldi.
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Hele hele tiyatro, bir kısmıyla Beyoğlu 
sosyetesinin, bir kısmıyla da marksist pro

pagandanın malı haline gelince, millet adı
na istenileni vermekten öte, birer yıkıcılık 

vasıtası oldu.

Biz bu arada, Şehir Tiyatrosu’na devamlı 
girip çıkan bir kişiden de bahsetmeyi uy

gun buluyoruz. Bu şahıs Ertuğrul Muh
sin’dir.

Bu adam yıkıcı hareketlerinden dolayı 
birkaç defa Şehir Tiyatrosu kadrosundan 
çıkarılmış, ihraç edilmiştir. 1917 yılında 

Ertuğrul Muhsin Şehir Tiyatrosu’ndan ih

raç edildikten sonra tekrar bir yolunu bu
lup; yeniden kadroya girdi. Bundan kısa 
bir zaman sonra Ertuğrul Muhsin Alman
ya’ya kaçtı. Dönüşte îbsen’in “Hortlaklar” 

adlı eserini kendi hesabına oynadı.

Hortlaklar piyesi, bir nesle; kendi ecda

dına küfretmeyi en süflî şekilde öğreten 
bir eserdir. Eser geçmişi inkâr ettirir tarz

da telkinlerde bulunur. Geçmişi hortlak 

olarak vasıflandırır. Geçmiştekiler, sanki 

mezarlarından, yaşayan nesli rahatsız et

mektedirler. Aslında Hortlakları hiç kimse 

seyretmedi. Ertuğrul Muhsin bu durum 
karşısında îbsen’in “En yalnız adam, en 
kuvvetli adamdır...” sözünde teselli aradı. 

Kendi tiyatro görüşünü Ertuğrul Muhsin’in 
kendi ağzmdan okuyalım.

“Hortlaklar sözü artık mezarlar arasın

da beyaz kefene bürünmüş olarak dolaşan 

bir korkunç gölgeyi değil, dedelerinin huy

larını ve hastalıklarını taşıyan, onlardan 

bir türlü silkinemeyerek kurban giden in
sanları hatırlatacaktır...” (1).

“Hortlaklar” piyesi ile Henrik Ibsen’in 

sapık fikirlerinin Türk toplumuna telkin 

edilmek istendiğini görüyoruz. Ertuğrul 

Muhsin bir yazısında şöyle der:

“Türkçe gazetelerin ilgisiz kaldıkları bu 
temaşa, umduğum gibi, yabancı dilde çı
kan gazeteler tarafından merak ve ilgi ile 
takip edildi. Eser oynandıktan sonra herkes 
istediği gibi düşündüğünü söyledi. Tanı
dıklarım arasında herkes bana bu eseri oy
nadığım için memleketi tanımadığımı söy

lediler; kendi aleyhimizde bulunabilmemiz

için bundan daha büyük bir iddia olamazdı.

Belki halkımız “Hortlaklar’a” gelmez, 
belki “Hortlaklar” kazanç getirmez, fakat 

ben inanıyorum ki, ne seviyede olursa ol
sun büyük-küçük “Hortlaklar” piyesini her 

gören kapıdan dışarıya çıkarken dimağı iyi 
bir dersle dolu olarak çıkar. Bence ahlâklı 

ve lüzumlu tiyatro işte budur” (2).

Türk sahnelerinde iyi bir oyun görsek 

seviniyoruz. îyi piyeslere hasret bırakıldı 
Türk milleti. Neden mi? Sebebi aşikâr işte 
Hortlaklar... Geriye dönüp bir bakmız, sah

nelerde oynanacak her piyesi bir hortlak 

uzaktan uzağa takip eder. Ben buna san’at 
hortlağı diyeceğim. Biz hakikaten bu hort

lakların Hortlağı’nm tesirinden kurtulan 
san’at adamlarını yetiştirmekle sayısız ke- 

finliler arasında dolaşan Hortlak’tan kur
tulacağız.

“Hortlaklar” piyesinde nasıl Türkün ec
dadına hortlak deniyor, ona hor bakılıyor- 

sa, bugün gerçek sanatı gerçek Türk ti

yatrosunu arayanların bazı hortlakları bil
mesinde fayda görüyorum. Bilmeliyiz, bil

meliyiz ki, ona göre değerlendirmeler ya
pılsın, ona göre bir yön bulunsun!

Bir insanın yaptıklarım nasıl kabul edip 
alkışlıyorsak, yıktıklarım da göz önüne al
mak mecburiyetindeyiz. O zaman ancak 
objektif olabüiriz. Gerçek o zaman anla
şılır.

Şunu bilmek lâzımdır ki, san’at, ancak 

onu yapan, onu ortaya seren milletin ideal

lerinin estetik bir hüviyeti ise, vazifesini 
yapıyor demektir. Belli bir zümreye hitap 
eden güzellik, san’at değildir. Güzel, herkese 
göre güzeldir. Bu, geleceğin Türk tiyatro
cuları için akılda tutulmalıdır.

Millete inmekle, onun ıstırabından hare
ket etmekle, ona yönelmekle tiyatromuzu, 
içinde bulunduğu bataktan kurtarabiliriz. 
Bunun dışında, her yol ve düşünce sakat
tır. Bu, böyle bilinmelidir.

(1) Refik Ahmet Sevengil, Meşrutiyet 
Tiyatrosu, s. 164.

(2) Aynı eser, s. 162.
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Pınar, m illî sanatı güçlendirmek ve m illî sanat anlayışı etrafınd 
ipekten bir koza meydana getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gen 
sanatkârlarımızın, yabancı fikirlerin istilâsına uğramış Türk san’at ha 
yatında, m illî meltemi estirmesini sağlamak ve ayrık otlarının kapla 
dığı bu sahayı, genç filizlerin boy atabileceği kıvama getirmek çabas 
PINARIN ve Pınar1 a gönül bağlayanların ümid verici meşgaleleri halin 
geliyor. Milletimizin sinesinde, onun ideallerini terennüm eden sesle 
PINAR’la beraber çağlamak için derleniyor, toplanıyor.

Geçen ay genç hikâyecilerimizden Mehmet Taçdiken’i sizlere tanıt 
mıştık. Bu sayımızda bir taraftan Mehmet Taçdiken’in hikâyesini tak 
dim ederken, diğer taraftan da bir genç şairimizi tanımak istedik. GÖ 
MÜLÜ ÇOBAN’ı Afyon’da bulduk. Tatili geçirmek için gelmiş oraya 
Bizi, tebessümle karşıladı. Ve sorularımıza nezaketle cevap verdi.

Röportaj yapan:
................. ............... * Süleyman KÖSE *.......... .......................

(İst. Ü. Hukuk Fak. öğr.)

*  Bize hayatınızdan biraz bahseder 

misiniz?
— 1945 yılında Afyon’un Emirdağı ka

zasının Gömü Köyünde doğdum. İlk tahsi
limi orada bitirdim. Orta tahsilimin ilk 

yıllarını kazada, son dört yılını da Afyon 
Lisesinde tamamladım. 1967’de D.T.C. Fa
kültesine kaydoldum. Ancak ikinci sınıf

tan ayrılarak Hukuk Fakültesine girdim.

*  Şiir yazı J  a - ^ u ı v ı a ı  K / u ç ı a u t "

nız ? Bize ilk yazdığınız şiiri okuyabilir 
misiniz?

— Daha çok küçükken, ilkokulda bildi
ğim kelimeleri yan yana getirir şiir yazma

ya gayret ederdim. Ancak, ilk şiirimi 13 ya

şında, ortaokul birinci sınıfta yazdım. Kaza

ya 10 kilometre olan köyümün hasreti içimi 

dağlıyordu. Kuzusuyla oynaşamıyordum.

30 PINAR



Kuşlarının seslerini dinleyemiyordum. Ke
peneğim sırtımda yaylasına çıkamıyordum. 
Bu hasret, nihayet içimden taştı ve ilk şii
rim olmasına rağmen, maharetle hece ka
lıplarına döküldü.

KÖYÜME HASRET

Hasretim köyüme, sellerine ben

Ilg ıt ılgıt esen yellerine ben
Özledim köyümü, acep ki neden
Köyüme hasretim, hem çok hasretim.

i
Yaylasında goyun guzu meleşir
Duasında çoluk cocuk oynaşır

Ağacında serçe guşlar söyleşir

Köyüme hasretim, hem çok hasretim.

Yaz olunca ekinleri biçilir.

Goyun yoğurdundan ayran içilir.
Top başaklar tartalarda seçilir.

Köyüme hasretim, hem çok hasretim.

★ İlk şiirinizle şimdiki şiirleriniz ara
sında ne gibi farklar görüyorsunuz?

— Bu soruyu “Son şiirleriniz arasmda ne 
gibi farklar var?” şeklinde sormanızı is
terdim. Zira ben lise birinci sınıfa kadar 

şiirlerimde daima atalarıma hayranlık, va

tanıma bağlılık, dinime ve bayrağıma say
gıyı işlemişimdir. Hayatımm en acı, ha

tırladıkça hâlâ boğazımda düğümlenen yıl
larını lise ikiden itibaren geçirdim. Ben
liğimi kemiren, zihnimi bulandıran düşün
ce yapımdaki çarpıklıklar bu yıllara rast

lar. Kendimi bilmeden başımı alıp akşa

mın geç saatlerine kadar biçare dolaştı
ğım yıllar...

“Keşke, okuyup inkârcı olacağıma, dağda 
bir çoban olsaydım; hayat, kâinat hakkında 
kendine bu soruları soramayan cahil bir 

köylü çocuğu olsaydım.” diye acı acı, bu
ruk buruk ağladığım günler.

İnandığım kuvvet hakkında, bin bir so

ruyla vücudumu ve zihnimi tahrip ettiğim 
o kötü günlerim bu yıla rastlar.

Bendeki tarih sevgisini, din sevgisini, kı

sa bir zaman için yıkan öğretmenlerimin 
telkiniyle aşk şiirleri yazmaya başladım. 

Sevgilisi olmayan, bilinmeyen, hayalî aşk 
şiirleri...

Nihayet kendilerine şükran borçlu oldu
ğum kişilerin gayretiyle düzeldim ve bü

tün kabiliyetimi millî ideolojimin emrine 
verdim. Ruhumdaki ahenkle birlikte mısra- 
larımda da bir ahengin farkına vardım. 
Zira o güne kadar sadece kendi ızdırabı- 
mı, acımı dile getiriyor, cemiyetin beni kuk

la haline getiren ezici telkininden daima 
kaçıyordum. Yalnızlık, kararsızlık, terke

dilmişlik ve çaresizlik akıyordu mısrala- 
rımdan.

Bugün öyle mi? Bugün milletimizin ız- 
dırabı yakıyor içimi; köle ile köle, yara

lı ile yaralı, mücadele edenle iç içeyim. Bu

gün yüz milyon Türkistanlımın çığlığı var 
içimde. Kıbrıs’ta katledilen yavruların inti
kamı, Batı Trakya’da ezilen kardeşimin 

hıncı ve bu vatanın öz sahiplerine üvey ev
lât muamelesinin de ötesinde düşman mua

melesi görenlere kin var içimde, kalbim
de, ruhumda.

it Bu sorunun cevabı şiir anlayışınızda 

da bir değişmenin, bir gelişmenin olduğunu 
ortaya koyar m ı?

— Şiirlerimde yukarıda saydığım ve her 
an fırtınaları, varlığımı kavuran dertleri 
dile getiriyorum artık.

*  Şiirle, milletlerin hayat kavgası ara
smda bir münasebet kuruyor musunuz ? 

Bu açıdan, sadece bir ferdin şahsî duygu
larım aksettiren şürle, bir milletin duygu, 
düşünce, inanç, ızdırap, mücadele, yaşa

ma azmi, ezcümle sosyal muhtevalı şiir ara

smda tercih yaptığınız olur mu?

— Fert milletin bir parçasıdır. Tıpkı bir 
vücudun azalan gibi. Öyle ise dağdaki ço

bandan fakültedeki profesöre, devlet reisine 

kadar her fert milletin hayat kavgasmda, 
milletle yanyana, omuz omuza olmalıdır. 
Bence, “San’at san’at için” değil, “san’at 

millet için” olmalıdır. Kendisini milletin dı
şında gören; feryada, çığlığa veya zafer 
seslerine kulağını tıkayan bir san’atçı, mil
let nazarında da tarih karşısında da mah
kûmdur.

Gerçek san’atçı, milletinin neşesini fer
din göz bebeğindeki ışıkla, gökteki yıldızı 
birleştirip dile getirdiği kadar, izdir abını 

da alnındaki çizgilerde karanlığın izlerini
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arayarak anlatan, şiirleştiren, bir taşa iş

leyen veya renklendiren kişidir.
Kanaatim bu olunca, her türlü ferdiyet

çiliği mahkûm ettiğim anlaşılacaktır.
it Bir şairin bağlandığı ideallerin, inan

cın, düşüncenin, mısraların şekillenmesinde 

tesiri oluyor mu?
— Hemde nasıl. Kendini milletinin ger

çek kurtuluşuna adayan, ideolojisinin pren
siplerini baş tacı eden, millî tarihi gön

lüne nakşeden bir şair başka ne yaza

bilir?

iç Bir fert inanmadığı, heyecanını ya

şamadığı bir mevzuu şiirleştirebilir mi ? 

Veya şiir kalıbına dökerse nasıl olur. Siz 

bu şiiri nasıl değerlendirirsiniz?

— İnanmadığım, daha doğrusu inancı
mın bulaııdırıldığı günler çok çalıştım. 
Belki kendimi avutur, teselli edebilirim di
ye çok uğraştım. Fakat başaramadım.

Bir yoğurdun kaymağı nasıl, sütün her 

zerresinden süzülüp meydana gelirse, bir 

şiirde, şairin bütün zihin hücrelerinden ve 
biyolojik varlığından fışkırıp kalıplaşır.

İnanmayan ferdin, kitleleri tatmin eden 

bir şiir yazabileceğine ihtimal vermiyorum.

Böyle bir şiir yazarın iki yüzlülüğü fik
rini okuyucunun zihninde derhal uyandırır. 

Acı çekmeyen bir insanın bir yaralıya acı
dan bahsetmesi gülünç olur.

it Sizi, efkârı umumiye Gömülü Çoban 

olarak tanıyor. Bu mahlası niçin seçtiniz? 

Türkistan,ı şiirinizde çok konu ettiğinize 

göre, Türkistanlı şairlere karşı duyduğu
nuz özel bir bağlılıktan dolayı mı, Gömülü 

Çoban mahlasmı tercih ettiniz?

— Çocukluğumda, hep Millî Mücadele 

gazilerini dinlerdim. İdealleri uğruna ölümü 
seve seve göze alan bu asil kahramanlar 
çektikleri acıları, katıldıkları fedakârlık

ları o kadar mütevazi anlatırlardı ki, bu 
yüksek ruh karşısında erir, kaybolurdum. 

Ta o günden, düşman sillesini yemiş gibi 

acı duyar, üzülürdüm. Tütmeyen ocaklar, 

örtüsü yırtılan bacılar, nişangâh yapılan 
yavrular ve kanlar içinde yatan şehitler 

gözlerimin önünde bir hayal demeti halinde 

parlayıp sönerdi.

Fakat çocukluğuma rağmen, o günlerin 
henüz gitmediğini, kavurucu bir alev dal

gası halinde memleketi hâlâ sarsıp, peri
şan ettiğini hissederdim.

O hislerim, beni asla bırakmadı ve ya
şadığım müddetçe de millî bir matem ola
rak sayfalara geçecektir.

Sonra Türkistanlı Çolpan’ın şiiriyle, dert
lerini ilk öğrendiğim Türkistanlı kardeşle

rimin, milletimin çektiği acılardan daha 
çok acı çektiğini öğrendim.

Bu bende şehit Çolpan’m derdiyle ken
di kendimi birleştirip dile getirme arzu
sunu kamçıladı ve mahlâsını seçtim.

it Buraya gelmişken sorayım; Türkis
tan'ı şiirlerinizde bu kadar çok işlemenizin 
sebebim öğrenebilir miyiz? Türkistan si

zin için ne mana ifade ediyor?
Bu sorum karşısında Gömülü Çoban biraz 

düşündü ve derin ve içli bir sesle şu mıs
raları okudu:

— “Ağlayın, ağlayın ey tuganlar 
Ağlayın müzdarip müslümanlar 
Hıçkırıyık dünyaya ırk âvâzm 

Yaşasın hürriyet yaşasın!

Bu şiiri okuyan ve kalbinde bir kat- 

recik de olsa vatan, millet aşkı, kardeş sev

gisi taşıyan hangi insan hislenmez, hangi 
san’atçı duygularını bu çığlıkla işlemez. 

Hangi şair “hürriyet hürriyet” çığlıklarını, 

sevgilinin şuh kahkahasıyla, kadehlerin se
siyle ve midesinin gurultusuyla bastırmak, 
susturmak ister?

Türkistan’da moskof ve Kızıl Çin mu

hafızlarının adî çizmeleri altında çiğnenen 
milyonlarca insan benim kardeşim.

Irzı, namusu payimal edilen analar be
nim anam, bacılar benim, benim bacım.

Daha açık, daha kuvvetli ve daha cesa

retle söyleyeyim, Türkistanlı kardeşlerimin 
damarında dolaşan kan benim kanım, di
linden düşmeyen “Allah” benim Allahım.

Kısacası Türkistan biziz ve Türkistan’ın 

kurtuluş mücadelesi Türk milletinin kur

tuluş mücadelesidir.
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★ Bize Türkistan halikında yazdığınız 

yeni bir şiirinizi okur musunuz?

— Tabiî. Memnuniyetle.

TÜRKİSTANLIN KAN A&LIYİR 

KAN! I!

Bağır yanık Türkiyelim, gardaşım 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir 
Gönlüm yara, bahtım gara dindaşım 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Ezen dinlir, namazına gidirsen 

Mene ezen, namaz yasah bilmirsen 

Sen bihürsen men esirem görmirsen 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Bayram gelir, bayram geçir men ağlar 

Sıla çiçek, men de arı, hep arar 

Onmiyir ciyerim dolu yoralar 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Doğmişem atmışlar bi zindan yire 

Vatan nire, sıla nire, yurt nire 
Ana sütü emmemişim bir kere 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Sene ninni söylir sıla sözünden 

Ayrılmirsin anacığın dizinden 
Men anasız kan geliyir gözümden 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Bağrımızda gızıllann yarası 
Alnımızda hep kölelik garası 

Başımızdan gitmez moskof sârâsı 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Sılamı özümden gopariyirler 

Hürriyeti bizden hep alıyırler 
Bilsen bizlere ne zulmediyirler 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Çaresiz guş gibi gonamiyiriz 
Donmak istiyiriz, donamiyiriz 

Ah! Şu hürriyete ganamiyiriz 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Gardaşım, çığlığım duymirmisen!
Sen Allah yoluna uymirmisen!

Yoksam bizi gardaş saymirmisen! 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir?!!

Gözlerimin feri özüm gardaşım 

Galmadı insanlık yüzüm gardaşım 
Anlaman mı garip sözüm gardaşım 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Sen vir mene dayanağım bulayım 

Hürriyet nasılmış men de göreyim 

Ondan gayri sene köle olayım 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

öz gardaşım gurtar meni bu yirden 

ölirem boynumda bağlı zincirden 
Girelim düşmene ikimiz birden 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

Türkiyelim son ümidim sensin sen 

Seni gerçek değil, düşümde görsem 
Yakarım hepsini yanımda bilsem 

Bilmirmisen Türkistanlın ne çekir

27 Şubat 1971

*  Şiirlerinizde daha çok hangi stili kul
lanıyorsunuz ? Serbest yazmayı mı, ölçülü 

yazmayı mı tercih ediyorsunuz?
— Yukarıda da belirttiğim gibi “hece” 

ilk şiirimi şekillendiren stildir. Bazen duy

gularım kalbimde öyle şekilleniyor ki, bu 
ahengi, hareketi hece ile ancak aktarabile
ceğimi anlıyorum ve ona sarılıyorum. Harp 

meydanlarında vuran mehter sesini, davula 
inen tokmağın ahengini, kılıç seslerine ka-
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nşan at kişnemesini, perde perde yüksel
terek kâğıda işlemek ancak hece ile oluyor.

Bunun yanında, önüne çıkan bütün en

gelleri yıkıp, okyanusda ancak sükûnet bu

lan bir nehir gibi, hece kalıpları ile zap- 
tedilmesi imkânsız heyecanlarımı ve duygu

larımı da alabildiğine koşturabilmek için 

serbest stili kullanıyorum.

Yeter ki, dert dile gelsin, ızdırap ya
şansın. Yeter ki, okuyucu şiiri yaşayarak 
okusun. “Hece veya serbest stil” ayırım 

yapılmaz.

Zamanımız Türk şiiri hakkında ne 

düşünüyorsunuz ?

— Dikkat edilirse sorunuzda “Türk şüri”

kelimeleri geçiyor. Öyleyse şiir, Türk mil

letinin tarih boyunca oluşturageldiği kültü

rü dile getirmeli, yoksa yabancı kültürle
rin ve yabancı ideolojilerin propagandasmı, 

goygoyculuğunu ve uşaklığım yapmak değil 

marifet. v j ,
Ne milleti unutup, sevgilinin saçlarıyla, 

kadehin rengiyle oyalanmak ne sembolizm

de olduğu gibi şiirde kelimelere belirli şe
killer vermek için uğraşarak vakit öldür
mek ve ne de sür realizmdeki gibi, milletin 

apaçık buhranım kimsenin anlayamayacağı 
cümle kalıplarının ardına gizleyerek mil

leti varlığı bilinen düşmandan habersiz kıl

mak gerçekçilik, san’atçılık değildir.

Zamanımız Türk şiiri san’at olma vasfı

nı yitirmiş, bir seks edebiyatının utanan 

vicdanlarda meşruluğunu kazandırmaya ça
lışan düşman propagandası haline gelmiş
tir. Millet unutulmuş, düşünceler yozlaş
mış, şahsiyet kaybolmuş ve maalesef sanat

çılarımız kendisiyle birlikte okuyucusunu 
da, önüne tutulan bir tutam ota ve şeh

vetine bağlı içgüdüsüyle hareket eden hay

van mesabesine indirmiştir.

it Pınar’da yeni yazdığınız bir şiirinizi 

yayınlamamıza müsaade eder inisiniz?

— Hay hay. Buyurun.

k  Çok teşekkür ederim.

MUSTAFA TOSUN

İlim ve irfan yuvaları olması 
lâzım gelen üniversitelerimize, 
komünist saldırılarının başlama
sı, Çapa Yüksek Öğretmen Oku
lunun da kısa zaman içinde boy 
hedefi haline gelmesine sebep 
olmuştur. Ardı arkası kesilme
yen bu tecavüzlerin 5 aralık 
1971 tarihlisinde, gecenin geç 
saatlerinde komünistler tarafın
dan kurulan bir komplo, arka
daşımız Yusuf Olgun’un yara
lanması ve Hüseyin Aslantaş’ın 
da ölmesiyle son bulmuştu.

Bu hadiseyle ilgili olarak 6 
arkadaşımız Dev-Genç’Iilerce it
ham edilmiş ve daha sonra da 
tutuklanmıştı. Yapılan ilk tahki
katta bu 6 kişiden 5’ı tahliye 
edilmişlerdi. Son olarak 10 ay
dır tutuklu bulunan Mustafa To
sun arkadaşımız da, Sıkı Yöne
tim Savcılığınca yapılan tahki
kat sonucu tahliye edilmiştir. 
Hadiseyle ilgili olarak tutuklu 
bulunan 4 Dev-Genç’li sanığın 
halen soruşturmaları devam et

mektedir.
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K A N L I  K A V A K  O L A Y I

Mehmet TAÇDİKEN 
(Kabataş Lisesi öğrencisi)

Yıllarca süren ızdırap sancılarının baş

langıcıydı o gün. O gün, hayatında ilk de

fa haykıra hay kıra ağlamak istediği; fa

kat gözyaşlarının iradesine isyan ettiği 
gündü. Belki ilk olarak gülmeyi arzuluyor- 

du. Hem de katıla katıla. “Kanlı Kavak” ın 
dibine çökmek, hem haykırmak, hem hıç

kırmak geçirmişti içinden. Lâkin ne müm

kün. Mevsimlerin efsaneleştirdiği hadise 
dizisine, ne gülünecek ve ne de ağlanacak 

bir yenisi mi ekleniyordu? îşte o gün baş
lıyordu her şey.

Şiddetli fırtınalarda olduğu gibi; Eski 

tepe koruluklarından yükselen o tiz, fakat 
boğuk sesi, duymayan yok gibiydi. Mana- 

landırılması güç olan bir çığlık değildi bu. 
Köyü kasırga gibi allak bullak eden ve 

köylüyü yollara düşüren o feryat, uzadık
ça uzamış ve yüzlerce kafada, yüzlerce 

soru peyda etmişti. O iniltiyle; “yavrum” 
diyen atılmış, “Bacım” diyen sarsılmıştı.

★

Hatırladığına göre, lise son sınıfın bir 

imtihan arefesiydi. Anası ırgatlıktaydı. O 
da, sabahın ilk ışıklan görünmeden, ge

cenin koyu karanlığına kadar, köyün sü

rüsü ardmdaydı. Tepeler arkasında çığlı

ğı duymuyor, belki hissediyor ve ruhuyla 

ağlıyordu. “Kanlı Kavak” efsanelerinden 
en sonuncusunu hatırlamaya çalışıyordu.

Zihninde yükseliveren dağların ötesinde 
ve bir çam dibinde, bir çocuk, dizlerini 

döverek saçlarmı yoluyor. Kendini teslim 
ettiği hıçkırıklar, tepeler aşarak, onun kal
bine saplanıyor. O çam dibinde, her batan 

güneşle benzi saranyor, parmakları kuru
yor. Boğuk; “Anam!..” çığlıkları mütema
diyen devam ediyor.

Çanım sallayarak bir koyun, sürüden ay
rılıp sesin geldiği yamaçlara tırmanıyordu. 
Bu, bir yetim çığlığıydı. Şimdi kafasında, 
iki büklüm bir kadının unutamadığı söz

leri vardı. “Gine gâvuroğlu. Namus düş
manı. Bi ocağı daha söndürdü.”

Çocukluğundan beri, Gâvuroğluna aman
sız bir kinle bakardı. Neden bir şey diye- 

miyordu köylü? Yaptıklan neden karşılık
sız bırakılıyordu? Kirletilen bunca namu

sun öcü niçin alınmıyordu ? Bunu o za
manlar anlayamıyordu. Ama şimdi? Şimdi 

hepsini anlıyordu herhalde. Gâvuroğlu, ha
yatının yarısı dağlarda, yarısı kırlarda ge
çen, patlak gözlü, dev cüsseli, kocaman en- 
seli ve korkunç bir adamdı. Babası da, za
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manında köyün başına belâ olmuş, oğlu gi
bi imansız ve ırz düşmanı olarak bilinirdi. 
Düğün sırasında dağda ise, güveyinin ger
değe gireceği gece köye iner, beraberine 
gelini de alarak tekrar kaybolurdu. Gün
ler sonra köylü, kırlardan yırtık gelin es
vapları toplardı. Ve belki bir kaya ba

şında kargaların didik didik ettiği, taze 
bir gelin cesedine de rastlarlardı. Sadece 

gelin değil, köy kırları güvey cesetlerine 

de doymuştu artık. Bir gün, yavuklusunu 
namusuna halel getirmemek için, bir genç 

fırsatını bulup, iki el ateşle Gâvuroğlunu 
yere sermişti. Fakat Gâvuroğlu çok geç

meden kalkmış ve “Kanlı Kavak” m dibin
de, kurbanlarına bir yenisini eklemişti. Ya

vuklusunu da alarak, dağlarda kaybolmuş
tu. Çoğu zaman kapısı önünde cip eksik ol
mazdı. Bu cip kapısı önündeyken, Gâvur

oğlu, hayatından emin adamların tavrım 
takınırdı. Evinden kahkahalar yükselirdi 
köye. Gramafon sonuna kadar açılır, rakı 

kokuları köyü kaplardı. Gâvuroğlu hak

kında çok şey söylerdi köylü. Fakat her

kesin söylemekte ısrar ettiği şuydu ki; o, 
kelimenin tam anlamıyla Gâvurdu. Bun
larla kalmayıp, namaz kılanların da ba
şına belâ olduğu söylenenler arasındaydı. 

Daha küçük yaşlarda, camiden çıkan bir 

ihtiyar; “yata kalka gebereceksin. Hâlâ 
usanmadın m ı?” diyerek hırpalamıştı.

★

Derin ve uzun haykırışlarla tepeler sar

sılmış ve kayalar kökünden sallanmaya 
başlamıştı sanki. Korkulu bir rüya biti
mindeki ruh hâleti içinde, dikkatini topla

mak için dudaklarını ısırdı. O hâlâ, kulak

larına çarpan yırtıcı seslerle değil, ruhun
daki inleyişlerle uğraşıyordu. Acı acı ismi

nin çağrıldığım duyunca, ruh mücadelele
rinden âzâde pür dikkat kulağını sese 
vermişti. Birden gözleri açıldı. İçine ba

ğırmak arzuları sökün etti. Kimsesiz kır
ların tenha ve hareektsiz havası, göğsünü 
müthiş bir tazyikle ezdi. Sesler çoğalıp, 

tonu yükseliyorken, kanı donuyordu. Kalbi 
bunaltıcı ve acı bir his ummanıyla doluyor

du. Her köşeden sesler yükseliyor zannetti. 

Koyunlar “Sırrı” diye mırıldanıyordu âde

ta. Taşlar küçülüp yükselerek onu çağırı

yordu. Bu sırada, birkaç çocuğun sesi de, 
mağara ağızlarında uğuldayıp, tepelerde 

yankılanarak onu sarsıyordu. Süratle ye

rinden kalktı. Sesin geldiği yamaçlara uzun 
uzun baktı ve korkutucu bir tonda cevap 

verdi. Su sesleriyle, aşağılara kayan ke
limeler değişince, olduğu yere mıhlandı. 
“Kardeşin... Bacın...” koca dağlar uğuldar 

mıydı? İşte uğulduyordu. Efsane karanlı
ğındaki köpek ulumaları kulaklarında yan

kılandı. Yükseklerden inen sesteki son ke
limeler hâlâ diriydi. Gözünde; ağaç sallan
tılarıyla canlı ceset üzerinde ağlayan ço

cuk sahnesi, yeniden perdeye çekiliyordu. 
Öfke ve hırs arasında kararsızdı. Avucuna 
tırnaklarını saplarken; şimdiye kadar kor- 
kageldiği elim akîbetin gelip çattığı inan- 
cmdaydı. İçinde, şaha kalkmış kımıltılar, 

maddenin hiç bir türüyle bastırılamayacak 
kadar zinde idi. Olamazdı. Bir anda koş

mak, dağlar üzerinden uçuvermek istedi. 

Dağlar yıkılmalıydı. Karşısına hiç bir engel 

çıkmadan, koşmalı, köy kanserinin gırtla
ğına sarılmalı, sıkmalı, sıkmalı sıkmalıydı. 
Haykırmak ağlamak ve bağırmak istiyor

du. İşte gün, bu gündü. O gün, ne yaptığım 

bilmeden, kan ter içinde bir kaya dibine 

sızmıştı.

Kendine geldiğinde, hissiyle kavradığı o 
acı hakikati, bir kez de başkasının ağzın

dan işitti. Eski Tepe koruluklarında inil- 

tili çığlık basıldığı zaman, Gâvuroğlu’nun 

mağrur hatırasını duymayan kalmamıştı. 
Anlattıklarına göre; didinmiş, bağırmış; 

fakat Gâvuroğlu’nun koskoca Gâvur kub

besinde, sesler sindirilip, susturulmuştu. Bu 

susuş, ebedî susuştu.

Hikâyenin sonuna hayret etmemiş görü
nüyordu. Bir klasik şark efsanesi dinler 
gibi sükût etmiş ve gözleriyle sabitleş
tirdiği çehresini hiç bozmamıştı. Kısa bir 

zaman birimine mutaallık sürede bütün he
yecanı gitmiş ve anîden alevlenen hisleri 
dinmişti. Ne yapmalıydı? Çaresiz susmalı 

mıydı? öyle ya şimdiye kadar Gâvuroğ- 
luyla uğraşanlar hayretmemişti. Sonunda 
o da vardı. Alnmı kırıştırarak, kararlı bir 

eda ile başını salladı. “İnsan için namus,
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canlı için hayat gibidir” dedi. “Mutlaka 

temizlenmeli. Kardeşim öldü; ama mirası 
sağ. Kan değil, can değil. Mal mülk hele 
hele hiç değil. Bu, herşeyi, herşeyimiz; 
NAMUSUMUZDUR.”

Köyde müthiş bir korku ve bayram ha
valarının eseceği günler, uzakta değildi, 

Yıllarca başlarında sallanan bir çıngıraklı 
yılanın, kendi eliyle hazırladığı; “Kanlı ka

vak” dibinde, aman dileyerek son nefesini 

verişini gördü köylü. Sırrı, Gâvuroğlu’nu 
gün geçmeden dağlarda bularak, oraya ka
dar sürüklemiş ve Kanlı Kavağa, hiç acı

madan akıtmıştı kanını. Bir defterin acı 
yaprakları, böylece kapanıyor muydu ? 

Herhalde değil. îşte gereği düşünülüyordu.

(b)

“Türk Ceza Kanununun 448. maddesi ge

reğince, sanık Sırrı... nm maktul G......  yi

kasten öldürdüğü sabit görüldüğünden ve 
ağırlatıcı sebepler göz önünde bulundurul

duğundan 26 sene...” Başında artan ağır
lığıyla gözleri kapanmıştı. Sisli bir havada, 

koltuk deyneklerine dayanarak kaybolan 

topal gibi; yürüyorken sendeliyordu.

Sonra, getirildiği kapı altında bir gar
diyan, kulaklarına kadar uzayan bıyıkları

nı sıvazlıyordu. Üzerini yoklayacaktı. Yak
laştı. “Ne sallanıyorsun lan?” Her biri

beyninde kuduran, sayısını kaybettiği to
kat ve yumruğun çıldırtıcı acılarıyla kıv
ranırken, usulca bir ses çıktı. “Berbere” 
karantina ve iki aylık, altı ıslak, üzeri ve 
duvarları hususen çatlatılmış, üç voltalık, 

mazgal deliği kadar açığı olan hücre mah

kûmiyetiyle, hapishane safahatı başlıyordu, 
îki ay elleri, tuvalet fırçası olarak kulla

nılmış, yüzü de gardiyanların deneme mer
meri. Sabah kahvaltısı; kiraz sopasından 
falaka, akşam yemeği de, keçeleşmiş su
ratına tokattan ibaretti. îk i ay, sadece gar
diyan çehresi göre göre, gözleri kızarmıştı. 

Hücreden sonra iş yurdunun bitişiğinde 15 
kişilik bir koğuşa verildi.

Koğuşta suçunu sordular. Türkçe-Rumca 
karışımı anlamadığı kelimeler işitti.

— Hoş geldin maşuk. Ar namus mesele

siyse, damda da dünyaları başına zindan 
ederiz şerefsizim.

— Keyfin dızlak mı? Herifçioğlu bal gi
bi kalaylarken akoz edilir mi be abi?

— Halin kerton. Mecmua kaç yıllık?
_ :l##

— Adamı kavallandırmayacaksm. Amorf 
olmazsın anam babam. Araziye uy. Kaç 
yıl beraberiz?

Arkasından ağanın nasihat dolu sözlerini 

dinledi.
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— Burası damdır aslanım. Ayrı kanunu 

vardır. Neden mi? Kanunsuzların yatağıdır 
da ondan. Bize ayak yapmayacaksın. Ka- 
takofti yok. Kaşalotzade gibi ibik kaldır
mayacaksın. Kartvizit bırakılınca temizle
yeceksin. Az gelişmiş ülkeleri göreceksin. 
Benden izinsiz iş yapmayacaksın. Çarliston 
markaların içini tıngırdatırız. Mariz uçla

nırsak sesin çıkmayacak. İngiliz politikası 
yapmayacaksın. Üç kâğıtçıların, namussuz

ların sırtına kebap şişini toka ederiz an
ladın mı?

Bir sabah kapı gıcırtısına gardiyanın bo

ğuk sesi karışıyordu.
— Omarî..

Beklemeden koştu ve yatağında yatan 
bir adama alabildiğine vurdu.

— Omar dedim lan. Ne yatıyorsun hırbo.
Kendisini tutamayarak Sırn atıldı ve yal

varırcasına fıstfdadı.

— Hasta onu bıraksan.
Falakaya yatırılarak 28 değnek vuruldu 

ve 13 gün yere basamadı.

Mahkûmla kaynaştıkça anlatıyordu.

— Gâvuroğlu sade sizde değil. Bizde de 
ondan daha zalimi vardı. Ah gardaşım!.. 

Attım. Attım ama gebermedi. Şimdi ben 

damdayım o hâlâ sağ. Duydum eziyetini 
zulmünü artırmış.

— Bizde de. Yalnız adı Gâvuroğlu de
ğil, Eşkiya. O kadar.

— Bizde de... Duydum herkesin, her kö

yün, her kasabanın başında varmış.

Şu sözler de zihninde, cezaevinin sahte 

düzme kalıbını piresler nitelikteydi.

— Ben tavuk zulacılığmdan düştüm. 
Ama şimdi zulanın envai çeşidi, çepçilik ne 

ararsan var. Neler varmış yahu. Amatör

ken mesleğin inceliğine vakıf oldum. Ensti

tü mübarek dam değil, enstitü.

— Ben de gündüz işçiliği yapardım. Bu
rada evvelallah gece işçiliğini de Öğrendim.

— İz bırakmadan adam mortu kıyakmış 

be. Bundan böyle eşekten düşmüş karpuza 
dönmeyiz. Hemen yakayı ele verir miyiz 
imanım.

Alelâde zehirlenen hıncının yoluna mıydı 
bu çektikleri? Bu, ibret verici musibetlerin

bin kere küpünün alınmasından daha ka

barık bir rakam şiddetine eş, meseleye vâ
kıf oluşuydu.

Her sabah güneş doğarken ranza gıcır

dayarak bir gölge belirir ve son ümitle hep 

kapıya bakardı.

— Artık gelmeyecekmiş diye kulağına 

fısıldayınca, yatağm üzerine kapanarak 
saatlerce öyle kalır; fakat ağlamazdı.

Sabah başka sesler de, kalbini eşit iki 
parçaya bölerdi.

— Canımız neyse onu verin, öldürün. 
Öldürün ama her gün bu işkenceyi çektir
meyin. Ah güneş!.. Çocuklarım!.. Size kim 
bakıyor ?

— Yok! Yok!.. Allahım açlıktan ölelim 

mi? Bize yardım elini uzatan yok. Halimiz 
nedir soran yok. İş yok. Çalmayıp da ne 
yapalım.

Ardardına kahkahalar uzar ve sonra 

ağanın tok sesi işitilirdi.
— Kaçırdı.

Şu tavsiyeyle de, kendine sulanan istik

balin acılığına gülüyordu.

— Bundan böyle aynasızlarla işin iş. Ter
sine tünemiş karga gibi düşünme. Damdan 
inince, kafa kâğıdmdaki 26 senelik dam

gayla seni gören, besmele görmüş şeytana 
dönecek. Tufacılığı, gündüz işçiliğini, adam 

şişlemeyi iyi öğren. Kime ne söylersen 
klark çekecek çünkü.

Mahkûmda ne kadar gizli ızdırap var

sa, şu kulağını dolduran ses, onların hay
kırışıydı.

— Memlekette delikanlı adam yok. Kah
pe kan gibi adam, yançiz keriz ister mi

sin? Kıyamet. Hırboların işi hep afi. Gelsin 

desin. “Arkadaş ben bu memleketin gidi
şim beğenmiyorum. Bu abuzettinbeylerin 

haçını putunu... anladm mı, fiyaskos ede
cek işler yapalım. Hani senin şu Gâvuroğ
lu var ya, gâvuroğlu gâvur, memleket on
ların elinde. Onları bir bir tıngırdatmakla, 
canlannı cehenneme yollamakla, rüşvetçi 

memurların icabına bakmakla işler düzel
mez. Balık baştan kokar arkadaş. Onların 
aynasına bakalım. Memleketi sustalı may

muna dönmekten kurtaralım gayrı. İnsan
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gibi namusumuzla yaşayalım, inandığımızı 
sapma kadar yaşayalım arkadaş. Fakiri, 
yoksulu, memleketi gözetelim. Kimsenin 
malına, canına, namusuna göz dikmeyelim.” 

Ona canımın tâ ortasını vermezsem enayi 
plâkisi olayım.

'K
(C)

Şimdi o zayıf ve karanlık yüzünde bütün 

çizgiler düşüktü. Üzerinde 15 senelik mah
pusluğun yorgunluğu ve bitkinliği hâkim
di. Gözlerinden önüne ve uzaklara doğru 
kaçan bulanık bakışlar altında, keskin çiz
giler belirip kayboluyordu. Sert alm hattı 
üstündeki taranmamış saçları, ağırmış gö

rünüyordu. Alnından itibaren siyah çizgi
ler üzerine, damla damla ter boşalıyor ve 
kısa mesafelerle kulaklarına doğru geri

len yüzü titriyordu. Dudakların yan tara
fına doğru kayan ve burnun iki yanında ni- 
hayetlenen çizgilerde; öfke, merak ve şüp
heyle uzama ve kısalma vardı. Bakışlarını 

karşısına bırakırken, başını indirip kaldıra
rak 15 senelik maziyi okur gibiydi. Etrafı 

deniz gibi dalgalanan dudaklarından acı 

bir gülümseyiş, yan çizgilerden dudakla
rına kadar uzadı. Gözleri daldı. Acıların 

en katisıyla gözlerini çivileyen hortlak kor
kuluğundaki yuvarlaklar ve elipsoitler, fer

siz göz bebeklerini lekeledi. Yanlara kay

dıkça içinden bir çizgi fırlayan şekiller; 

ortada, eli kırbaçlı gaddar yüzlü birer ida
reci oluyorlardı, önlerinde de, dizleri üze
rine kıvrılmış, sayısız çoklukta mahkûm, 

terbiye ediliyordu. Avuçlarını gözlerine 

doğru çevirdi. Aniden omuzlarını kaldı

rıp indirdi. Bakış yönünü değiştirdi.
Cezaevinin hürriyete açılan kapısı gı

cırdarken titredi. Artık hürdü. 15 senelik 
ihtisas nazariyesini uygulamalı mıydı? 
Tüm memlekete baykuş gibi tünemiş Gâ
vur oğullan avına çıkmalı mıydı? Yoksa 
profesyonel bir yankeseci mi olmalıydı?

★

Köyüne ayak bastığında vakit öğleye ya
kındı. Çamurlu sokakları geçti. Etrafını sa
ran çocukların, yabancı nazarlarla süzü- 

şüne aldırmadan ilerledi. Kuvvetli rüzgâr

larda savrulan yaprakların dağılıp, yağ

muru da yiyince teker teker kopup düş

tüğü “Kanlı Kavak” m dibine çöktü. Bu 
kavak, korkulu gece masallarına geçen, 

karanlık dolu acı feryatların kavağıydı. 

Dibinde, bacısının urbası gömülüydü. Daha 
nice bacıların. Bu köyde artık Gâvuroğlu 

yoktu. Ama daha binlercesini yetiştirecek 
ocaklar körükleyecek hain bir el bekli

yordu.

“Memlekette delikanlı adam yok. Abu- 

zettinbeylerin haçını putunu... Gâvuroğlu 
var ya, gâvur oğlu gâvur... Allah korkusu 

bilmeyen, memlekette onların sözü geçer. 

Canlarını cehenneme yollamakla işler dü
zelmez. Balık baştan kokar, insan gibi ya

şayalım. inandığımızı... Kimsenin malma, 

canına, namusuna göz dikmeyelim” diye 

yeniden fısıldıyorlar gibiydi.

Yağmurda bir ses duydu.

“Sırrı hadi geçmiş olsun. Gelmişsin. Kur

tulmuşsun. Gayrı mahkûm değilsin.” Ba
şını öbür tarafa çevirdi. Boğazı düğümle

niyordu. Yavaşça doğruldu.

“Ceset altımda. Ben de kurtulmadım. Sa
dece hayatımda yeni bir dönem başlıyor. 
Çünkü biz, milyonlarca insan, bu ahlâksız, 

inançsız Gâvuroğulları, bu despotlar ve on

ları kayırıp, mazlumu ezen imkânlar s u İt 

tası devam ettiği sürece, her yerde ve her 

şekilde mahkûmuz” diye inledi.
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MİLLET SAĞOLSUN (1)

9/Mayıs/1915 sabahı, yine birçok dost ve düşman kınalarını eritecek, birçok 
ocakları söndürecek, kızgın bir savaş günü başlamıştı... Seddilbahir cephesinin de, 
sol cenahımızda, Fransızların ateş hazırlığı —denizden, yerden, havadan yağan çe

lik yağmuru— ile Türk siperlerini, müdafilerini ebediyete kavuşturan, bir toprak 
yığını haline getirmişti... İlk safta hücuma kalkan Senegal taburları bu harap top

rağın üzerinde kalmış, yan ölü Türk yaralılarından başka süngülenecek kimse bu
lamamıştı. Bir anda 2. hatta kadar ilerlediler. Fakat burada 21. alayın Allah... Al

lah... sadalan ile koşan kahramanlan tarafından karşılandılar...

Yeni bir savaş bütün şiddet ve dehşetiyle başlamıştı... Bomba ve süngü, her 

iki taraf saflarında derin boşluklar yaparken vakit vakit gerileyen erlerini korumak 

için, Fransız topçusu, takip eden Türk hatlarma ölüm yaylımları gönderiyordu... 

Bir an geldi, toz, duman ve ateş içinde dost ve düşman karışmıştı...

Bölüğünün başında ilerleyen 1. bölük komutanı Teğmen Saib’in önüne, kan içinde 
bir er çıktı... Bu, gözlerinde azim ve metanet okunan, kumral bıyıklı, aslan yapılı 
Edincikli bir Türk eri idi....

Sağ eliyle —bir top mermisinin koparmış ve ancak bir et parçasının tutmakta 

olduğu— sol kolunun bileğinden tutmuştu... Yalvarır bir sesle “Beyim, şu kollunu 
kesin” diyordu... Manzara ve vaziyet çok acıklı ve fecî idi... Bir lâhza tereddüt eden 

Teğmen Saip, itidal ve metanetine hayran olduğu bu erin ısrarına dayanamadı. 
Cebinden çakısmı çıkardı. Ve kolu henüz tutmakta olan et parçasını kesti... Ve:

— “Hemşerim anlıyorum... Çok acı çekiyorsun... Geçmiş olsun,” dedi. Hiç bir 

kalemin ifade edemeyeceği bir büyüklükle bu kahraman sevgili vatanının şuurları 

uğrunda, kopan uzvuna baktı... Bir de ilerde... boğuşmanın bitmemiş olduğu sahada 

dövüşen arkadaşlarma baktı ve... hararetle derin bir iç çekti...

Bu anda bütün ıstırabım daha coşkun hislerle çarpan kalbine akıtmıştı... Doğ

ruldu, sert bir hareketle kopan kolunu fırlatıp attı ve:

— “ZARAR YOK... MÎLLET SAĞOLSUN.” dedi ve uzaklaştı.

Zaman geçti aradan belki şimdi o nefer 

Milletine yapmıştır, toprağından bir siper

(1) P. Albay Saip Avcı’dan dinledim. (Kur. Bnb. Kadri Perk) “Çanakkale Sa

vaşları Tarihi” 1940 s. 180.
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ÇAĞLARI DEĞİŞTİREN 

DEVLET ADAMI 

FATİH

Sene 1432... Gittikçe büyüyen bir millet. Bir ayağı Anadolu’da, bir 
ayağı Avrupa’da. Ayaklar arasında kalan köhne Bizans... Papaz sultasıyla 
kan kusan Hıristiyan âlemi... Adalet ve insanlık dilenen karanlık devir 
Avrupa’sı... Kaynaşan, kucaklaşan Anadolu... Zaferler kazanan, adaletle 
hükmeden baba Sultan Murat Han (II).

İşte yedi isimli, yedi kuleli, yedinci Paleolag’dan ve yedinci Osmanlı 
muhasarasından sonra alınan İstanbul, yedinci Osmanlı Sultanını bekli
yordu. 30 Mart 1432 pazar günü... Seher vakti... Beklenildiği gibi geldi 
dünyaya... O Fatih Sultan Mehmed Han’dı. O Hüma Hatun’dandı. «Mutlu 
kumandan» müjdesine lâyık olacak insan bu çocuktan büyüyecekti, işte 
milletin, bu mutlu gününü de müverrih Enverî;

“Çün sekiz yüz ve otuz beş sâl olur 
Hem Recep’den gün yirmi altı gelir.
Han Mehmed şenbih gecesi meğer 
İrteye karşı doğat hayrülbeşer.” 

diyerek tarih düşürür. Beş yaşında eğitimi başlar. 14 yaşında birinci defa 
hükümdar, 19 yaşında 2ci defa hükümdar olur. Hızır Bey Çelebi, mutlu 
hâdiseyi, şu beytiyle tarihleştirir.

“Feth-i İstanbul’a fursat bulmadılar evvelûn 
Feth edüp Sultan Muhammed didi tarih ârirûn’>

DlN-I ISLÂM

îmtisal-i “cahidû fillah” olumdur niyyetim 
Din-i îslâmm mücerret gayretidir gayretim

Fazl-ı Halik u himmet-i Cünd-i ricaullah ile 
Ehl-i küfre serteser kahreylemektir niyyetim.

Enbiyâ vü evliyaya istinadım var benim.
Lutfi Haktandır. Hem ümmid-i Feth ü nusretim

Mal ü can ile n’ola kılsam cihan da içtihat 
Hamdülillah var gazaya sad hezârân rağbetim 

Ey Muhammed! mu’cizât-ı Ahmed-i Muhtar ile 
Umarım, galib ola â’dayı dine devletim

F. S. M. Han
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“Millî ruhu baltalamaya çalışanlar AvrupalIlardır. Onların ga» 

yelerine alet olanlar da “Renksizler” dir. Türklerin vatanını taksini 

edip taksitle maddî olarak parçalamaya çalışan bu yağmacı, doy

maz AvrupalIlar, manevî hücumlarım da ihmal etmiyorlardı. Li

sanlarını, maariflerini, ahlâklarını, terbiyelerini, âdetlerini neşir ile, 

bir asırdan beri içimizde yalmz isimleri Türk kalmış müthiş bir 

“Renksizler” le, sinemize saldırıyorlar, bizi zayıflatıyorlar, milliyet 

fikrini FARMASONLUK efsanesiyle boğuyorlardı.”

ÖMER SEYFETTİN

İçinde bulunduğumuz bu ay, 6 Mart’ta 

doğan ve millî hikâyeciliğimizin şuurlu ve 
mümtaz temsilcisi Ömer Seyfettin’in 52. 
ölüm yıldönümüdür. Ömer Seyfettin, Türk 

hikâyeciliği içinde şahsiyeti ve kalemiyle 
gayet müstesna bir yer tutar. Âdeta bir 

ışıktır. Mazisinin haşmetini, vakarını bü

yüklüğünü yutmuş, bunlarla atiyi aydınlat
maya çalışmış bir ışık. Kalemini; milleti, 

onun dertleri, onun ızdırabı ve kurtuluşu 

için kullanan çok az sanatkârlarımızdan 
biridir, Ömer Seyfettin...

Ne yazık ki, genç nesiller Ömer Seyfet

tin’i bilmezler, onu tanımazlar. Bir sanat

kârı tanımak onun birkaç eserini okumak 
manasına gelmemelidir. Türk gencinin 

Ömer Seyfettin’i tanımaya ihtiyacı vardır. 
O’na sevgi dolu gönülleri açmaya çalış

mak da yetmez. Hikâyeciliğimizin bu örnek 

şahsiyetini daha yakından tanımaya ve bil
meye mecburuz.

HAYATI

Ömer Seyfettin, 6 asırlık koca bir “Çı

nar” m, üç kıta yedi deniz hakimi bir im

paratorluğun parçalanarak yutulmaya ça
lışıldığı bir çağda dünyaya gelmiştir.

1884 yılında Balıkesir’in Gönen kazasın
da doğan Ö. Seyfettin, Ömer Şevki Efen

dinin oğludur. 8 yaşma kadar ailesiyle bir

likte Gönen’de kalmış, tahsiline ailesiyle

birlikte geldiği İstanbul’da devam etmiştir. 

Daha sonra Edirne Askerî îdadîsi’nde oku

yan Ö. Seyfettin, tahsilinin son yıllarını İs
tanbul’da “Mekteb-i Harbiye” yi bitirerek 

geçirmiştir.
Balkanların, komitacılar ve bin türlü iha

netler ile ateşe verildiği, millî hayattan git

tikçe uzaklaşılan yılların içinde ömür tü
ketmiştir. Kendisi, 1920’de yakalandığı şe

ker hastalığından kurtulamayarak İstan

bul’da vefat etmiştir.

HİKAYECİLİĞİ

Onun hikâyeciliğini, ister yaşadığı de

virlerin içinde, ister yazdıklarının konusuy
la tasnif ederek değerlendirin, yine aynı Ö. 

Seyfettin’le karşılaşırsınız; buhranlarımızı 

ve düşmanlarımızı doğru teşhiste isabet 

göstermiş millî bir hikâyeci...

Gönen’de geçen çocukluk çağında, duy
duğu hisler, temizlik ve safiyet ile doludur. 
Milletçe yaşanılan berrak bir imanın yıka
dığı ailelerde görülen sıcak duyguları, sa
mimiyeti içten gelerek anlatan hikâyecimiz 
Ömer Seyfettin’dir. “Kaşağı” adlı hikâye

sinde, o dopdoğru imana olan saygı ve hür
meti cümlelere sığmaz... Yüceliklere, ruhun 

en ince köşelerine taşar:

“... Büyük, yeşil baş örtüsünün altında 

tıpkı ölen bir hemşireme benzeyen güzel ve 
âsim çehresini görerek... ve yavaş yavaş
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sallanan mukaddes başının aheng-i hafif-i 
münacaat-ı’m seyrederek dalıyordum... an
nemi bir meleğe benzetiyordum, bu tehay- 

yülle melâikeleri düşünerek... Kur’an oku

yan annemin şimdi etrafına toplanmaları 
lâzımgelen melâikeleri müşahade ediyorum 

zannederek dalıyordum. Yüzünün üstünde, 

ahrette güller bitecek ve cehenneme gire
cek olursam katiyen yanmayacak olan sol 

kaşımın ucunda tatlı bir ürperme duyu
yor, sonra annemin münevver bir zanbak 

aydınlığıyla parlayan dudaklarının kımılda
masına bakarak... o gürülemeyen melâike 
kanatlarının, saçlarıma, annemin, şimdi 

Kur’an tutan ince parmaklarıyla okşadığı 
sarı ve çok saçlarıma dokunduklarını his
seder gibi oluyor ve dalıyordum.”

Kör bir batı taklitçiliğinin ve Avrupa 
hayranlığının aşılanmaya çalışıldığı devir
de, eğitimin; sadece köksüz, kendi tabiriyle 
“Renksiz”, idealsiz bir nesil yetiştirmekte 

olduğunu gören Ömer Seyfettin, bunu şöy

le belirtir:

“20 yaşına girdiğim bugün feci akibeti 

duymak ne acı... Erkân-ı harp olmak, bütün 
gençliğimi dolduran bir hırstı. Niçin? Ya
zacağım işte... Çabuk terfi etmek, yüksek 

mevkilere geçmek, güzel İstanbul’da zevk 
içinde yaşamak, çok iyi yemek yemek, çok 
iyi içmek, çok iyi giyinmek, zengin bir iz

divaç avlamak, çabucak paşa olmak, Av
rupa’da ateşemiliterlikle keyif yetiştirerek 

ömür sürmek için değil m i?” (1).

Ömer Seyfettin’in hikâyelerinde göze çar
pan en önemli husus, düşmanı tespitteki 
isabetliliğidir. Bir sürü zavallının, “batı
cılık”, “alafrangacılık” diye yuttuğu yıkı
mı, Ömer Seyfettin gerçek yürütücülerine 
bağlamayı bilmiştir. Trablus ve Balkan sa
vaşları eşiğinde masonluğun karargâhı hâ

line gelmiş olan, ihanet merkezlerinde sür
dürülen, “bir imparatorluğu çökertme, bir 
milleti her şeyiyle yok etme” hareketini, 
bütün dehşetiyle görmüştür.

“Primo Türk Çocuğu Nasıl Doğdu” isim
li hikâyesinde, hikâyenin kahramanı Ke
nan’ı şöyle konuşturur:

“Alçak düşman bu güzel memleketi topa 

tutmuş, zapta kalkmıştı ve ortada hiç bir 

sebep yoktu? Bu derece kaba ve denî bir

tecavüze kimler cesaret ediyorlardı ? Bu 
milletin içinde namuslu insan yok muydu? 
Bu millet baştan aşağıya kadar korsan 
mıydı? Hükümetleri bir ahlâka, bir vic

dana sahip insanlardan mürekkep, değil 
miydi?.. Düşünüyordu... Projektörün nuru 
tekrar söndü. Ufkî ve beyaz Trablus ha
yali kayboldu. Gözleri yine karanlıklarda 
kaldı. İtalya başvekili Gioletti, hâriciye na
zın San Julianııs da, Avrupa’da hükümet 

adamlarının çoğu gibi, mason değil midir
ler... Şöhretli granmetr’leri, mason hüküm

darları, mason prensleri, mason lordlan, 

mason milyonerleriyle “Yalnız insaniyet, 
başka bir şey yok” diyen Fran-Masonluk 

şimdi neredeydi?.. Başı dönüyordu... Bütün 
lıayatmda ne kadar yalnış ve çürük fikir
lerle aldandığını, kavmiyetsizliğin, milliyet- 
sizliğin ‘‘Beynelmilelcilik ve Masonluk hül

yasının biraz düşünebilen bir adamı hüngür 
hüngür ağlatacak derecede gülünç bir buda

lalık olduğunu anlıyor, istemeyerek içinden:

— Ben neyim?

Diye kendine soruyor, fakat:

— Türküm...

Demeğe cesaret edemiyor...” (2).

Osmanlı İmparatorluğunun sağlam devlet 
yapısının tablosunu çizerken, ordumuzun 
şanlı zaferlerini de destanlaştırır ve fethe

dilen Hıristiyan ülkelerinin ahalisine yapı
lan İnsanî muameleleri anlatmayı da ih

mal etmez. Aynı Ö. Seyfettin, “Başım Ver

meyen Şehit”, “Topuz”, “Teke Tek” gibi 

hikâyelerinde, Osmanlı ordusu içinden ideali 
uğrunda, imanı uğrunda canını feda etmek
ten çekinmeyen kahraman asker tipleri or

taya koyar. Ö. Seyfettin’in maziye bu şe
kilde dört elle sarılışının sebepleri arasında 

akla ilk gelen, yaşadığı devir ve onun in
sanlarına karşı duyduğu acıma hissidir. Zira 
yaşadığı devir, “Ferman” adlı hikâyesinde 
canlandırdığı disiplin ve fedakârlık numu
neleri verecek, “Kütük” ve “Vire” de tasvir 
ettiği yüksek deha gücünü gösterecek şah

siyetlerden uzaktır. Aksine sahipsizliğin, hi- 
mayesizliğin, açlığın ve sefaletin kucağına 
terkedilmiş insanlar vardır etrafında. “Ni

çin Zengin Olmamış” isimli hikâyesinde, vi- 
eder.
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rânelerde kimsesiz, ilâçsız, aç, bir köşeye 
atılmış insanlarm nasıl öldüklerini tasvir

“Millete ekmek diye kum, toprak yedi
renler, katığı dünya yüzünden kaldıranlar, 

fıkarayı soyup kendileri zengin olanlar, oto

mobillerde uçanların ne zaman asıldıklarını 
göreceğim Allahım.”

“Bir milletin bire kadar açlıktan ölmesi 
için toplu tüfenkli teşkilât yapan TopaPı, 
bu alçağı tutanları öldüreceğim. Yenecek ne 

varsa ortadan kaldıran, altı yüz yıllık bir 
devletle birlikte kocaman masum Türk mil
letini fakrü' dem kılıcından geçirenleri ge
berteceğim. Evet, bu milleti hükümet mah
vetmek istiyor.” »

Hikâyelerinde seçtiği tipler o kadar usta
lıklıdır ki, bu tiplerin şahsında bir devri, 

izleri millet hayatında gittikçe derinleşen 
bir devri görmek mümkündür. Renksizli

ğin, kozmopolitliğin ve batı taklitçiliğinin 
şahsında temsil edildiği “Efruz Bey” de bu 
tiplerden biridir. “Bizde her okuyan halk

tan kopar” sözünü dilinden düşürmeyen 
Ömer Seyfettin’dir. Ve bu kopuşu, Tanzi- 

mata bağlamak başarısını gösteren de yine 
O’dur. “Primo Türk Çocuğu Nasıl Öldü” 
de çizdiği tablo gayet ibret vericidir.

“Primo:
— Acaip, bu Tanzimat ne?

Diye sordu. Babası daha mufassal anlat
maya başladı:

— Türklüğümüzü bütün unuttuğumuz ta
rih... Bu Tanzimat, Avrupavâri kanunların, 

bizim memleketimize tatbike başlamasıdır. 
Bu yabancı ve muzır kanunlar, eski esirle

rimiz olan reayaların çok işine yaramış. 

Çünkü bu kanunlar Avrupa medeniyetin
den, yani Hıristiyanlık ruhundan doğuyor

du. Esirlerimizin çoğu da hıristiyan olduk
larından hayatlarına biçilmiş kaftan gibi 
oluyor, onları terakki ettiriyordu. Biz Türk- 

lere gelince, dînimiz Müslümanlık olduğun

dan hıristiyanlıktan çıkan bir müessese 
mümkün değil bize gelmiyor, aksi tesirler 
husule getiriyordu. Seneler geçti. Esirle
rimiz fikirce, ruhça medeniyetçe bizi fersah 
fersah geride bıraktılar. Bizim büyükleri

miz hâlâ gafil ve budalaca “Müsavat ilân 

ediyorlardı. Esirlerimizin elinde yeni ve mü
kemmel bir silâh vardı. Bizde kırık bir ok...

Memleektimizde bütün zenginlik, az zaman 
içinde esirlerimizin, yani o eski ve barışmaz 
düşmanlarımızın eline geçti. Biz âdeta bir 
bekçi, bir uşak gibi kaldık. Askerlik ve 

memurluktan başka menbâımız yoktu.”(3).

Zaman zaman yazdığı makalelerinde, a- 

sırlık düşmanların niyetlerini ve ihanetleri
ni de gayet güzel ifade etmiş, âdeta bugün

lere seslenmiştir:

“îngilizler Hindistan’a, Mısır’a el atıyor

lar, Bûlûcistan’ı, Basra körfezini, hatta 
Irak’ı benimsiyorlardı. Ve bu tabu tema

yülün sarhoşluğu ile bütün bütün sersem
leşip gâvurlaşıyorlardı. Başvekilleri Gladis- 

ton ehl-i salip devrini açıyor, milletlerinin 
meclisinde bir elinde Kur’an ile gelerek:

— Bu kitap dünya yüzünden kalkma
dıkça bize rahat yok diyordu...

Yirminci asrın ehl-i salibi başladı. Fakat 
yavaş yavaş ilerliyordu. Rusya Deli Petro’- 
nun vasiyetnamesini yerine getiriyor, Türk
lüğü doymaz bir hırsla evvelâ parçalıyor 

ve sonra yutuyordu. Beş milyona yakın 

Türk nüfusu ile meskûn olan Azerbaycan’ı 
yutmak için İran’ın aşağısını müttefiki In- 
gilizlere verdi. Sonra Rumeli’yi yavrula- 

rma kaptırarak aralarında pay etti. İtal

ya’yı da kendi ehl-i saliplerine sokmak hül- 
yasıyle Trablusgarp’a karşı teşvik ve teş- 

bî etti.” (4).

Ölümünün üzerinden 52 yıl geçmesine 
rağmen, sanatımız ve milletimiz Ömer Sey- 

fettinler’in arayışı içindedir. Şunu üzülerek; 
belirtelim ki, Ömer Seyfettin gereken sev
giye kavuşturulmamış, hak ettiği değer 
kendisine verilmemiştir. Malûm bir zihni
yetin, malûm temsilcileri, bu millî hikâye- 

cimizi genç nesillerin zihninden, düşünce
sinden koparmak istemiş ve edebiyatınızın 
Ömer Seyfettin’li sayfaları koyu sis bulut

larının içinde kalmıştır.

(1) Tahir Alangu: Ömer Seyfettin.
(2) “Seçme Hikâyeler I ” ö. Seyfettin. 

Sayfa: 191-192. 1000 Temel Eser Serisi.
(3) “Seçme Hikâyeler I ” aynı seri. Say

fa: 223.
(4) Aynı seri. “Bugünkü Muharebelerin 

Sebebi” Sayfa: 254-255.

44 PINAR



SERGİ
Otlasİk i 

‘J ü rk | 
Çini | 

Desenleri | 

Sergisi |

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Haf

tası ve 52. Kuruluş yıldönümü münasebe
tiyle bu yıl, değerli ressam, dekoratör, mü- 

zehhip Muzaffer Batur’un eserlerinden 
meydana gelen KLASİK TÜRK ÇÎNÎ DE

SENLERİ konulu bir sergiyi 1-10 Mart 
1972 tarihleri arasında YEŞİLAY SANAT 

GALERİSİ’nde teşhir etmiştir.
İlgi ile takip edilen ve büyük bir tak

dir toplayan sergiyi okuyucularımıza ak
tarabilmek için gezdik ve Muzaffer Bey’le 
konuştuk. Muzaffer Bey, sorularımıza bü
yük bir alâka ile cevap verdiler:

— Sergiyi niçin açtınız, hayatınızın kısa 
bir biyografisini yapar mısınız?

— “Özellikle atalarımızın, sanatkârları
mızın yaptığı saray, köşk, türbe, ve cami
lerdeki duvar çinilerini derledim, renkli rö- 
levelerini yaptım.

Resim-iş öğretmeniyim. Balıkesir İlk Öğ

retmen Okulu’nu bitirip 2 sene köy öğret
menliği yaptım. Gazi Eğitim’in Resim şu
besine girdim. Mezun olunca müzelerde va
zife aldım, öğretmenliğe ek görevde devam 
ettim.

Ankara Arkeoloji Enstitüsünde asistan
lık yaptım. Askerlikten sonra Topkapı Sa
rayı Müzesi Çini Seksüyon Şefliğine, 1954 

yılında da Edirne Müzesi müdürlüğüne ta
yin oldum.

Ankara Gençlik Parkı’nda 1957 hazira
nında bir sergi açtım. Vakıflar, eserleri sa

tın aldı. Ve vakıflara geçmem için teklif 

ettiler. Daha sonra Vakıflar Tezyini Res- 

toresyona esas olacak rölöve ve projeleri 

hazırlamak üzere mütehassıs eleman ola

rak teknisyen kadrosuna aldılar. Halen Va

kıflar Baş Müdürlüğünde personel-dekora- 
tör olarak çalışmaktayım.

İlkokul öğretmenliği, ortaokul resim-iş 

öğretmenliği ve müzecilikten sonra Türk 

Tezyini Sanatlarının bir kolu olan çini de
senleri, abide ve camilerimizdeki kalem işi 

(duvar süslemesi-fresk) çalışmaları yap
maktayım.

24 seneden beri resim-iş öğretmenliğini 

bırakarak bugün terkedilmişliğin neticesi 
yok oluşla karşı karşıya olan, klasik Türk 

sanatlarının bir dalı mahiyetini taşıyan 
TÜRK TEZYİNATI, RESİM VE ÖZEL 

KURUMLARFm anlatmak, halka sevdir
mek, sanat alanında maziden ilham alarak, 
günümüz sanatımıza millî şahsiyeti vermek 

mücadele ve çabası içindeyim. Bu maksat
la sergi açıyorum.”

— Türk çiniciliğinin tarihinden kısaca 
bahseder misiniz?

— “Türk çiniciliği tarihî seyri itibariyle

İslâm’dan önce Orta-Asya; Islâmiyetten

sonra Anadolu Selçuklu Çiniciliği ve Os-

ANLATAN: Saim OKAN 
İ.Y.Ö.O. öğrencisi
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Saylııı Muzaffer Batıır (sağdan ikinci şahıs) sergiden bir köşeyi izah ederken...

manii çiniciliği teknik ve sanat bakımın
dan dünya çapında bir önemi haizdir. Bu 
sergimizde yalnız Osmanlı çiniciliği konu 

oldu. Osmanlı çiniciliğinin tarihi şu bölüm

lere ayrılır:
it 15. yüzyıl ilk yansı çinileri: 
Sergimizdeki örnekleri; Bursa Mektebi, 

Yeşil Cami ve türbesi, Muradiye Medresesi, 
Edirne’de 3 Şerefeli ve Muradiye camileri.

*  15. yüzyıl ikinci yansı:
İstanbul’da Çinili Köşk, mozaik çinileri, 

ilk Fatih Camii’nden kalan iki orijinal çini 

pano.
it 16. yüzyıl ilk yansı:
İstanbul Topkapı Kara Ahmet Paşa Ca

mii dolap alınlıkları, Yavuz Sultan Selim 
Camii pencere alınlıkları, Topkapı Sarayı 

arz odası önü çini karosu. 
it 16. yüzyıl ikinci yarısı:
Türk çiniciliğinin en yüksek seviyeye çık

tığı devredir. Pişirmede teknik mükemmel
lik, çini motif ve renklerindeki zenginlik, 
ve renk güzelliği itibariyle bugün bile ta

zeliğini muhafaza eden mükemmelliktedir.

İstanbul’da Topkapı Sarayı çinileri, Sü- 
leymaniye, Rüstem Paşa, İvaz Efendi, Ra
mazan Efendi, Piyale Paşa, Yeni Camii, 

İkinci Sultan Selim Camileri, 3. Sultan 
Murad Türbleeri en şahaser örnekleridir.

Edirne’de, Selimiye Camii çini panoları 
ve bilhassa nadir bulunan elma motifleri 

unik (eşi bulunmayan) eserlerdir. Sergide 

bu güzel parçalardan başka, derlenmiş 
renkli çeşitli lâle, yaprak, gül motifleri 
teşhir ediliyor. Bunlar duvar çinileridir. Bir 

parça da günlük ihtiyacı gidermek için 
yapılmış kap, kacakların üstünü süsleyen 
çini motifleri var. Bir kısmı tabak, vazo, 

kandil, maşrapa, küp gibi parçalardır. Bir 
kısmı kompozisyon, bir kısmı da yerli ya

bancı derlenmiş İznik fırınlarında pişiril
miş çinilerdir.

it 17. yüzyıl ilk yansı:

17. yüzyıl ilk yansında 16. yüzyılın mü

kemmel eserleri bir müddet daha devam 
eder. Teknik itibariyle 16. yüzyıl 2. yarısı 
çinilerini andırır.
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★ 17. yüzyıl ikinci yarısında çinicilik ge
rilemeye başlar. Tarihi Türk Çiniciliğini, 
halk seramikçiliğinden ayrı olarak Padişah
lar, vezirler ve hayır sahibi zenginler, yap

tırdıkları saray, türbe, han, hamam gibi 
klasik mimarî eserlerimizi dekore etmek 

maksadıyle, himaye etmişlerdir.

17. yüzyılda artık çini talepleri azalmış, 

bu suretle babadan oğula intikal eden bu 
teknik, iz bırakmadan, fırınların sönmesi 
suretiyle gerilemeye başlamıştır. 3. Sultan 
Ahmet zamanında sarayları süslemek için 
istekleri karşılayan çini fırınları İznik’te 
bulunamamıştır. Bu maksatla İstanbul’da 
Tekfur Sarayı’nda bir çini fırını kurulmuş
tur. Bu fırında pişirilen çiniler, teknik bil

gisi az olan ustaların elinde kalitesiz ol
muştur. Ve bir müddet faaliyetten sonra 

bu da susmuş, duvar kaplama işi Avustur

ya ve İtalya’dan getirilen çinilerle yapıl
mıştır. Bu çinilerle Topkapı Sarayı Harem 

dairesi kaplanmıştır. Tabiî bu çiniler Türk 
zevkinden ayrı kalitesiz çinilerdi.

Çiniciliğimizin en son mümessili olan 
Mehmet Usta’yı da, İstiklâl Harbinden ön
ceki işgal yıllarında Kütahya’ya giren Yu

nanlılar şehit etmişlerdir. Bu suretle çini
ciliğimiz tamamen ölmüştür.

Bu arada Avrupa’da gelişen porselenlerin

Türkiye’de de yapılması için, Sultan II. Ab- 
dülhamid tarafından Yıldız Parkı’nda kur
durulan, yabancı ve yerli ustaların elinde 
çok güzel örnekler veren fabrika, İstanbul’a 

giren Hareket Ordusu tarafından tahrip 
edilmiştir.

Bugün Sümerbank tarafından 5-10 yıldır 
tekrar ihya edilmeye çalışılan çinicilik, gü
zel örnekler vermeye başlamıştır. Kütah
ya’daki özel teşebbüsün elindeki çiniciliği

miz ise, yavaş da olsa gittikçe inkişaf 
etmektedir.

Yeni yapılan binalara BETEBE kapla

ması yerine, çiniler yaptırılsa çiniciliğimiz 
kalkınabilir. Her şeyden önce devletin bu 

alandaki himayeciliğine ve desteğine ihti
yaç vardır. Fakat şunu belirtmek gerekir 
ki Devlet Güzel Sanatlar Akademileri ve 

Tatbiki Güzel Sanatlar Okulu’na Türk Tez

yini Sanatları (Çinicilik, Tezhip, Hattat
lık,... vb.) girememiştir. Bu okullarda bu 

sanatlar için bir bölüm açılmamıştır. Bu 

durum büyük bir hatadır. Halen böyle bir 

şube açılmamıştır. Yetişen gençlerimiz ken
di sanatına yabancılaşmaktadır. Avrupa sa
natının kopyesi haline gelmektedir. Türk 
Sanatlar Akadamesi kurulmalıdır.”

Muzaffer Batur Bey’e, kıymetli açıkla

malarından ve fedakâr çalışmalarından do
layı teşekkür ederek ayrıldık.

KEMÂL ŞADOĞLU ve BİRADERLERİ

Kol. Şrt. Fermeneciler — 76-78

Tel: 45 35 89 Karaköy — İSTANBUL

★ En üstün cam macunlan ŞADOL

★ En üstün boya ŞADOLİN

1 ★ En üstün selülozik sentetik sanayi fırın finelleri ŞADOL 
> Çanakkale Seramik Fabrikaları Kaleflex yer karoları bayiliği

★ Bilumum boya ve malzemeleri DYO.

ÇBS İshakol Bayiliği
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Y A Ğ M U R  Y A Y I N E V İ  i

Yeni çıkan eserlerini snnar i
HAZRETİ PEYGAMBERİN SAVAŞLARI

Prof. Muharnmed Hamidullah’m son derece kıymetli fotoğraf 
ve belgelerle dolu ve ilâveli olarak hazırlanan eserini Doç. Dr. Salih 
Tuğ yeniden dilimize kazandırdı.

Temiz baskı, iplik dikişli ve lüks kapak içinde 232 sahife 
fiatı: 12,5 lira.

İSLÂM ŞAHSİYETÇİLİĞİ

Rabat Üniversitesi İnsanî ilimler Fakültesi Dekanı Prof. M. 
Aziz Lâhbabi’nin ilginç eseri. İsmail Hakkı Akın’ın temiz türkçesi 
ile dilimize çevrildi.

Temiz baskı, iplik dikişli lüks kapak içinde 144 sahife Fi- 
atı 8 lira.

Kitapçılardan arayınız. Tek siparişlerin bedelini (pul veya ha
vale olarak) peşin gönderiniz.

YAĞMUR YAYINEVİ 
Ankara Cad. 123 Kat: 2, İSTANBUL

İ N A N Ç L A R
Yazan: Dr. M. Kenan Çığman

Tarihte ve günümüzde Allah’a inanmayanların iddialarını İlmî, 
fennî, aklî, mantıkî ve naklî delillerle çürütüp inanmaya mecbur 
olduğumuzu ispat eden büyük eser. Her münevverin ezbere konuş
maması için mutlaka okuması gerekli bir kitap. Araştırma mahsulü, 
kaynak eser.

Büyük boy, temiz baskı, 525 sahife, 25 lira.

Bütün kitapçılardan ısrarla arayınız veya sipariş ediniz.

Genel*Dağıtım: YAĞMUR YAYINEVİ 
P. K: 72 - İSTANBUL
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:

Millet Düşmanlarının 
İ H Â N E T  P L Â N L A R I  

( Belgeler)
♦

Subay, öğretmen, öğrenci, memur; milletini seven her münev- ! 
verin mutlaka okuması gereken kitap! i

★ Tevrat’a göre, Beynelmilel Yahudiliğin İdeolojisi ve Poli
tikası. t

* Sion önderlerinin Protokolleri. •
★ Beynelmilel Sionist Teşkilâtının Gizli Tamimi. j
* T. Komünist Partisinin Faaliyet Programı. t
★ İleri Demokrat Cephenin Programı. *
* Fener Patrikhanesinin İhanet Programı. ♦

İsteme Adresi: *♦

OTAĞ YAYINEVİ !

Nuruosmaniye Caddesi 8/3
Cağaloğlu — İSTANBUL

Millî Edebiyatın En Güzel Örneği

DEDE KORKUT 
HİKÂYELERİ

RENKLİ - RESİMLİ AYLIK MECMUA ŞEKLİNDE 
YAYINLANMAĞA BAŞLADI

FİATI : 500 KURUŞ
ADRES:

Dede Korkut Yayınları 
Beyaz Saray No: 12 

Beyazıt — İSTANBUL



P I N A R

Zulümleri eritirdim zor ile.

Dağılırdı kezzap düşmüş taş gibi.

İyilikle kucak açıp her ile;

Akıp giden bin lüleli PINARIM.

Sed çektiler dalga dalga suyuma 

Benden uzun varmı bakın boyuma? 

Kızıl Çin’den Viyana’nm önüne; 

Akıp giden bin lüleli PINARIM.

Taşa yazıp imanımı sır ile 

Uzanırken Taçmahal’den Budin’e. 

Çevirerek üç kıtayı bir ile;

Akıp giden bin lüleli PINARIM.

Tarih sayfalan bende ıslanıp; 

Bunca zaman üç denize yaslanıp. 

Her baharda Tuna ile bulanıp. 

Akıp giden bin lüleli PINARIM.

Altaylardan şu cihana bakarım.

İslâm ile birleşerek akarım.

Mazlumun badesi; zalime ateş gibi 

Akıp giden bin lüleli PINARIM.

Muhittin AKDEMİR 
Sivas


