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KIYMETLİ
PINAR OKUYUCUSU

Kıymetli Pınar Okuyucusu,

Rüyalarımız gerçek olmuştur. Hayallerimiz, yaşayan vakıalar haline 
gelmiştir, ilerliyoruz. Her gün biraz daha güçlü, her gün biraz daha çe
likleşmiş olarak ilerliyoruz. Bir çığ misali derleniyoruz. Toplanıyoruz. 
Büyüyoruz. Engeller, önümüze çıkan zayıf çer-çöp gibi eziliyor. Eriyor. 
Bir çığlık attık. Bir hareket başlattık. Yürüyen ve her davranışı mesut 
hayata bir davet manası taşıyan bir kafile yola çıkarttık. Kafilemiz ge
nişliyor. Küçücük bir dal etrafında toplanan oğul anlar gibi, kafileleri
miz dalga dalga oluyor. Bir barajı dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Bekle
yenler var. Dudakları, tarlaları gibi çatlamış insanlara umut götürmek, 
bereketli sular götürmek gerek... Götüreceğiz. Buna inanıyoruz. İnandığı
mız için güçlüyüz.

Kıymetli okuyucu, bu sözler, bir hayat âleminden derlenen cümle
ler değildir. Pınar’m  üç sayıdan beri gördüğü alâka, hayallerimizden çok 
daha geniş hayalleri bile doyuracak büyüklüktedir. Onun için kararlı ko
nuşuyoruz. Onun için ümitliyiz. Geçtiğimiz bir ay içinde, Pınarın sa
tışı değil, gelen mektuplar, anında cevap veremeyeceğimiz kadar kabarık 
bir dosya meydana getirdi. İstiyoruz ki, her okuyucu mektubuna ayrı 
cevap verelim. Bize şiir, hikâye, inceleme v.s. gibi yazılarını gönderenlerle 
teker teker, sohbet etme imkânını bulalım. Karşılıklı olmasa bile mek
tupla bunu temin edebilelim. Fakat bir aylık kısa bir zaman içinde, mek
tup mektubu kovaladı. Hepsi, Anadolu’da patlayan ümit volkanı gibi. 
Beklenenle geldiniz diyorlar. Bekleneni getirdiniz. Seviniyoruz. 
binlerce insanın ideallerini aynı yere toplaması bir heyecan veriyor biz- 
lere. Onun için, Pınar mensuplarında bir arının gayret ve azmi var. Her
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gün daha g ü z e l ,daha doyurucu bir Pınar sunmanın çabası içindeler. Sizin 
duygu, düşünce ve heyecanınıza lâyık olabilmek gayretindeyiz. Eminiz 
ki sizler de daha az bir gayret içinde değilsinizdir.

Kıymetli okuyucu, Pınar’m bu sayısı eski sayılarından daha da dol
gun bir muhtevaya sahip. Eğitimle ilgili bir yazı var. Bir devrin eğitim  
hayatını ve anlayışını tesbit eden bu kısımda, K öy Enstitüleri objektif 
olarak inceleniyor. Yıllardan beri, akıl almaz kalıplara sokulan eğitim 
hayatımızın değişik bir kopyecilik devri anlatılıyor. Köylümüzün temiz 
varlığını bulandırmak için tertiplenen bir oyun, yeni yanlışlara düşül
mesin diye, bütün açıklığıyla ortaya konuyor. Devlet-Toplum ve Düzen 
konulu deneme daha önemli bir konuya temas ediyor. Üzerinde düşünül
mesi gereken sorular ortaya koyuyor. Yine düşünülmesi gereken bazı ce
vaplar veriyor. Bu ay, Genç Sanatçılarımızı Tanıtıyoruz sayfamızda, ka
rikatür sahasında kıymetli bir sanatkârımız tanıtılıyor. Karikatür üze
rine, yarınlarda, kesin söz söyleyecek sanatkârlarımızın habercisi olan 
Ali Kocamakla yapılan rüportaj bir tanıtma olduğu kadar, eğitici tara
fıyla da dikkatle okunmaya değer durumdadır. Pınarım bu sayısında, kıy
metli bir misafirimiz daha var. Muhterem hocamız Prof. Dr. Faruk Kadri 
Timurtaş, dil konusunda önemli açıklamalarda bulundular. Bunlardan 
başka kitap, tiyatro bölümleri ve şiirlerde yeni yeni kabiliyetlerle tanı- 
şıcaksınız. H er şiir Anadolu’nun bir bölgesinin tatlı bir nağmesini sunu
yor. Mehmet Ali Taşçı’nm "Tabut”  isimli hikâyesi, aynı zamanda psi
kolojik tahlilleri de ihtiva eden, m itli realizmin güçlü bir örneğidir. Meh
met Ali Taşçı’nmDinar’da yayınlanan bu ikinci hikâyesini, zannediyoruz,
daha çök beğeneceksiniz. Dinar’ın bütün muhtevasını saymak mümkün 
değil. Sizi Dinar'la başbaşabırakacağız.

Kıymetli okuyucu, bugüne kadar Pınar’a yüzlerce mektup gelmiştir. 
Bunlar değişik san’at datlanna ait. Üzülerek belirtelim ki bunların hep
sini, bir sayımızda yayınlamak imkânımız yoktur. Onun için gelen ya
zılarımızı sıraya koyarak zamanla neşretmeye çalışıyoruz. Sizden bekle
diğimiz, hiç bir zaman yazınızın çıkmadığı duygusuyla hareket etmeme
niz ve gelen yazılar üzerinde sonsuz bir ihtimam gösterildiğini bilmeniz- 
dir. Unutmamak gerekir ki Pınar hepimizin eseridir.
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E Ğ İ T İ M

KÖY
I ENSTİTÜLERİ 
I ÜZERİNE

Yusuf ÇALIŞKAN  
İst. Y.Ö. Okulu

17 Nisan 1940 Köy Enstitülerinin kuru
luş tarihidir. 17 Nisanlarda maarif tarihi
mizde yüzyıllarca silinmeyecek olan kötü 
izler bırakarak giden bu müessese hakkın
da çok şeyler söylenmiştir. Ancak, şunu 
öncelikle belirtelim ki, milletleri yok ede
bilmenin pratik yolu, milletlerin tarihini, 
an’anesi, duygusu ve inançlarının tümün
den ibaret olan millî kültür pınarını kurut
maktır. îşte iki asrı aşkıh bir zamandır 
millî kültürümüz, beynelmilel düşmanların 
ve ajanlarının eliyle darbelendi. Milletin 
yıkılması onun ruh ve kafa yapısını değiş
tirmekle mümkün olacaktı. Aradan seneler 
geçmesine rağmen, milletin büyük bir par
çası olan köyün ve köylünün gelenekleri, 
düşünce ve idealleri bir türlü yıkılamamış- 
tı. Fakat bu yıkım işi mutlaka gerçekleş
tirilmeli idi. İşte bu zaruretten Köy Ensti
tüleri doğdu. Köy Enstitüleri millî kültü
rün imhası için bundan böyle bir silâh ola
rak kullanıldı.

Madem ki hedef millet hayatının darbe- 
lenmesiydi, son bağımsız Türk vatanının 
kızıl sefalet kervanına iltihak ettirilmesi 
için gerillacılık (!) oynayanlar bu müesse- 
sede ekilen tohumların bugünkü başakla
rıydı. Öyleyse devamlı polemik mevzuu ya
pılan Köy Enstitülerinin gölgede kalmış 
yüzünde neler yazılıydı ? Hangi belgeler 
kazınmıştı duvarlara? Bu inceleme yazı
mızdaki amaç işte, Köy Enstitülerini, bilin
meyen yönleriyle anlatmaktadır. Geçirdiği 
tarihi seyri, gayeyi ve kimler tarafından 
kurulduğunu ortaya koymaktır. Bu mües- 
seselerde oynanan çirkin oyunları vesika-
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ların ışığında inceleyerek ortaya sermekte
dir. Tâki, milletimize kötü sonuçların ye
niden hazırlanmasına imkân verilmesin.

KÖY ENSTİTÜLERİNİN
KURULUŞUNA DOÖRU
Zamanın başvekili İsmet İnönü, Maarif 

Vekili Saffet Arıkan idi. Eğitim bilgisi ek
sik, meslek formasyonu hiç olmayan Arı- 
kan parti içinde birtakım akıl hocaları 
tarafından idare ediliyordu. Saffet Arıkan’ı 
perde arkasından idare eden Nafi Atuf 
Kansu idi. Bu şahıs 22 eylül 1919 tarihinde 
kurulan “Türkiye İşçi ve Çiftçi Sosyalist 
Partisi” müteşebbis heyetinde bulunuyordu. 
İlköğretim probleminin çözümlenmesi için 
bir adam aranıyordu. Akıl hocalığını us
talıkla yürüten Atuf Kansu’nun bu iş için 
Saffet Arıkan’a tavsiye ettiği adam İsmail 
Hakkı Tonguç oldu. İsmail Hakkı Tonguç, 
Lenin’in yanı başında komünist ihtilâlin
de vazife alan ve Azerbaycan’da ilk Türk 
komünist partisini kuran Etem Nejat’ın 
tesirinde kalmıştı.

İsmail Hakkı Tonguç, ortaokul seviye
sinde bir öğretmen okulunun ilk devresini 
bitirmiş ve Almanya’da bir seneyi doldur
mayan elişi ve resim kurslarını takip ede
rek yurda dönmüş. Kuvvetli bir torpille 
Gazi Eğitim Enstitüsü’ne öğretmen ola
rak tayin edilmişti. Bu uygunsuz tayin 
yetmiyormuş gibi, memlekette daha liya
katli ve ehliyetli eğitimciler olmasına rağ
men Nafi Atuf Kansu’unun bacanağı ol
ması ve solculuğu sebebiyle 3. 8. 1935’te 
İlköğretim Genel Müdürlüğüne getirildi. 
Tonguç’un nasıl tayin edildiğini bakanlık 
müfettişi Ali Uygur'un raporundan gö
relim.

“Romanya’dan memleketimize göçmen o- 
larak gelen İsmail Hakkı Tonguç’da; millî 
eğitim, hasseten ilköğretim ve hatta mem
leket bakımından kötü diyebileceğimiz bir 
tesadüf eseri olarak Nafi Atuf’a bacanak 
oldu. Üç sınıflı bir öğretmen okulu mezunu 
olan yani ortaokul derecesinde bir tahsili 
olan bu zat, Nafi Atuf Kansu’nun himayesi 
ile meslek hayatında ilerletilmeye başlan
dı. Almanya’da altı aylık bir resim ve elişi 
kursuna gönderildi. Orada kâğıt nasıl ke
silir, tel nasıl bükülür, öğrenen Tonguç’un

dönüşünde Gazi Eğitim Enstitüsü öğret
menliğine tayin edilmesi gördüğü himaye
nin başlangıcı ve ilk belirtisidir. Bilâhare 
ilköğretim genel müdürlüğünün boşaldığı 
bir sırada Nafi Atuf’un gayreti ile bu genel 
müdürlüğe muvakkaten tayin edildi.

Genel Müdürlüğe tayinine cesaret edile
miyordu. Çünkü normal öğretmen okulun
dan da aşağı bir seviyesi vardı... Nihayet 
Haşan Ali nin ferman dinlemeyen cesareti 
Nafi Atuf’un himayesi bu işin halline kâfi 
geldi. Ve Genel Müdürlüğe tayin edildi” (1).

Türk halkının, tarihin derinliklerinden 
süzülüp gelen sosyo-ekonomik hayat tarzı
nı değiştirmek, millî düşünceyi yıkmak gay
retleri bu devirde bütün hızıyla sürdürülü
yordu. Bu yüzden köylere öğretmen yetiş
tirmek bahanesiyle Köy Enstitülerinin te
melini teşkil edecek olan Eğitmen Kursları 
kuruldu. İsmail Hakkı Tonguç, ilköğretim 
müfettişlerinden topladığı konular ve me
tinleri yanyana getirerek neşrettiği, kendi 
kültürel seviyesini ortaya koyacak olan 
“Canlandırılacak Köy” adlı kitabında, Eğit
men Kurslarına alınmanın şartlarını şöyle 
belirtiyor:

“Orduda iyi hizmet görerek onbaşı, veya 
çavuş olmuş becerikli ve bu İşe istekli okur 
yazar köylü delikanlılar kurslara tabi tu
tularak köylerinde öğretmenlik yapabilecek 
bir seviyeye getirileceklerdi...” (2).

İlk deneme olmak üzere 1935 yılında Çif
teler Eğitmen Kursu açıldı. Saffet Arıkan 
zamanında Kızılçullu, Eskişehir, Kastamo
nu ve Kepirtepe köy ilköğretmen okulları 
açıldı. Eğitmen kursları ile aynı yerlerde 
açılan Köy ilköğretmen okulları kurulacak 
olan Köy Enstitülerinin minyatürleri duru
mundaydılar.

Saffet Arıkan’dan sonra Milli Eğitim Ba
kanlığına Nazım Hikmet Verzansky’nin en 
yakın dostu ve bir mason olan Haşan Ali 
Yücel getirildi. Milli kültürü kemiren çar
kın hızı böylece daha da arttı. Haşan Ali 
Yücel’in bakanlığa getirilmesinin hemen 
akabinde, İsmail Hakkı Tonguç’un Avru
pa gezisine çıkışı, hele hele komünistleşen 
Bulgaristan, D. Almanya, Macaristan ve 
Yugoslavya gibi Doğu Avrupa Ülkelerini 
gezişi düşündürücüdür. Daha ziyade Bul
garistan’ın eğitim sistemini inceleyen Ton-
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guç’un elde ettiği fikirler tatmin edici 
olmuyordu. Derhal Millî Eğitim Bakanlığı 
tarafından, Dışişleri Bakanlığı vasıtasıyle 
Rusya’nın ilköğretim davasmı nasıl hallet
tiği hakkında Moskova Türk Büyükelçili
ğinden rapor istendi.

“Sovyetlerin maarif sahasındaki faaliyet
leri hakkında büyükelçilik raporu” başlık
lı rapor, Büyük elçi Z. Apaydın’dan geldi 
(1939). Artık Millî Eğitim Şûrası toplana
bilirdi.

Haşan Ali Yücel ve İsmail Hakkı Ton- 
guç tarafından ilk elden 1939’da Millî Eği
tim Şûrası toplandı ve Köy Enstitülerinin 
kurulmasına karar verilerek 17 Nisan 1940 
tarihinde 3803 numaralı Köy Enstitüleri ka
nunu çıkarıldı. Maksadın ne olduğunu İs
mail Hakkı Tonguç’un yakınlarından olan 
Dr. Ergin Tonguç şöyle belirtiyor.

“İş ve meslek terbiyesi kitabı iio öne 
sürülen düşüncelerde Marksist öğelerin ve 
etkenlerin bulunduğunu kabul etmek gere
kir. Ama onun asıl üzerinde durduğu, dur
mayı görev saydığı, sınıf çatışmasının si
yasal yönü ve sorunları değil Marksist bir 
gelişme şeması içinde eğitime düşen görev
lerin ne olduğu ve bu görevlerin nasıl ye
rine getirileceğidir.” (3).

Kendi ağızlarından kaçırdıkları bu iti
raflar karşısında Köy Enstitülerinin gaye
si köyün kalkmdınlmasıdır denebilir mi? 
Köy Enstitüleri büyük bir eğitim seferber
liği için kurulmuştur iddiasında bulunula
bilir mi? Gaye okuma-yazma oranının yük
seltilmesi midir? Yoksa Köy Enstitüleri 
vasıta kılınarak Marksist kültürün kafa
lara çakılması mıdır? Bu soruların ceva
bı doğru olarak verilmelidir.

Köy Enstitülerinin binaları, ailelerinden 
bir şeyler bulacakları umuduyla kopup ge
len halk çocuklarmm ter damlalarının pa
hasına inşa edildi. “Köy Enstitüleri nasıl 
işleyecekti, her yönden tutum ne olacaktı. 
Bunları aynltılanyle ve derinliğine gözden 
geçiriyorduk... öğrenciler, öğretmenler ve 
eğitmenler en zorunluklanndan, başlaya
rak, binaları kendileri yapacaklardı.” (4). 
İnancını bütün safiyetiyle yaşayan Türk 
köylüsünün evlâtlarının gayretleriyle yük

selen bu binalarda sonradan ne kadar mil
let aleyhtarı hareketlere şahit olacaktır...

KÖY ENSTİTÜLERİNDE DERS
PROGRAMI VE TONGUÇ’UN İLHAM
KAYNAĞI
Genel olarak enstitülerde ders proğramı 

şöyle ayarlanmıştır. Sabahtan öğleye kadar 
fen dersleri, kültür dersleri ve meslekî eği
timle ilgili hususlar görülür; öğleden ak
şama kadar ise tarım işleri ve iş atölyele
rinde tatbikatlar yapılırdı. Aynı zaman
da belirli saatler serbest okumaya ayrılır
dı. Bu serbest okuma saatleri daha ziyade 
komünist eserlerin okunması ve materya
list muhtevalı münakaşaların yapılması için 
kullanılmıştır. Köylerinden kopup gelmiş 
yavruların kafalarındaki vatan, millet, na
mus, din, bayrak gibi millî hislerin öldü
rülmesine çalışılmıştır, öyle ki, akşamlan 
mecburî olan iki saatlik etüdlerin bir saa
tinde ders çalışılmasına müsaade edilir, 
ikinci saatte verilen solcu eserler hari
cinde bir şeyle meşgul olmak ve okumak 
yasaklanmıştır. Bu eğitim usulü İsmail 
Hakkı Tonguç’un buluşudur denemez. Za
ten Köy Enstitüleri fikri de Tonguç’un ken
di kafasmdan doğan bir fikir değildir. İs
mail Hakkı Tonguç’a Köy Enstitüleri ku
rulması telkinini kimler yapmış? Görelim:

... “Devrimin, görevleri çoğalmış olan, sa
kinleri cehalet içinde bulunan koy’e giderek 
orada kalacak ve köylüleri bilgisizlikten 
kurtaracak öğretmeni müonkün olduğu ka
dar süratle yetiştirmek... Kantite mese
lesi, kâfi derecede genel bilgisi olan insan
lar için kısa süreli kurslar açılarak onlar
dan öğretmen yetiştirmek suretiyle halle
dilmek istenmiştir. (Eğitim kurslarının 
menşei) İlköğretim kurumlanna öğretmen 
yetiştiren SOVYET OKULU, PEDAGOJİ 
TEKNİKUMU’dur. (Köy Enstitülerinin 
menşei). Bu İsim şunun için seçildi. Çünkü; 
Sovyet Rusya’da bir çeşit eğitim şekli bi
linir. Burada eğitsel çalışmaların temel il
kesi; iş vasıtasıyla, iş için eğitmek (ilke
nin tam tatbikatı Köy Enstitülerinde görü
lür.) Politeknik Marksist pedagojinin esa
sıdır... Bu okullardaki öğrencilerin çalışma
ları birbirine eşit iki kısma aynlır. öğren
ci okul zamanının yansını, okul duvarlan-
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H A Y A
; Şehrin göbeğinde, şuuru yorgun 
' Bir insan var; sükûtu zırh edinmiş J 

Şehrin göbeğindeki azgın fuhşun • 
i! Kıvranan girdabında, hayayı giyinmiş *

HATİPZADE J
.. .............................. .. ................

nın dışında pratik işlerde geçirir. Diğer 
zamanının yarısını da nazarî çalışmalarla 
doldurur. Bütün dersler bittabi diyalektik 
materyalist metoda göre okutulur... Tek- 
nikumu bitirenler 3 yıl öğretmenlik yaptık
tan sonra Pedagoji Yüksek Okulu’na gire
bilirler. (Yüksek Köy Enstitüleri Mode
li) (5).

Tonguç’un yukardaki pasajlar alınan ya
zının tamamını aynen aldığını ve kendi 
tercümesi olduğunu belirtirsek; Tonguç’un 
ilham kaynağı ortaya çıkmış olmaz mı? 
Tonguç’un “Orijinal Köy Enstitülerinin, 
Rusya Politeknik Okullarının isim değiştir
mesinden farklı bir tarafı var mıdır? Kim
se diyebilir mi ki şimdi Köy Enstitüleri 
millîdir, millet için çalışmıştır? Bu soru
lara Tonguç’un eserine aldığı, kendi tercü
mesi cevap vermektedir.

KÖY ENSTİTÜLERİNE
KİMLER TAYİN EDİLMİŞTİR?
İsmail Hakkı Tonguç kurulan Köy Ensti

tülerine öğretmen tayinini bizzat kendisi 
yapmıştır. GYORGİ KARAMUS adlı Ro
manyalI bir komünisti Gönen Köy Ensti
tüsüne tayin etmiştir. Bakanlık Müfettişi 
Ali Uygur bunu şöyle ifade ediyor. “ (73) 
numaralı belgede Gönen Köy Enstitüsü 
öğretmenlerinden (GYORGİ KARAMUS) 
hakkında cereyan etmiş bir mahkeme sa- 
fahati mevcuttur. Bu belgeye göre GYORGİ 
KARAMUS’un komünist olduğu mahkeme
ce tesbit edilmiş bulunmaktadır.” (6).

Sıkıyönetim Mahkemelerinde yargılanan 
TÖS başkanı FAKİR BAYKURT’ta bu 
GYORGİ’nin yetiştirmelerindendir. Hasan- 
oğlan Köy Enstitüsü’ne de bir Alman ya- 
hudisi Kari Albert’i tayin etmekten kaçın
mayan Tonguç, Çifteler Köy Enstitüsüne 
de, komünistliği mahkeme kararı ile sabit 
olan Emin Türk Elçin’in karısı Asiye El

çin’in kasıtlı olarak dikiş hocası görevi ile 
tayin eder.

Model gereğince Köy Enstitülerine öğ
retmen yetiştirecek bir okul olarak Yüksek 
Köy Enstitüsü (1945) açıldı. Köy Enstitü
lerinin yüksek kısımlarını Sabattin Ali, 
Pertev Naili Boratav, Niyazi Berkez gibi 
Ankara Üniversitesinden sürgün edilen ko
münistler tayin edildi ve Sabahaddin Eyüb- 
oğlu, Meliha Berkes (Niyazi Berkes’in ka
rısı) TİP genel başkanı Behice Boran Hat- 
ko, Vedat Nedim Tör gibi ideolojik karak
teri belli olan kişiler de, yüksek kısmına 
ders vermeleri için bizzat getirilmişlerdir. 
O kadar ileri gidilmiştir ki, Moskova’daki 
Komünist Partileri Kongresine Türkiye’yi 
temsilen katılan ve halen merkezi Doğu Al
manya’da olan “Türkiye Gizli Komünist 
Partisi” sekreteri Zeki Baştımar (takma 
adıyla Yakup Demir) ve bunun yanında 
Haşan Ali Ediz beraberce Edebiyat alanın
da Köy Enstitülerinde çalışma yapmışlar
dır. O zamanlar Bursa hapishanesinde yat
makta olan Polonya yahudisi Nazım Hik
met Verzansky’nin şiirleri ders konusu ya
pılmıştır.

KÖY ENSTİTÜLERİNDE
EĞİTİM ŞEKLİ
Köy Enstitülerinde uygulanan, halka dö

nük eğitim diye bahsedilen Eğitim şeklini, 
Köy Enstitüsü idarecilerinin kendilerinin 
çıkardıkları “Köy Enstitüsü Dergisi’nden” 
okuyalım:

“Arkadaşlar, köle olarak yaşayan köylü
yü kurtarmak bize kalmıştır. Biz bu mem
leketi kurtarmak için aşağı tabakayı teş
kil edecek köylüye bağırmakla iş çıkarama
yız. Bunun için yapacağımız iş, hükümeti 
devirerek yerine geçmek... Bunu yerine ge
tirmek için yegâne çare komünistliğin ilân 
edilmesidir.” (7).

Bakınız zehirlerini nasıl kusuyorlar? 
Kendi dergilerinden dikkatle okuyalım:

“İnsanlık tarihinde en acınacak anlayış 
kabiliyetsizliğidir ki, ilk zamanlarda en 
basit, hattâ hayvan derecesindeki iptidaî 
fertlerin hayallerinde beliren minnettarlık 
veya korkunun mahsulü olan TANRI fik
rine, sonradan gelen daha mütekâmil insan
lar büyük bir değer ve ehemmiyet vermiş
ler ve bu uğurda birbirlerinin kanını içmek
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ten bile kaçınmamışlardır. Ümit edelim ki, 
yarınının dünyası İMANINI, göklerden ge
lecek görünmez kuvvetler ve fikir ötesi 
fikirlerle beslemesin.” (8).

12-17 yaşlarındaki masum talebenin ah
lâkî değerleri nasıl allak bullak ediliyor?

“Sevdiğim karımı düşünüyorum. Onu 
kardeşimin kolları arasında tasavvur edi
yor, bu vaziyeti kafamda iyice şekillendiri
yorum!.. Damdaki pencereden içeriye bak
tım... Gözlerim bu aydınlıkta karımın ya
tağını buldu. Kardeşim yanında idi...” (9).

Freuydizm gibi gayri ahlâkî, gayri İn
sanî ve gayrî İlmî olan sapık telâkkiler 
üzerinde, nasıl masum talebeler düşündü- 
rülmeye çalışılmış, açık olarak görülmek
tedir.

Komünizmin ahlâk anlayışını da kendi 
hayatlarına tatbik edenler, bakınız daha 
neler yazıyor:

“ Aile kutsiyeti bir saçmadan başka bir 
şey değildir. Senin karın, benim karım diye 
tabiat bir şey ayırt etmemiştir. Bu, insan 
egoizminin ortaya, çıkardığı bir şeydir. Bun
ları ortadan kaldıracak biziz,” (10).

Hiç millî değer düşmanlığı, millî kültür 
düşmanlığı yapmakla yetinilir mi? Komü
nizmin; “burjuvanın proleterleri ezmek için 
kullandığı paralı köpekler” diye yaftaladı
ğı millî ordu düşmanlığı da genç beyinlere 
zerkediliyordu. Köy Enstitüsü dergisinin 
üçüncü sayısında “BİZİM KÖY” adlı bir 
piyese yer verildi. Beşikdüzü Köy Enstitü
sünde devletin verdiği postal ayakkabıla
rına Fevzi Çakmak isminin verilmesi asker 
düşmanlığının en açık delilidir. Bu tip dav
ranışlara talebeyi teşvik eden idarecilerin 
ordu, namus, bayrak, ahlâk düşmanlığı dolu 
yazılara itibar edilerek doldurulan Köy Ens
titüsü Dergisini talebeleri okumaya mecbur 
ettikleri vakıadır. Bu Türk milletine yapı
lan en büyük düşmanlıktır.

Açık ve sinsi politika, semeresini ver
meye başlamıştır. Düziçi Köy Enstitüsün
de; Türk bayrağındaki Ay-yıldız yerine 
orak-çekiç konulmuştur! Hattâ o kadar ile
ri gidilmiştir ki; yapılan Enstitülerin ku
ruluş planı orak-çekice benzetilmiştir. Olup 
bitenleri Haruniye’lilerden sormak lâzım.

Köy Enstitüsünden mezun olan öğret

men, köyün okuma yazma problemini hal
letmek ve köyün ekonomik şartlarını ıslah 
etmeye çalışmaktan ziyade, o köyün sosyal 
yapı değişikliğini düşünüyordu. Çünkü baş
ka dünyaların, başka görüşlerin adamı ol
muşlardı onlar. (Milletimizin inancına, kül
türüne, tarih ve töresine bağlı olan ve İlâhî 
kudretin yardımlarıyla onların pençesinden 
kendini kurtaran öğretmenlerimizi bu dü
şünceden tenzih ederiz).

Şimdi bunca dokümandan sonra hükmü
müzü verelim; Köy Enstitüleri Türkiye’de 
sol bir efkârı umumiyenin teşekkülünü sağ
lamıştır. Yalnız Köy Enstitüsü mezunu 
olup da, şahsiyetini muhafaza etmiş olan
lar bu hükmün dışındadırlar, öyleyse, Tür
kiye'yi büyük badirelere sürükleyen, kapan
maz yaralar açan bu Enstitü tatbikatı bir 
daha tekrar edilmemelidir. Türk milleti 
kendi öz yapısına uygun millî ideallerine 
tekâbül eden her değişikliğin ve yeniliğin 
yanındadır. Millî hayata darbe vuracak de
nemelerin de karşısmdadır. Unutmayalım.

(1) Ali Uygur (Bakanlık Müfettişi), 
Türk Yurdu III. cilt, sayfa 6.

(2) İsmail Hakkı Tonguç, Canlandırı
lacak Köy, s. 493, Remzi Kitabevi, İst. 1947.

(3) Dr. Ergin Tonguç, Devrim Açısın
dan Köy Enstitüleri ve Tonguç, s. 162, İst.

(4) Hurrem Arman (Hatıralar), Pra- 
midin tabanı, s. 249, Ank. 1969.

(5) DAS WERDENDE ZEITALTER 
adlı Alman Dergisinde 1931 'de neşredilmiş, 
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinde öğret
men Yetiştirme Meselesi, adlı konudan pa
sajlar.

(6) Ali Uygur, Türk Yurdu III. cilt, 
sayı. 6.

(7) Neden Köy Enstitüleri Değil, Yücel 
Hocaloğlu, 1962. “Köy Enstitüleri ve ko
münizm konusunda vesikalar konuşuyor” 
başlıklı Ali Uygur imzalı bölüm s. 33.

(8) Köy Enstitüsü Dergisi sayı: 2 (Tan
rı başlıklı yazıdan).

(9) Köy Enstitüsü Dergisi sayı: 4 (De
dikodu adlı hikâyeden).

(10) Yücel Hocaoğlu, s. 34-35. (Hasan- 
oğlan Köy Enstitüsünde yapılan tahkikat
tan).
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"93 HARBİ,,

j
Veli ŞÎRÎN 

İst. Y .ö. Okulu

(1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi) 
Büyük imparatorluğumuzun çöküşünde 

mühim ve üzerinde durulması gerekli bir 
harp; Karlofça’dan sonra en ağır şartları 
ihtiva eden bir anlaşma ile neticelenen ve 
halk dilinde “93 Harbi” diye bilinen, 1877 - 
1878 Osmanlı-Rus harbidir.

Bu harp sonu, Balkanlardan büyük göç
ler olmuş ve nüfusun yansını teşkil eden 
Türk nüfusu azınlığa düşmüştür. Bu harp
te Balkanlarda binlerce müdafaasız, ma
sum müslüman şehit edilmiştir. Bu harp 
bizim Avrupa'dan tasfiyemizi hazırlamış
tır. Ve bu harbin sonunda büyük vatan 
parçaları ilemizden çıkmıştır. Yine bu harp, 
bize, ehliyetsiz rehberlerin devleti nasıl fe
lâkete sürüklediğini göstermiştir.

HARBE NASIL. GİRDİK ?
31 Ağustos 1876’da II. Abdülhamit hü

kümdar oldu. Bu sıralarda, Sultan Aziz 
devrinden beri devam eden Bosna-Hersek 
ve Bulgar ihtilâlleri, Sırbistan ve Karadağ 
seferleri devam etmekteydi. Girit de hu
zursuzdu. 29 Ekim 1876'da Osman Paşa 
Sırp ordusunu yendi ve Belgrat’a yürüdü. 
Tarihî düşmanımız Rusya hemen bir ülti
matom verdi. Savaşı göze alamayan Bâb-ı 
Âli (Türk hükümeti) asi Sırp ve Karadağ
lı tab’alarına iki aylık bir mütareke bah
şetti.

19 Aralık 1876'da Mithat Paşa ikinci 
defa sadrazam (başbakan) oldu. 23 Aralık 
1876’da İstanbul’da “Tersane Konferansı” 
toplandı. Bu konferans, muhtemel bir Os- 
manlı-Rus harbini önlemek ve bu iki dev
leti uyuşturmak için toplanmıştı. İngiltere, 
ilerideki menfaatları için Türkiye’nin Rus
ya ile harp etmesini istemiyordu.
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Osmanlı devleti açısından da harp teh
likeli idi. Zira ordu yorgun ve yıpranmıştı. 
Silâh, mühimmat ve subay kadroları ek
sikti. İaşe, levazım ve yol durumları harbe 
müsait değildi. Üstelik devletin hiç müt
tefiki yoktu.

II. Abdülhamit kabineyi topladı ve harp 
gücü hakkında vekillere sorduğu sorulara 
gereken cevabı alamadı. Meselenin genişçe 
müzakeresini emretti. Mithat Paşa harp 
taraftarıydı. Netice olarak padişaha şu ka
rarı getirdi:

“— Böyle tekliflerde harp etmek için as
kerin kuvvetine bakılmaz, bunda istitaat 
aranmaz, biz Anadolu'ya dört yüz atlı ile 
geldik, yine dört yüz kişi kalıncaya kadar 
harbetmek lâzımdır."

O günlerde sulh fikrinin temsilcisi Ab
dülhamit, harp fikrinin temsilcisi Mithat 
Paşa idi. Mahmut Paşa, Redif Paşa. Et- 
hem Paşalar da Mithat Paşa tarafındaydı. 
Yani devletin, vezirleri, sadrazamı harp, 
başkanı sulh taraftarıydı. Ve Abdülhamit 
o zamanlarda hiç bir kudrete sahip de
ğildi. "Abdülhamlt’in şahsî idaresi 13 Şu
bat 1878’de Meclis-i Mebûsanı süresiz ta
tili ile başlar ve 23 Temmuz 1908’e kadar 
sürer” (1). Mithat Paşa yüksek tahsil ta
lebelerini, padişahın penceresi altında "harp 
isteriz” diye bağırttı. Çırağan Sarayına ka
dın kılığında iki erkek sokup, sonra da ya
kalattı ve "harp isteyen halk, seni düşür
mek istiyor, Sultan Murad’ı padişah yapa
cak” diye Sultan Hamit’i âdeta tehdit et
ti. Diğer yandan halk arasında da: "Sultan 
Abdülhamit Moskof taraftarı, onun için on
larla harp etmek istemiyor” diye propagan
da ettirdi.

Mithat Paşa harbe girrese İngiltere’nin 
mutlaka yardım edeceğini umuyor ve ka
zanacağı zaferle Mustafa Reşid’i gölgede 
bırakmayı tasarlıyordu. İngiltere’ye çok 
güveniyordu.

MİTHAT PAŞA’NIN BAZI 
. HAREKETLERİ :
Mithat Paşa I. Meşrutiyet anayasasına 

her milletin dilini resmî dil olarak koydur
mak istemişse de, II. Abdülhamit bunu 
önlemiş ve Türkçeyi tek resmî dil olarak 
koydurmuştur.

! A K I L
İ Sorun akla; nesi var şu cihanda 
t Sığınmış îmana, aczinden ağlar 
♦ O akıl ki, imansız bir insanda 
i Bir kezzap misali yüreğe damlar.

1 HATÎPZÂDE

"İmparatorlukta şahsi idaresine tek en
gel gördüğü hükümdar ve hanedana karşı, 
Ingiltere’ye dayanmak isteyen Mithat Pa
şa, Ingiltere’nin Türk Anayasasını tekeffül 
etmesi (kefil olıçası) için, akıl hocası Er
meni hukukçu Odyan Efendiyi Londra’ya 
göndermişse de bir netice alamamıştır. Bu
nun üzerine İstanbul’da toplanan tersane 
Konferansına meseleyi getirmiş ve büyük 
devletlerin Türk Anayasasını tasdik etme
lerini ve bu anayasa ortadan kaldırılacak 
olursa müdahale etmelerini istemiştir (2).

"Mithat Paşa ayrı ordu kurmaya çalış
mıştır. Geleneklere aykırı davranışlarda bu
lunan Paşanın şu hareketi elem vericidir: 
Bosna-Hersek eyaletinde, Türk bayrağın
daki ay-yıldızın yanına bir Haç ilâve edil
mesini emretmiş, bu emri tatbik ettirmiş
tir. Bu bayrakla bir tabur asker İstanbul’da 
yürütülmüş ve sonra Niş’e gönderilmiş
tir.” (3).

"Mithat Paşanın mensup olduğu ailenin 
Bulgaristan Yahudilerinden olduğu ve son
radan döndüğü tesbit edilmiştir” (4).

İşte bu Mithat Paşa basını teşvik ede
rek harp kundakçılığı yaptırmış ve sonun
da imparatorluğu harbin içine atmıştır. 
(Ayrı ordu kurma meselesinden 5 Şubat 
1877’de yurtdışı edildi).

II. Abdülhamit daha fazla dayanamaya
rak, toplanan Büyük Meclisin, Tersane 
Konferansının tekliflerini reddetmek kara
rını tasdik zorunda kaldı. Tersane Konfe
ransı neticesiz dağıldı. Devletler elçilerini 
çektiler. Türkiye Rusya karşısında yalnız 
kaldı. Sonradan girişilen bazı sulh gayret
leri de boşa gitti.

Ve "93 Harbi” başladı
Harp ilânını getiren sefir Nelidoff, İstan

bul’dan ayrılırken, Mithat Paşanın hamiy-
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yetlerine çok itimad ettiği gayri müslim 
tebamız tarafından hararetle alkışlanmış
tır.

93 Harbi 24 Nisan 1877’den. 31 Ocak 
1878’e kadar 9 ay 7 gün sürmüş ve Ana
dolu, Rumeli cephelerinde olmuştur, tik an
larda Türk, sonra Rus başarıları ve nihayet 
Rusların İstanbul kapılarına dayanmaları 
ile neticelenmiştir.

ANADOLU CEPHESİ :
Bu cephedeki ordunun kumandanı Müşir 

Ahmet Muhtar Paşa idi. 300 km. lik bir 
hat üzerine dağılmış olan bu cephede fiilen 
kumanda birliği yoktu. Kumandanlar ara
sında kıskançlık ve rekabet vardı.

Ruslar bu cephede, harp ilânından evvel 
anî taarruza geçtiler. Çok üstün Rus sü
rülerine karşı, başarılı muharebeler yapan 
Türk ordusu, Zivin tahkimatına saldıran 
Ermeni asıllı Rus generali Melikov’u boz
guna uğrattı ve Ahmet Muhtar Paşa müt
hiş bir takiple düşmanı geri attı. Ele ge
çirdiği stratejik yerlere yerleşip, oralara 
tahkimat yaptırdı. Kars ovasında 15 km. 
lik bir cephede çok şiddetli bir muharebe 
daha oldu ve ordumuz parlak bir zafer ka
zandı. Muhtar Paşaya “Gazi” lik ünvanı 
verildi. Ruslar Kars'la Türk ordusunun ir
tibatını kesmek için geniş bir taarruza 
daha kalktılar. 24 tabur düşmana karşı, 
6 taburla Kapdan Mehmet Paşa düşmanı 
yine perişan etti. Mehmet Paşa hakkında 
Gazi Muhtar Paşa:

“Koca Herif, kendisine mahsus o güm- 
rah sadâsıyla sabahtan akşama kadar a- 
yakta ve ortalık yerde, çeşitli heyecanlı 
sözlerle askerini teşci eder, asker de onu 
gördükçe gayretini artırır ve cehennem
den nümûne-nümâ olan dehşetli hali hiçe 
sayar idi.” demektedir.

Ruslar mağlûp oluyorlar fakat devamlı 
takviye alıyorlardı. Son taarruzlraında cep
heyi bozdular ve bazı birlikleri teslim al
dılar. Fakat Gazi Muhtar Paşa, büyük bir 
soğukkanlılıkla Erzurum’a doğru çekildi ve 
ordusunu dağıtmadı. Bu muntazam çekiliş 
harbi neticesiz bıraktı. Türk ordusu ezilme
den, dağılmadan Erzurum müstahkem mev
kilerine geldi ve harbin sonuna kadar ora
da dayandı. Gazi Paşanın bu son derece

başarılı ric’atı harp usullerine yenilik ge
tirdi.

RUMELİ CEPHESİ :
Türk ve Rus kuvvetlerinin en önemli 

kısmı bu cephede toplanmıştır. Bu cep
hede de ordularımızda bir komuta birliği 
yoktu. Kumandanlar birbirlerini çekemiyor
lardı. Zaten imparatorluğumuzun yıkılışı 
da, düşmanların ihanetleriyle beraber, reh
berlerin ehliyetsiz ve liyakatsiz oluşundan- 
dır. Yoksa millet ayakta idi. istiklâl Harbi 
bunu göstermiştir.

Bu cephede Tuna nehri ve Balkan sıra
dağları gibi tabiî müdafaa hatları maale
sef —kumandanların ihmalinden— boş bı
rakılmış ve Ruslar bunları kolayca geçmiş
tir. Halbuki, pekâlâ Tuna üzerinde Ruslar 
perişan edilebilirlerdi. Rusların anîden Tu- 
na’yı ve Balkan sıradağlarını aşması İs
tanbul’u endişelendirdi. II. Abdülhamit as
kerî bir meclis topladı ve Nadir Paşayı az
lederek, M. Ali Paşayı Serdar-ı Ekrem 
(Başkomutan) tayin etti.

İstanbul’da toplanan askerî meclis iki 
mühim karar aldı:

1. Osman Paşa Vidin’den doğuya doğru, 
Plevne üzerine hareket edecek;

2. Hersek'teki Süleyman Paşa Rumeli’ye 
gelecek ve Cenup (güney) ordusunu idare 
edecek.

Bunun üzerine Osman Paşa derhal Plev- 
ne’yi işgal etti. Ruslar da işgal etmek is
tedilerse de geç kaldılar. Plevne sevkulceyş 
(strateji) bakımından önemli bir yerdi. Sü
leyman Paşa da denizden Rumeli’ye geldi 
ve Şıpka’nın güneyinde karargâh kurdu.

PLEVNE ZAFERİ
Osman Paşanın Plevne’ye varışının he

men akabinde Ruslar da geldi ve 20 Tem
muz 1877’de taarruz ettiler. Fakat boz
guna uğradılar, dağıldılar, ilk defa şid
detli bir mukavemetle karşılaştıkları için 
şaşırdılar. Yeni ve büyük kuvvetlerle 30 
Temmuzda yeniden taarruza geçtiler. 23 
bin askeri ve 58 topuyla Osman Paşa; 50 
bin kişilik ve 184 toplu Rus sürülerini bu 
sefer daha feci bozguna uğrattı. Bizden 100 
şehit, Ruslardan 7305 ölü vardı. Plevne, 
bundan sonra bütün dünyanın dikkatini 
çekti. Osman Paşanın savunma harbine ye
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ni usuller getirdiği harp bitmeden kabul 
olundu.

Bu muharebeler gösterdi ki, Plevne ge
çilmeden hiç bir iş yapılamayacaktı. Çar 
II. Alexsandr bizzat cepheye geldi. Roman
ya kralı Karol’e şu imdat telgrafını çekti:

“ İmdadımıza, gel! İstediğin şartlar altın
da, istediğin yerde, istediğin gibi Tuna’yı 
geç! Fakat yardımımıza koş! Türkler bizi 
mahvediyorlar! Hıristiyanlık davası kaybe
dilmiştir!” (5).

Romanya kralı bu telgraf üzerine 50 bin 
kişilik ordusu ile Plevne’ye geldi ve Plevne 
harekâtının komutanı oldu.

Gazi Osman Paşanın başarıları değerlen
dirilemedi. Niğbolu Rusçuk, Şıpka arasın
da âdeta mahsur kalan Rus ordularını im
ha için maalesef doğu, batı ve güney Türk 
orduları elbirliği edememişlerdir.

Süleyman Paşa Şıpka'yı bir türlü geçe
medi. Mehmet Ali Paşa mevziî başarılar 
kazandıysa da ileıieyemedi. Rus kuvvet
leri de zaten çoktu, devamlı da takviye 
alıyorlardı.

Üçüncü defa olmak üzere Ruslar 100 bin 
kişilik bir ordu ile 11 Eylül 1877’de Plev
ne’ye saldırdılar. 30 bin kişilik ordusu ile 
Gazi Osman Paşa bu sefer daha şiddetli bir 
darbe vurarak içinde general ve subay da 
bulunan 15 bin civarında Rusu tepeledi. Za
yiat 3 bin şehitti. Bu büyük zaferi üzerine 
Osman Paşa’ya “ Gazi” lik ünvanı verildi. 
Maalesef bu büyük zafer de değerlendirile
medi. Ve üstelik Osman Paşayı diğer Pa
şalar kıskanmaya başladılar. Plevne’yi kur
tarmak için önemli bir teşebbüste bulun
madılar.

24 Eylülde Ruslar Sofya yolunu da ka
payarak Plevne kahramanlarını tam çem
ber içine aldılar. Plevne’nin her yerle irti
batı kesildi. Hâlâ diğer ordular seyirci ka
lıyorlardı.

Gazi Osman Paşa teslim teklifini reddet
ti. Ve bir gece Plevne’yi boşaltmaya ka
rar verdi. Vid suyunu geçerken yaralandı 
ve teslim olmak zorunda kaldı. Büyük 
mağlûba Ruslar dahi saygı gösterdiler.

Rus orduları önleri açıldığı için süratle 
İstanbul’a doğru hareekte geçtiler. Süley
man Paşa ile Rauf Paşa arasınraki mithiş

düşmanlık, Rusları Balkanlar’da durdurma 
ümidini de kaybettirdi. Komutanlar her 
biri bir yere çekildi. Ve Ruslar Yeşilköy’de 
karargâh kurdular.

31 Ocak 1878’de Edirne Mütarekesi 
(Ateş-kes) yapıldı. 3 Mart 1878’de Ayas- 
tafonas anlaşması imzalandı. 4 ay sonra 
imzalanan Berlin muahedesi ile bertaraf 
edilen fakat daha değişik şartların dikte- 
sine sebep olan bu Ayastafonas muahedesi, 
Rusya’nın milletimiz üzerindeki niyetleri
nin götülüğünü gösteren bir vesikadır.

Ayastafonas anlaşması Türkiye’nin Av
rupa’dan tasfiyesini hazırlayan ikinci bü
yük dönüm noktasıdır. (Birincisi Karlofça 
anlaşmasıdır.) Bu tasviye 1913 Bükreş an
laşması ile tamamlanmıştır.

Avrupa’da kesin kayıplarımızın toplamı 
237, 298 km1 2 3 4 5 6dir. Buna, doğuda Kars, Art
vin ve doğrudan ayrılan Bosna, Hersek, 
Kıbrıs, Bulgaristan, Tunus da katılırsa “93 
Harbi’’ nin bize neye mal olduğu anlaşılır.

'İşte Mithat, Mahmut Celâlettin, Redif, 
Ethenı Paşalar gibi tarihî büyüklükteki ga
fillerin, kazanacakları zannıyla, imparator
luğu ortasına attıkları meşhur 93 Harbinin 
neticesi budur. II. Abdültıamit’in şahsi dip
lomasisi de olmasaydı bu kayıplar daha da. 
büyüyecekti.” (6).

Son devrin büyük tarihçilerinden Cevdet 
Paşa 93 Harbinin çıkma sebebi için şöyle 
diyor: “Mithat Paşa tüfeği doldurdu. Da
mat Mahmut Paşa üst üste tetiğe çıkardı, 
Redif Paşa ateş etti: Bu üç kişi devletin 
başım bu felâkete uğrattı.”

Bu harple, “Şark Meselesi” denen, Müs- 
lüman-Türk’ün Avrupa'dan ve Anadolu'dan 
çıkarlıması için bir adım daha atılmıştır. 
Avrupa, Şark Meselesini halletmiş değildir. 
Halletmek için çalışmaktadır. Ama ihanet
ler, milletimizin temiz göğsünde kırılmak
tadır.

(1) Yılmaz Öztuna, cilt. 12, s. 94
(2) Yılmaz Öztuna Cilt. 12, s. 98
(3) Yılmaz Öztuna, cilt. 12, s. 101
(4) I. Hâmi Danişmend, İzahlı Osmanlı

Tarihi Kronolojisi, cilt. 4, s. 507, md. 238.
(5) a.g.e. s. 304; Y. öztuna s. 113.
(6) Y. Öztuna, s. 132.
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“Düşmanın planı Önce sersemletmek, sonra da yok etmektir.”

İnsanoğlu, tarihin ilk devirlerinden beri 
dostluk ve düşmanlıklarla dolu bir hayatın 
içinde olmuştur. İnsanlık tarihi içerisinde 
ferdî düşmanlıklar büyük yekûn tutar. Ne 
var ki yazımızın konusu bunlar değildir.

Biz, fertlerin meydana getirdiği şuurlu 
toplulukların, yani milletlerin birbirine olan 
düşmanlıklarının izahı yanında bilhassa 
mensubu bulunduğumuz Türk milletinin 
düşmanlarını ve bunların planlarını, me
totlarını izaha çalışacağız.

Millet, belli bir düşünce, inanç ve an
layışın bir araya getirdiği fertlerin şuurlu 
birliği olduğuna göre, aynı milletin “millet 
olma vasfını” kaybetmesini tayin eden öl
çü de, bu birliğin devam edip etmediğidir. 
Tarih, derin ve objektif bir gözle tetkik 
edildiğinde görülür ki bugün sadece isim
leri kalmış nice millet, bahsedilen birliği 
koruyamadıkları için yok olmuşlardır. On
ların varlıklarını bugün ancak yeni ye baş

ka milletlerin müzelerini dolduran eserler
den anlayabiliyoruz.

Aralarında inançta, düşüncede ve anla
yışta farklılıklar olan milletler, daima di
ğer milletleri kendi içlerinde özümlemek 
istemişlerdir. Bu uğurda devletlerinin en 
büyük imkânlarını seferber etmekten çe
kinmemişlerdir. Ve en çok kullanılan me
tot da, diğer milleti önce uyuşturmak, ga
yesiz, hedefsiz hale getirmek, sonra da 
yutmak... Yani yok etmek. Düşmanların bu 
“parçala ve yut” taktiğinin uygulanmasını 
uzakta aramaya hiç lüzum yok. Kendi ta
rihimize göz atalım yeter.

Millet düşmanları, milletimizi ve bilhas
sa müslüman milletleri yok etmek için ön
ce parçalayıp sonra da yutmaktan şaşma
mışlardır. Rusya’da bugün ayrı alfabe kul
lanılmaya mecbur edilen ve ayrı kökten 
geldiği söylenen Tatar, Kıpçak, Türkmen,
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Kurtuldum pençesinden sabah duasında ♦

HATİPZÂDE
.............................................

Özbek, Kırgız ve Uygur milletlerinin var
lığından bahsedilmektedir. Doğu ve Batı 
Türkistan’da Rus ve K. Çin politikası Müs
lüman Türkleri parçalamış bulunmakta
dır.

Türkistan’da giriştikleri bu ayırma tak
tiği, bütün İslâm âleminde tatbik edilmiş, 
müslüman milletlerin kardeşliği ve bera
berliği parçalanıp, kuvvetlerine son veril
mek istenmiştir.

Müslüman milletleri ayırmak, parçala
mak ve birbiri ile vuruşturmak Hıristiyan 
ve Yahudi dünyası için daima bir metot ol
muştur.

Bilhassa 1789’dan sonra sözde hürriyet 
ve menfî milliyetçilik fikirleri Bulgar, Rum, 
Sırp ve Karadağlılar arasında yayılıyordu. 
İngiliz ve Rus politikacıları İmparatorlu
ğun her tarafmı adım adım dolaşıyor, İm
paratorluğu içten yıkacak olan hürriyet 
ve menfi milliyetçilik fikirlerini bize bağlı 
olan milletlere yaymak istiyorlardı. Ve bu 
işte de mason localarını harekete geçiri
yorlardı.

Osmanlı İmparatorluğunu teşkil eden 
milletlerin nasıl ayrılacağı ve Müslüman 
Türkün nasıl lime lime edileceği bu düş
manlar tarafından araştırılıyor, planlanı
yor ve haince tatbik ediliyordu.

İhanetler bitmiyor, bu sefer kardeş mil
letlerin eline yeni yeni hainlik reçeteleri 
tutuşturuluyordu. Fener Patrikhanesi, ma
son locaları gibi ihanet yuvaları çeşitli tah
riklerle, Arapçılık, Kürtçülük ve bunlara 
zemin hazırlayan ırkçılık cereyanlarını 
planlıyor, bizim öz kardeşlerimizi bile ay
rılığa, isyana zorluyorlardı. Hıristiyanlar 
tarafından “Fatih İstanbul’u nereden fet- 
hettiyse biz de oradan fethedeceğiz” ideali

ile, Rumeli hisarının tepesine yaptırılan 
Robert Koleji İmparatorluğun son anların
da Matayef gibi Bulgar ihtilâlcilerini ye
tiştiriyordu.

1683’ten sonra arka arkaya birçok as
kerî mağlûbiyetlere uğradık.

Eğer kültürümüz yozlaştırılmış ve ideal
lerimiz çamurlara bulandırılmış olmasaydı 
askerî mağlûbiyetlerin yaralarını sarabi
lirdik. Çünkü askerî gücümüzün dayanağı 
ve milletimizin yaşama pınarı; inancımız, 
kültürümüz ve ideallerimizdir.

Şimdi beynelmilel düşmanın emirleri ile, 
emperyalist devletler Anadolu’yu da par
çalayıp, son müstakil varlığımızı da yut
mak istiyorlar.

Misyoner yuvalan, mason localan, ko
münist ocakları; Çerkez, Boşnak, Laz, 
Kürt, yerli Muhacir diyerek son vatan par
çasını da bölmek istiyorlar.

Bugün Türkiye’de milletin inanç, ahlâk, 
kültür, devlet ve hayatının devam edip et
meyeceğini tayin eden bir mücadele vardır. 
Bu mücadele milletin silâhla yok edilmesin
den önce sersemletilmesi ve iradesinin gev
şetilmesi mücadelesidir. Osmanlı zamanın
da Haçlılar topraklanmızdan perişan bir 
şekilde çekilirken “Anadolu savaşla alın
maz” ibaresi perçinleniyordu. Bu ibare, a- 
sırlık düşmanlarımızı yeni ve daha korkunç 
bir yıkım hareketinin içine soktu. Bundan 
sonra, ihanetler gizli ve sinsi olacaktı. Ol
du da. Tozlu harp meydanlarında bükülme
yen bilek, ona hükmeden şuurun köleleş- 
tirilmesiyle felç oldu. Tetiğe asılan parmak 
titredi. Düşmana karşı beslenen kin ve has
sasiyetin yerini, dipsiz bir “neme lâzımcı
lık” aldı.

Bugün millî kültür yozlaştırılmış, milli 
idealler alaya alınmış ise, bunun sebepleri 
vardır. Düşman, zihinler köleleşinceye, 
mazlumlar adalet içinde yaşadıklarını zan
nedince ye; aldatılmış olanlar, ihanet içine 
düştükleri halde, kendilerini büyük bir va
tanseverlik içinde sanmcaya kadar çalış
mıştır.

Bugün yeniden, milletimizin bünyesinde 
açılan yaraların şefkatli ellerle sarılması 
gerekir. Milletimiz güzel günler yaşama
ya lâyık asalettedir.
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’  OkullarSa
---------------------San at
Hareketleri

Lise seviyesindeki okullarda, kültür ve san’at hareketleri çoğunlukla, 
duvar gazeteleri, bültenler veya küçük gazetelerle kendilerini hissettirir
ler. İçlerinde sanatkâr ruhu tomurcuklanan genç kardeşlerimiz, öğret
menlerinin hazırladığı imkânlarla sanat gücünü ortaya koymaya başlar. 
Onun içindir ki, küçük okul gazeteleri, duvar gazeteleri, haftalık-aylık 
bültenler, sayfalarında, yarının güçlü sanatkârlarının yetişmesini sağla
yan san’at ocaklarıdırlar. Kimbilir, belki de, bugün çeşitli sahalarda 
ağırlık gösteren sanatkârlarımız, küçük bir okul gazetesinin mütevazı say
falarında yetişmişlerdir. Okul gazetelerini, elin arkasıyla itip geçmeyi, 
yeni değerlere karşı işlenmiş suç olarak telâkki ediyoruz. Onun içindir 
ki, imkânlarımız nisbetinde onları tanıtmaya ve sayfalarımızda yer ver
meye çalışıyoruz. Ümid ediyoruz ki, millî sanat hareketi içine yeni de
ğerler katılacaktır. Bu sayımızda, Göynük Ortaokullunun aylık bülteni 
ile, M araş İmam-Hatip Okülünun 10 yıldan beri çıkan Gonca Gazetesi’ni 
tanıtıyoruz. Genç kardeşlerimize başarılar dileriz.

G O N C A
On yıldan bu yana Maraş İmam Hatip 

Okulu Kültür-Edebiyat kolu tarafından çı
karılan GONCA aylık-fikir, sanat gazete
sinin 40. sayısında genç fakat ümit verici 
kalemlerin yazıları var. Zeki Şen, Hüsnü 
Şahin, H. Basri Gülşen, Mustafa Tülü, Yah
ya Kurtcephe, İbrahim San, Cafer Ünal, 
Ahmet Paydos ve buna benzer genç kardeş
lerimiz GONCA gazetesiyle, millî kültür 
savaşında yerlerini almaktadırlar. Yazmış 
oldukları yazılar oldukça güzel ve hayatî 
meselelere eğilmiştir. Bir okul gazetesi ol
masına rağmen ihtiva ettig;i konular ve bu

konuların sunuluşu bakımmdan büyük bir 
emeğin mahsulü olduğu ilk bakışta belli 
olmaktadır. Şiir, hikâye ve makaleler gaze
teyi süslemektedir. H. Basri Gülşen’in “Ne
sillerin Gayesi” başlıklı makaleden bazı kı
sımları okuyucularımıza sunacağız. "... Yu
nanlı kendilerince mukaddes saydığı Aya- 
sofya'yı almak, tekrar kilise yapmak ar
zusundadır. Atina'daki heykelin bir elinin 
İstanbul’u, diğer elinin de İzmir'i göster
mesi bunun en açık misalidir. Rus’u tem
sil eden Moskof’un gözü daima sıcak de
nizlerdedir."

... Beynelmilel yahudiliğin bayraktan; İs
rail’e gelince; Nil’den Fırat’a kadar olan 
topraklar üzerinde bir Sion teşkilâtı kur-
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mak. Bu Sionizmin ilk hedefidir. Her do
ğan Yahudi çocuğu bu ülküyle aşılanır.” 
diyerek Türkiye’nin ve milletimizin düş
manlarını belirtmekte ve bütün kardeşle
rimize şöyle seslenmektedir: ” ... senin ga
yen tarihin derinliklerinden süzülüp gelen 
ve asırların karıştırıcı cereyanlarında bo- 
zulmayarak, asıl karakterini muhafaza ve 
milletine bağlılığı muhafaza etmek olma
lıdır.... Sen; kendi millî ideolojinle yaşa
dıkça daima payidar olacaksın.”

Yine genç kalemlerden Yahya Kurttepe’- 
nin “Serap mı görüyorum ne?” başlıklı 
şiirinden:

Bakıyorum yerinde yok
Gökte yıldızların yazdığı “Z” harfini

okuyorum.
Göz bebeklerim siyah, iki nokta 
Kalbimin sana gidişini seyrediyorum.

Serap mı görüyorum ne?
Çölde rastlıyorum ayak izlerine 
Hayret tersine tersine gidiyor izler 
Çölü tümden kaplıyorsun.

tbrahim Sarı’nın “Cahid’in Dirilişi” baş
lıklı hikâyesi dolgun bir muhteva ve ba
şarılı bir kuruluşa sahiptir.

Ahmet Paydos’un “Son Bahar Yolcuları” 
adlı şiiri ise çok güzel ve gerçekten duy
gulandırıcı. Şu mısraları beraber okuyalım.

Vatandaşı soyanların kini var içimizde 
Bu toprakta bu hayat, bu su, herkesin

beyler
İnancımız Allah'dır, sevmek var kalbimizde 
Sönsede onun ruhu, bu yolda kalıntısı

ilerler.

Mukaddes vatanın bağı bahçesi ve kırı 
Bugün dostumuzdur artık, bize düşman

yerlerde.

Genç kardeşlerimizin millî kültürümüzü 
ihya ve milli san’atımızı geliştirmek yo
lundaki gayretlerini tebrik eder başarılar 
dileriz.

PINAR

Y A R E N
Bolu’nun Göynük kazasının Ortaokulun

da Kitaplık Kolu öğrencilerinin kendi gay
retleri ve çalışmaları sayesinde aylık Yaren 
folklor bülteni 1 Mart 1972 tarihinden iti
baren yayın hayatına başlamıştır. Bültenin 
girişinde genç kardeşlerimiz “halka inmek” 
“halktan yana olmak” deyimlerini şöyle 
ifade ediyorlar; “Biz, halktan yana olmak
tan, halkın iman, ahlâk ve kültürüne say
gılı olmayı, halkın his ve heyecanlarına ka
tılmayı, irade ve ideallerini benimsemeyi 
anlıyoruz. Bunun için de halkı anlamanın 
gereğine inanıyoruz. Amacımız, halkın 
inandığı değerleri tesbit etmek, halkın kül
türüne hizmet edebilmektir.”  şeklinde baş
lamaktadır.

Yaren bülteni herhangi bir köyü ele alıp 
incelemiş ve köyün her türlü hususiyetlerini 
açık olarak ortaya koymuştur. Köyün örf 
ve âdetlerini gayet güzel bir şekilde anlat
mıştır. Bilhassa, köy evlerinin yapısı, ev 
içi döşeme, aydınlanma araçları, hanım
ların elbiseleri, erkeklerin giyimleri, anlatı
lan masallar, köydeki batıl inançlar, kız 
isteme usulleri, evlenmenin şekli, nişanlıla
rın durumu, kız beğenme, başlık meselesi, 
düğünlerin özellikleri, gelin ve güveyin kı
yafeti, düğünlerde söylenen türküler, eş 
seçmenin özellikleri, karı-koca münasebet
leri ve birbirlerine karşı hitap tarzı, ailede 
iş taksimi, saygı ve sevgi usulleri, selâm
laşma, sünnet-doğum âdetleri, köyde te
davi şekilleri ve hastalanan bir kimsenin 
doktora gitmeden, köy âdetlerine göre te
davi şekilleri ve buna benzer bütün köyün 
hususiyetleri en güzel bir şekilde incelen
miş ve bültende yer almış bulunmaktadır.

Genç kardeşlerimize bu faaliyet ve ça
lışmalarından dolayı muvaffakiyetler diler, 
milletimizin sosyal ve kültürel hayatına 
büyük hizmetler yapacak olan gayretleri
nin devamlı olmasını dileriz.
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MİMAR SINAN VE S AN’ ATI

î

i
Aşir ÇÖLOĞLU 
tst. Y .ö . Okulu

“Sinan san’atın en hayali dene
cek kadar ince noktalarına varmış
tır. Ve bıraktığı eserlerden çıkan sa 
n'at ve estetik prensipleri; bütün 
dünya san'atkârlanna kitap olacak 
mahiyettedir/’

San'at tarihimizin en büyük siması Mi
mar Sinan 1490 yılında Kayserinin Gezi 
nahiyesinin Ağrmas köyünde doğdu. Yavuz 
Selim zamanında devşirme olarak orduya 
alınmış, Yavuz’un bütün sefer ve muhare
belerine katılmıştır. Kanuni devrinde Yeni
çeri olmuş, Kanuninin Karaboğdan (1538) 
seferine kadar yaptığı bütün sefer ve mu
harebelerde bulunmuş; bu tarihten (1538) 
“Reis-i Mimaran-ı Dergâh-ı Âli" (1) yani 
Mimarbaşı olmuştur.

Sinan seferlere, hem asker hem de san’at

çı olarak katılmıştır. Meselâ: Kanuninin 
Karaboğdan (1538) seferinde Prut nehri 
üzerinde 13 günde bir köprü kurarak Sul
tanın takdirini kazandığı herkesçe bilinir.

Mimarbaşılığa tayin edildiğinde yaşı 50 
yi bulmuştu. Ömrünün geri kalan 48 yı
lında harikalar vücuda getirecekti. Mimar 
Sinan ve 20. asır mimarisi isimli kitapta 
O’nun hakkında “Sinan’da bütün bu İslâm, 
Türk, Roma ve Bizans eserlerinin bülün- 
duğu ülkeleri gezmiş, görmüş fakat kendi 
hocaları olan Türk mimarlarının kurduk
ları san’atın esaslarını o kadar orijinal, o 
kadar gerçekçi ve o kadar kuvvetli gör
müş ki, bu ecnebi eserlerin hiç birinden 
bir şey, olduğu gibi kopye etmeye lüzum 
görmemiştir." (2) denilmektedir.

Biz burada Sinan’ın yaptığı Süleymaniye 
Camii ile ilgili bazı vakıa ve inceliklerden 
bahsedeceğiz. Şüphesiz “3500 metre karelik 
bir alana yayılan, 26 metre çapında ve 53 
metre yüksekliğinde olan büyük kubbe 4 fil 
ayağına dayanan 4 büyük kemere ve bu 
kemerler arasında 4 askı üzerine otu
ran” (3) bir eserin inşaatı çabuk ve kolay 
olmuyordu. Sinan’ı çekemeyen bazı saray 
erkânı bunu vesile bilerek Kanun! üe Si
nan'ın arasını açmaya çalışıyorlardı. Dedi
kodular ayyuka yükselince, padişah bir gün 
inşaat sahasına geldi. Kızgındı. Mimara 
çıkıştı.

— Niçin benim camim ile mukayyed ol
mayıp, mühim olmayan nesnelerle vakit 
geçirirsin? Bana, bu bina ne zaman tamam 
olur, tiz haber ver yoksa sen bilirsin.
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BİR GÜNEŞ DOĞUYOR

Gecenin karanlığını.
Karanlığın kâbusunu kovmak için 
Bir güneş doğuyor...
Korkuyor yarasalar 
Gözlerinin kamaşacağından.
Hesaba çekileceklerini düşünerek 
Görülmekten ürkenler var.
Fakat bu ne aptallık!..
Tepelerin sivriliğine.
Ormanların çokluğuna güvenenler çıkıyor.
Irmaklarla denizin taşacağını sananlar 
Ayın güneşe rakip olduğunu savunuyor.
Ama acizlik derler buna
Yangını söndürmek için serpilen sular
Kabaran alevlere oksijen oluyor.
Kutupların uzun gecelerine sığınanlar 
Altı ay sonra, aysberklerin altında,
Okyanuslara gömüleceklerini sezemiyorlar.
Ey bataklığı kurumaz diyen aciz yaratıklar!
Kâinatı saracak, karanlığı boğacak 
B İR  G Ü N EŞ DOĞUYOR!..

Ahmet ÖZER
Temel B ilim ler ve Yabancı D iller 

Yüksek Okulu
Erzurum

Dili tutulan Sinan:
— “İki ayda inşa Allahü Teâlânm izniy

le temam olur.” diye cevapladı. Yanında
kiler şaşırdılar. O sıralarda zaten Sinan’ın 
delirdiği fısıltıları dolaşmaktaydı. Bir kısım 
münafıklar da Sinan’ın büyük kubbe tut
turmak hevesiyle delice hareket ettiği ka- 
naatindeydiler. Sinan Padişah ve maiyeti
nin çeşitli sorularına rağmen camiyi iki 
ayda bitireceğini söyledi. Kanunî maiyeti 
ile saraya döndüğünde hazinedar başı ve 
diğer erkâna; — “Mimarbaşımn cinnet ge
tirdiği açığa çıktı. Hiç iki ayda bir nice yıl
lık iş mümkün müdür? Adam başının kor

kusundan aklını çıldırdı.” dedi. Fakat Si
nan sözünde durdu. İki ay sonra caminin 
anahtarlarını Kanunî’ye uzattığında herkes 
hayret içindeydi. Sinan ise mahcubiyetin
den büyük topluluğun içinde o kadar ufal- 
mıştı ki... Padişah Sinan’ın büyük san’atı- 
na, caminin anahtarlarını O’na uzatarak 
mukabelede bulundu. O da anahtarları Nur 
Ayeti ( “Allahü nur üs semâvâtivel ard” 
“Allah yeri ve göğü nura gargetti” ) ni gö
zünün nuruyla birlikte Süleymani’yenin 
kubbesine nakşedecek kadar nurlu bir şah
siyet Hattat Karahisarî’ye uzatarak cami
yi açtırdı.
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Bu, çok az sanatçıya nasip olmuş bir 
saadetti. Sinan, binlerce propaganda va- 
sıtasıyle dünyaya kabul ettirilmeye çalışan 
meşhurların, ölümlerinden üç gün sonra 
isimlerinin unutulduğu bir devirde hâlâ, Sü- 
leymaniye ve Selimiye kadar büyük, mil
letin gönlünde yadedilmektedir.

Aradan beş yüz yıla yakın bir zaman 
geçmiştir. Hâlâ Süleymaniye’nin duvarları 
bembeyazdır. Ne is tutar, ne de kir. En 
iyi badanaların bile; üst dört yıl dayana
bildiği göz önüne alınırsa harika netice 
kendiliğinden ortaya çıkar. Mimar, ışık
landırmayı o şekilde yapmıştır ki; güneş 
ışınları helezonik bir şekilde üst kubbe
den başlamak suretiyle tabana kadar yan 
duvarları yalar. Güneş ışığının girdiği yer
de örümcek ağı tutunamaz. Bu yüzden gü
neş ışınlarının hareketi sayesinde örüm
cek ağları, is ve diğer maddeler üst kub
beye yükseltilmiş olur. Hatta kurumlann 
(islerin) üst kubbeden alınmak suretiyle 
yıllarca mürekkep yapıldığı dahi büinmek- 
tedir.

Merkez! kubbenin zeminden yüksekliği 
53 (elli üç) metredir ki, Ayasofya’yı bir 
hayli geride bırakmaktadır. İlerlemiş tek
niğe rağmen, bu kadar yükseklikte kubbe 
tutturmak bugün imkânsız gibidir. İşte Si
nan'ın yedi katlı integral kullanmasının 
sırrı buradadır. Sinan’ın devşirme ocağın
dan bu mertebeye yükseldiğini düşünür
sek, o devrin asker ocağında bile; bugünkü 
üniversite seviyesinin üstünde ilim öğre
tildiğini anlamış oluruz. Yedi katilı İnteg- 
lal hesapların bugün, matematik profesör
lerinin pek azı bilmektedir. Genellikle beş 
katlıyı biliyorlar. Bu bilmeler teoriktir. Bu 
bilgilerin Sinan’daki gibi tatbikat saha
sında kullanılışı yoktur. Ama Sinan; bu 
yüksek ilmi, teorik sahadan alıp, tatbikat 
sahasında kullanmıştır.

İnşaat mühendisliğinde “Akustik0 deni
len ses dağıtımı, o kadar mükemmeldir 
ki; yabancı müteahhit ve mimarlar böyle- 
sine muazzam bir akustiğin hesapla değil 
de, tesadüfen tutturulduğu görüşündedirler. 
Halbuki Sinan’ın en üst kubbeye çıkarak 
cep saatini çıkardığı ve caminin öbür ba
şında bulunan Kanunî’ye saatin tik-takla-

rını dinlettiği bilinmektedir. Böylelikle on 
binlerce kişi alabilecek bu camide vaizlerin 
sesi mikrofonsuz olarak her köşeye iletile
bilmektedir.

Caminin yanında “Külliye (üniversite)0 
denilen dört medrese (Fakülte), bir dahül- 
hadis (hadis okulu), bir okul, bir hastaha- 
ne, bir imaret, bir okuma odası, bir tıp 
medresesi, bir kütüphane, bir kervansaray, 
bir hamam ve sebil yer almaktadır. Hatta 
bir yolcunun veya akıncının namaz kılabil
mesinin sağlanması için at bağlama yer
leri bile mevcuttur. Bu, mimarın ne ka
dar ince şeylere dikkat ettiğinin delilidir. 
Zira “Sinan ekolü (mektebi) her malze
menin tabiatına uygun bir şekilde kullanır 
ve çirkin hiç inşa! teferruata (yapılardaki 
fazlalıklara) müsamaha etmez” (4).

Yüz otuz beş penceresi olan caminin ya
nında yer alan dört minare 74’er metre 
yüksekliğindedir. Bu minarelerin ikisi üçer, 
ikisi de ikişer şerefelidir. Böylece dört mi
narede on şerefe vardır. İşte bu on şerefe 
Kanunî’nin onuncu padişah, dört minare 
de İstanbul’un fethinden sonra dördüncü 
padişah olduğunun alâmetidir.

Selimiye'nin karakteristiği ise minarele
ridir. Ayrı ayn üç çıkış ve inişi, bir tek 
minarenin içine sıkıştırılmıştır. Böylece şe
refelere çıkan üç kişi birbirlerini görme
den ayn merdivenlerden çıkabilirler.

Sinan, iki eserinde aynı plam kullanma
mıştır. Yaptığı yetmiş üç caminin planlan 
ayn ayndır. Mimar; “Şehzadebaşı camii 
çıraklık, Süleymaniye kalfalık, Selimiye us
talık zamanlarına aittir” der. Gerçekte bu 
söz büyük bir alçak gönüllülüğün ifadesi 
olarak söylenmiştir. Yoksa her üç cami de 
birbirinden şaheserdir.

Sinan, mimarlığının yanında iyi bir şe- 
hircidir de. “Sinan mimarisinde ağaç, bina
nın yanında Sinan’ın kullandığı mü
him bir mimari unsurudur.” (5). Avluyu 
çınar ve servilerle süslerdi✓  Eserler bu
ağaçlar arasında daha muhteşem ve güzel 
görünür. “Eski eserleri bahçe ve park içine 
almak ve bunları böyle göstermek ise Av
rupa’da ancak son asır şehirciliğinin bir 
tezahürüdür.” (6).
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Yaptığı camilerin yanına imaret, med
rese, darülhadis, havuz vs. gibi iman, kül
tür, mağdurlan koruma, temizlik müesse- 
selerini inşa ederek ecdadımızın medeni
yetin zirvesinde olduğunu ispatlamıştır. Bu 
konuda “Sinan eserlerini böyle etrafıyle 
beraber düşünerek yapmakla en yüksek 
ve en modem bir şehirci zihniyetinde ol
duğunu da gösterir/* (7) deniliyor.

‘Sinan; Türk mimarlar tarafından ku
rulmuş ve mimar Hayrettin tarafından mü
kemmel bir dereceye ulaştırılmış, bir mi
marî tarzı esaslarını hazır buldu, bu tar
zın esas kaideleri şunlardır:

1 — Binanın umumi şeklini; aynı za
manda hem ahenkli ve hem de rasyonel 
kurmak,

2 — Tekmil tafsilât unsurlarını; en ras
yonel ve en güzel yapmak,

3 — Güzelliği, inşa! (mimari) kısımların, 
inşaî kıymetlerine zarar vermeden bunla
rın şekillerinden çıkarmak,

4 — inşaatı en ince noktalarına kadar 
düşünüp en sağlam yapmak,

5 — Eseri kendisiyle olduğu kadar, et
rafıyla beraber düşünmek,

6 — Tezyinatı makul bir tarzda tevzi 
etmek.

Sinan bütün bu kaideleri, en ince tefer
ruatına kadar tatbik etti. Fazla olarak da;

1 — Selimiye’de, Ayasofya kubbesi ka
dar ve Süleymaniye’de, bundan 4 metre ka
dar küçük kubbe yaptı (*). (Selimiye ve 
Ayasofya’nm kubbe çapı 30, Süleymaniye’- 
ninki 26 metre.)

2 — Binanın yan cephesine insan ölçü
sünde destekler koyarak binanın ölçüsünü 
binanın üzerine çizdi.

3 — Binaların yerini tayinde, etrafının 
tanziminde herkesten daha ziyade muvaf
fak oldu.

Bu suretle binaların XVI. asırda XX. 
asır mimarisinin ve XX. asır şehirciliğinin 
istedikleri (şekilleri değil) bütün vasıfları 
verdi ve kusursuz eser yaptı*' (8).

Bu asırlarda bütün bu vasıfların hepsi
ni, bir arada Sinan'ın eseri kadar haiz olan 
bir eser mevcut olmadığına göre; Sinan 
bu asırların en büyük mimarıdır, netice
sine varılır. Sinan san'atın en hayalî dene

cek kadar ince noktalarına varmıştır. Ve 
bıraktığı eserlerden çıkan san’at ve este
tik prensipleri; bütün dünya sanatkârları
na kitap olacak mahiyettedir (9).

1588’de öldüğünde öyle çko eser bırak
mıştı ki XX asrın şımarık san'atı dahi 
önünde hürmetle eğiliyordu. Kendisinin yaz
dığı “Tezkert-ül Enbiya*’ eserinde “73 ca
mi, 49 mescit, 50 medrese, 7 darül kura, 
17 imaret, 6 dariişşifa, 7 su kemeri, 7 köp
rü, 27 saray, 18 kervansaray, 6 zahire de
posu, 31 hamam ve 18 türbe*’ yaptığını 
yazıyor. Sınırlarımız dışında da eserleri 
vardır.

Tarihinden, imanından, kültüründen, ah
lâkından ve töresinden fışkıran sistemli dü
şünce şekli, yani ideolojisi, Mimar Sinan'ın 
elleriyle taşlara işlenmiş, kubbelere, sütun
lara nakşedilmişti. Sinan’ı büyük bir san’at- 
kâr yapan; hiç şüphesiz kabiliyeti yanında, 
onun bu kabiliyetini en son noktasma ka
dar geliştiren millî ideolojisiydi. Günümüz 
mimarları, Sinan’ın eserlerini sadece an
lamsız gözlerle seyrediyorlar. Günümüz mi
marlarının değeri, her hangi bir apartma
nın Süleymaniye camimin yanındaki usta
lık değeri kadardır. Ey Sinan! ölümünün 
348. yıl dönümünde; kabrinde müsterih ol! 
Eserlerinle hayata aktardığın millî ideolo
jine sahip çıkmaya ve eserlerine yeni eser
ler katmaya hazırlanıyoruz.

(1) Islâm Ansiktopedisi, cilt. 10, M. Si
nan md.

(2) M. Sinan ve XX. Asır Mimarisi, 
Ziya Kocainan s. 26.

(3) San’at Tarihi, Burhan Toprak, s. 
241.

(4) M. Sinan ve XX. Asır Mimarisi, Zi-
ya Kocainan, s. 34.

(5) a.g.e. s. 41
(6) a.g.e. s. 42.
(7) a.g.e. s. 40.
(8) a.g.e. s. 43.
(9) a.g.e. s. 44.
(*) Buradaki büyüklük çap itibariyle-

dir. Süleymaniye'nin yüksekliği Ayasofya'- 
dan fazladır.
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Prof. Dr. Faruk Kadri Timurtaş

Konuşan: Bayram MERDAN 

İst. Y.Ö. Okulu

Kültür hayatımızda değişiklik meydana 
leşmesine götürmek isteyen güçler, bir başka tip sömürgeciliğin sözcüsü 
ve öncü kuvveti olan zümreler, dil mevzuunda da büyük bir tahribata 
girişmek istemişlerdir. Son çeyrek yüzyıl içerisinde, bu teşebbüs müşah
has hale gelmiş, basın, kültür ve eğitim müesseselerimizin bütününü 
çemberi içine almıştır. Milletlerin ve milletimizin varlığı ve birliği yö 
nünden, hayatî bir değer taşıyan “ Dil”  mevzuunda, bazı hususlara par
mak basmak mecburiyetini hissettik. Bunun için muhterem hocamız 
Prof. Faruk Kadri Timurtaş’a sorular tevcih etmeyi, kıymetli fikirlerini 
sizlere aktarmayı düşündük. Şüphesiz, dil mevzuu, bu küçük mülakatın 
muhtevasına sığmayacak kadar geniştir. Burada temas edilen her mesele, 
ayrı bir maddenin veya incelemenin konusu olabilir. Ve ilerde bunları 
size daha geniş incelemeler halinde sunacağız. Bununla beraber, muh
terem hocamızın kısa cevapları, meselenin özünü vermekte, ilgili çevre
lere derdin sebebini, neticelerini ve çarelerini işaretlemektedir. Yine ce
vaplar içerisinde, fanatik hislerle dilde tahribata girişenlerin gayelerini 
açıklayan bölümler mevcuttur. Muhterem hocamıza teşekkür ederiz.

getirmek ve bizi zihin

ir Dilin millet hayatındaki rolü nedir? 
— Milleti meydana getiren unsurlar içe

risinde en ehemmiyetlisi dildir. Bilindiği 
üzere millet soy, vatan gibi maddî unsur
larla dil, din, kültür gibi manevî unsurla
rın birleşmesinden meydana gelir. Bu ter
kip içerisinde dil en önde ve en başta ge

lenidir. Bir kavim, bir topluluk (cemaat) 
vatanını ve devletini kaybedebilir; fakat, 
dili yaşıyorsa millet olarak devam ediyor 
demektir. Millî varlığı sağlayan ve devam 
ettiren dildir. Dilini kaybeden bir topluluk, 
millet olmak vasfını da kaybetmiş olur. 
Bunun tarihte örnekleri çoktur. Aksi de gö-
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rülmüştür. Vatanını, devletini (siyasî hü
kümranlığını) kaybettiği halde, diliyle mil
lî varlığını devam ettiren topluluklar çık
mıştır. Bu bakımdan dilin millet hayatın
daki rolü son derece büyüktür. Dil mil
letin ve milliyetin ana unsurlarındandır.

★  Dil mevzuunda tabiî bir tekâmül mü, 
yoksa zorlama bir değişilik mi kabul edil
melidir?

—- Dil kendi kanunlarına göre gelişen 
ve değişen canlı bir varlıktır. Dilde zorla
ma ve müdahale ile bir değişiklik yapıla
maz. “Devrim" e ihtilâl manası verirsek 
(ki doğrusu budur, devrim inkılâp demek 
değildir.) dilde devrim yapılamayacağını 
kesin olarak söyleyebiliriz. Diller canlı (ta
biî) ve içtimai bir varlık olmaları hase
biyle, kendi kanunlarına göre gelişir ve 
değişirler. Dil ağaca benzetilebilir. Dildeki 
değişme tabiî bir tekâmüldür. Fakat, na
sıl ağacın yetişmesi, meyve vermesi kendi 
haline bırakılarak olmuyorsa, dilin geliş
mesi de kendi haline bırakılamaz. Yalnız 
bu, bir müdahale ve zorlama değildir. Bilgi
li bir yardım ve şartları, imkânları hazırla
ma olarak kabul edilmesi gereken bir iş
tir. Ağacın kurumaması, gelişmesi, meyve 
vermesi için etrafındaki yabancı otlar ise 
temizlenmesi, sulanması, zamanında aşı
lanması icap etmektedir. Bunlar yapıl
mazsa, yahut bunu yapan bilgili değilse 
(meselâ uygun olmayan bir aşı yapılmışsa) 
ağaç meyve vermez, hatta kurur, yok olur. 
Bunun gibi dile de yanlış ve bilgisizce mü
dahaleler yapılırsa dil gelişmez, ifade gü
cünü kaybeder, bir sanat ve edebiyat dili 
olmaktan çıkar. Dile ancak kendi kanun
ları çerçevesindeki gelişmesini sağlayacak 
bilgili yardımlar yapılmalıdır. Bu, bir mü
dahale ve zorlama değil, gelişmeyi çabuk
laştıracak ve kolaylaştıracak bir destekle
me ve ilâvedir. Bu takdirde dile hizmet edil
miş olur. Dile müdahale etmek ve zorla 
değişiklik yapmaya kalkışmak, ona fayda 
yerine zarar vermek demektir.

ir Dilde devrimciliği savunanlar, yani 
bugün dil meselesini kelime uydurmak tar
zında anlayanlar bir ard niyetin sahibi ola
bilirler mi?

— Dili sadeleştirme ve özleştirme da
vasının aşırı özleştiricilik (tasfiyecilik) ha
kim olması ve uydurmacılığın ortaya çık
ması dilimiz ve kültürümüz için çok zarar
lı olmuştur. Bununla dilin gelişmesi âdeta 
önlenmiştir. Bu durum bilgisiz, gaflet ve 
kötü niyet dolayısıyle ortaya çıkmıştır. 
Kötü niyetlerin hedefi dilimizi ve kültürü
müzü yıkmak ortadan kaldırmaktır. Dilde 
anarşi bu maksatla meydana getirilmek 
istenmiştir.

★  Nesiller arasında bağın kopmasında 
dildeki değişikliğin rolü var mıdır?

— Elbette vardır. Nesiller birbirini an
lamazsa aradaki bağ kopmuş olur. Dilde 
anarşi doğurmak isteyenlerin gayesi de 
de budur. Dildeki normal değişme nesiller 
arasındaki bağı koparmaz. Zorlama ile ya
pılan değişiklikler ve uydurmacılık nesiller 
arasında boşluk ve kopma meydana ge
tirir.

ir Dilde uydurmacılık taraftarı olanla
rın genç neslin dilini değiştirmek ve onları 
analarıyla, babalarıyla anlaşamaz hale ge
tirmek gibi bir düşünceleri olabilir mi?

— Olabilir. 4. soruyu cevaplandırırken 
uydurmacılığın nesiller arasındaki bağı ko
paracağını belirtmiştik. Uydurmacılık alıp 
yürürse ana baba evlâdını anlamaz. Bazı 
art niyetlilerin hiç şüphesiz böyle bir arzu
lan vardır.

★  Dil meselesiyle ilgilenmek için ku
rulan müesseselerin çalışmasını yeterli bu
luyor musunuz?

— Hayır. Yapılacak çok işler var. Türk 
Dil kurumunu hem yetersiz, hem de ciddî 
olmayan bir çalışma içerisindedir. Kesin 
olarak belirtmek gerekir ki, Dil Kurumu- 
nun İlmî bir hüviyeti yoktur.

ir Ne gibi tedbirler alınmasını tavsiye 
edersiniz. Bu konuda Devlet yetkililerinden 
ne gibi icraat beklenebilir.

— Başka memleketlerde olduğu gibi 
Dil Akademisi kurulmalıdır. İlk yapılacak 
şey, okulları uydurma dilin tasallutundan 
kurtarmak olmalıdır. Dil ve Edebiyat ders
leri, okul kitapları gözden geçirilmeli yeni 
baştan düzenlenmelidir.
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Vatanları gaspedilen Kırım Türkleri 25 
senedir sürünmektedir. Vatanlarına dönme 
müsadesi hâlâ verilmemiştir. Bir milletin 
kaderini ilgilendiren bu kanlı facia zaman 
zaman Avrupa basınında konu olmakta
dır. Bilindiği gibi 1943 kışı 1944 ilkbaha
rında Kafkasya’da yaşayan diğer müslü
man kavimlerle birlikte Kırım Tatarları dat 
dahil yurtlarından sürüldü. Her türlü hak
larından mahrum edildiler. İnsafsızca sö
mürüldü ve soyuldular. Zalim Stalin rejimi: 
Bahane olarak Almanlarla işbirliği yapma 
hususunu göstermişti. Halk neye uğradı
ğını anlayamadı. Hayvan vagonlarına, kam
yonlara dolduruldular, Sibirya’ya sürüldü

------------------------------------------------- 1er. 100.000’lercesi açlıktan, susuzluktan,
Fevzi SARIKAMIŞ pislikten öldü, ölenler yol kenarına atıl-

Ist. Y.Ö. Okulu dı. Rusya’nın diğer bölgelerine çil yavru
________________________________ su gibi dağıldılar, vahşî Sovyet idaresi zul

münü olanca hızıyla devam ettirdi. Bütün 
bunlarla kalınmadı. Tarih ve kültüre ait 
bütün eserler yıkıldı. Tamamı kazındı. Hat
ta mezarlıklar bile yerle bir edildi. Maksat 
burdakı her şeyi yok etmek, yerine Rusları 
yerleştirmek ve Kırım’ı kayıtsız şartsız 
kendine bağlamaktır.

Yüzyıllarca Kırım’da yaşamış bir mil
letin tekrar vatanına dönmek istemesi en
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tabiiî hakkıdır. Bunun için Sovyet hükü
metine Kırım Türklerinin vermiş olduğu 
imzalı dilekçe sayısı tam üç milyondur. 
Sovyet idaresi bu üç milyonlık dilekçeye 
tek bir cevap vermemiştir. Volga Alman- 
rından üç yıl, Kafkas milletlerinden 11 yıl 
sonra Kırım Türklerinin de suçsuz olduğu 
kabul edilmiştir. Bilindiği gibi Kırım Ta- 
tarlarıyle beraber Çeçenler, Kalmuklar, 
Balkarlar, tnguslar, Karaçaylar da yurtla
rından sürülmüştü. 1967 yılının 5 eylülünde 
Sovyet Yüksek Prezidyumunun kararna
mesiyle Sovyet vatandaşlarının bütün hak
larına kavuşturuldular. Fakat prezidyum 
kararındaki cümle çok manidardı. “Kırım 
Tatarları vaktiyle Kırım'da yaşamış vatan
daşlardır" Bunun üzerine Kırımlılar yurt
larına dönüp yerleşmek isteyince Sovyet 
polisinin şiddetli engellemesi ile karşılaştı
lar. Hatta Kırım'a girmiş olanlar, dövüle
rek, tehdit edilerek, zorla çıkarıldılar. Yüz 
binlerce Kırımlı’nm öğrenmek istedikleri 
“Sebebi" bugün Kremlin açıklamış değildir. 
Halbuki Sovyet Anayasası kanunları ve in
san hakları beyannamesi her insanın di
lediği yerde yaşamasını kabul etmiştir. Hal
buki Gaman Bayet adlı Kırımlı mühendis 
Rus mahkemesi tarafından “Kırım’da ya
şamak ve yerleşmek için direttiği için tev
kif edilmiştir.” Taşkent yakınındaki Çiı- 
çik şehrinde Rus polisi ve ordusu tatarların 
üzerine saldırmıştır. 21 Nisan 1968’de mey
dana gelen bu hadisede 300 kişi tevkif edil
miştir. Bu esnada meydana gelen sokak 
muharebelerini gösteren fotoğraflar gizli 
yollarla ancak batı dünyasına ulaşabilmiş
tir. Mayıs 1968’de Moskova'ya giden 800 
Kırımlı tevkif edilmiştir. Bunların gayeleri 
Merkez komitesine istekleriyle ilgili bir di
lekçe vermekti. Mazlum, silâhsız Kırım
lılara yapılan bu saldırılar komünizmden 
iğrenen Rus vatandaşlarını bile iğrendir- 
miştir. Rus Generali Grigorenko Kırım ta
tarları lehinde şahadet etmek istediği için 
tevkif edilmiştir. İşte Sovyet adaleti (!) 
Sovyet hürriyeti (!) Sovyet insaniyeti (!) 
budur. Meşru yollara baş vurarak hakları
nın iadesini isteyen ve yurtlar ma dönmek 
için çalışan Kırımlılar aleyhinde Taşkent’te 
açılan dâvâ her hür insanın ibretle tetkik 
etmesi gereken, bir rezalettir. Mahkeme

nin İslâm ve Türk düşmanı Kızıl vicdanlı 
savcısı, maznun Kırımlılar aleyhinde 29 
ciltlik iddianame hazırlamıştı. Mahkemede 
tam 500 şahit dinlenecekti. İddianamenin 
hülâsası şudur. “MaznunlarSovyet aleyhtarı 
propaganda yapmışlar ve sürgün senele
rinde % 46’sının Öldüğünü yaymışlar. Hal
buki Ölenlerin nisbeti % 22’dir.” Bu nasıl 
gülünç rezalettir. Moskoflar Kırımlıların 
% 22'sini öldürmüşler ve bunu az görü
yorlar. 1959’dan beri 200 Kırımlı 7 seneye 
kadar varan ağır hapis cezalarına çarptı
rılmışlardır. 1956’da Komünist Partisinin 
20. kongresinde eski Sovyet başvekili Ni- 
kita Kruşçef Stalinin Kırımlılara ve diğer 
müslüman milletlere karşı işlediği cinayet
leri dile getirmişti. Tevkif edilen General 
Grigorenko Taşkent’e giderek, mahkeme 
edilecek. Kırımlılar lehinde şahit olmak is
tediğini bildirmişti. Monokkov, Kaminska- 
ya, Kalistratova adlı üç Rus avukatı Taş
kent’teki sanıkların müdafalannı üzerine 
almışlardır. Bu avukatlar daha önce de 
rejim aleyhtarı Rus aydınlarını müdafaa 
etmişlerdi. Ayrıca 25 ağustos 1968'de Mos
kova Kızıl meydanında Çekoslovakya’nın 
işgalini protesto eden Demokrat Rusları da 
bu avukatlar savunmuştu. 10 Kasım 1968 
de ölen Rus edebiyatçısı Kosterin Kırım 
Türklerinin haklarını savunduğu için Sov
yet edebiyatçılar birliğinden atılmıştı. O da 
buna karşılık Komünist partisinden istifa 
etmişti. Kınm Türkleri, haklarının savunu
cusu Kosterin için bir anma toplantısı yap
mışlardı. Bu toplantıda konuşan General 
Grigorenko şöyle demişti. “Aleksi Evgafo- 
viç Kosterin birçok milletlerin yaşadığı Ku
zey Kafkasya’da doğmuş ve çocukluğundan 
itibaren küçük milletlerin nasıl vahşice ezil
diğini, zalimlerin, onların aralarındaki ha
inleri nasıl körüklediklerini, nasıl iğrenç 
bir ırkçılığın hüküm sürdüğünü görmüştü. 
Kendi milletinin zalim ve sömürücü rolü 
oynamasından dolayı feci şekilde azap ve 
acı çekiyordu. Bir Rus vatanseveri olarak 
milletler arasındaki eşitliği ve dostluğu 
sağlamak için savaşmaya başladı. Sizde 
ey Kırımlılar savaşınızda tek başınıza ha
reket etmeyiniz. Sovyet Birliğinin diğer ay- 
dınlarıyle elele veriniz.”

Kırım’ın Simperopol şehrinde bir Kırımlı
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mühendis Rus mahkemesi tarafından tam 
2 sene ağır hapse çarptırıldı. Suçu “Kırım'
da yaşamak ve yerleşmek için di re t m esiy
di” Buna benzer mahkeme Taşkent'te ce
reyan etmiştir. Sayısı 10 kadar olan suç
lu (!) bulunmaktaydı. Bunların içinde ta
nınmış fizikçi Rolan Radiyef, köy öğret
meni İsmail Yazıyef vardır. Diğerleri bir 
işçi, iki elektrikçi, bir traktör tamircisi, 
iki hastabakıcı, bir fikiz mühendisi, bir 
nafia mühendisidir. Yaşları 22 ile 44 ara
sındadır. Suçları Kırım için çalışmak ve 
vatanlarına dönmek için uğraşmaktır.

İşte Rusya'nm ve Komünizmin çehresi. 
Orada hakkını aramak bile rejime karşı 
suçtur. Yoksa Kırımlıların başka suçlan mı 
vardı. Şimdi Kırım Türkleri en çok Özbe
kistan’da yaşamaktadırlar. Özbekistan 
Moskoflar tarafından parçalanan Büyük 
Türkistan’ın sun’I bir parçasıdır. Başşeh
ri Taşkent'tir. Satılmışlardan meydana ge
len bir hükümeti vardır. Moskova’daki yar
dakçılarına yaranabilmek için onların ta- 
limatlanna göre Kırımlılara baskı yapıl
maktadır.

Rejimler, milletler, sistemler, nazariye 
ile propoğanda ile öğrenilmez. Gerçeğe, ak
siyona, tatbikata bağlıdır. Komünizmin ve 
Rus sömürgeciliğinin ne olduğunu anlamak 
için Kırım’da-Kafkasya’da, Türkistan’da, 
İdil-Ural’da, Sibirya'da ezilen, katliama uğ
rayan, yok edilen, dilleri, tarihleri, kültür

leri, mukaddesatları silinmek istenen esir 
müslüman-Türk illerinin acıklı hallerini 
görmek gerekir. Dünyadaki esir milletlere 
ve topluluklara; hürriyetinin tanıtılması 
propagandasını yapan Sovyetler Birliği’nin, 
kendi tebası saydığı, suçsuzluğunu kabul 
ettiği Kırım Türklerine elinden gasbettiği 
vatanına yerleşme hakkını tanımaması, sa
mimiyetsizliğin, intikam duygusunun, iki 
yüzlülüğün en belirgin özelliğidir. O’nun hâ
lâ son bulmayan hali, Stalin’in Kırım Tür
küne karşı işlediği jenoside (toptan yok 
etme) suçunun devam ettiğini göstermek
tedir. Kremlin bunun aksini iddia ediyorsa 
Kırım Türkünün meşrû ve tarihî hakkını 
kabul etmeli, zulmüne son vermelidir. 
“Vietnam-Vietnam” diye bağıran sözde ay
dınların, Rusya-Çin esaretinde inim inim 
inleyen 100 milyon müslüman Türkün çek

tiklerine dair bir kelime söylememesi sahte 
hürriyetçiliğin ta kendisidir. Türkiye’de ko
münizm veya sosyalizm denilen hayvani 
rejim hakim olursa, bizim akibetimiz de 
Kırımlıların ve Karaçay Türklerinin aki- 
betinden farklı olacağını kim garanti ede
bilir. Fakat Türk milleti gerçeği biliyor ve 
anlamaktadır. Bugün Türkiye’nin, İslâm 
âleminin ve insanlığın en çok yardımına, 
desteğine muhtaç Kırım Türklerinin haklı 
dileklerini basın ve her türlü vasıtalarla 
desteklemek kan ve din kardeşliğinin de 
ötesinde insanlık borcudur.

Not: Sudak 
zılmıştır.

Biz gideriz Kırım'dan ey yâr ittifak edip 
Ay tır da (Söyler de) ağlarım 
Ne yerlerde ölürüz, ey yâr ahlar çekip!
Aytır da ağlarım!
Men bir saray yaptırdım ey yâr tepesi daldan! 
Kimisi maldan ayrıldı kimisi candan!
Aytır da ağlarım!
Müslümanlar ağlaşa ey yâr “vatan” diye 
Aytır da ağlarım!
Sağlıkla kal, vatan, ey yâr ayrıldık senden niye! 
Aytır da ağlarım!
Sana hasret gideriz Güzel Kırım 
Gurbet ellere düşüp ey yâr eziliriz.
Aytır da ağlarım!

ve kazası olan Soğuksu'nun Rus toprağına ilhakından sonra ya/-1
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( ALİ
K O C A M A Z

i  Bize hayatınızdan bahseder inisiniz?

— 1947’de Konya’da doğdum. 1986’da
M Konya Îmam-Hatip Okulu’ndan, 1967’de 
| Konla Lilesi’nden mezun oldum. Halen îs- 
M tanbul Eczacılık Yüksek Okulu son sim- 

tındayım.

Röportaj yapan: 

Yusuf ÇABUK 
İst. Y.Ö. Okulu
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* Karikatüre merakınız ne zaman baş
ladı? Daha doğrusu karikatür yapmaya si
zi zorlayan bir sebep var mı?

— Karikatür merakım ilkokul sıraların
da başlar. O zamanlar tarih kitaplarma 
baka baka padişah portreleri yapmayı çok 
severdim. Karikatürü orta öğretimin son 
senelerine doğru anlamaya ve yapmaya 
başladım. Beni karikatür çizmeye zorlayan 
sebepler karikatürün bir fikrin en kısa, 
en çarpıcı ve en çabuk anlaşılır şekilde 
izahı olmasıdır. Bir de bilhassa zamanı
mızda sol ideoloji mensubu karikatürist
lerin millî ve manevî değerlerimizi tezyif 
eden karikatürlerine duyduğum kindir.

it Resimle karikatürü ayıran özellikler 
nelerdir ?

— Temel esaslar bakımından resimle 
karikatür aynı özellikleri arzeder. Aslında
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karikatür resimden doğmuştur. Fakat res
me nazaran çok kısa bir geçmişi olmasına 
rağmen bugün karikatür o kadar gelişmiş 
ve o kaadr değişik bir dal olmuştur ki, 
âdeta resimden apayrı bir mahiyet arzeder. 
Meselâ, klasik manada resim —ki bu an
layış her devirde geçerlidir— bu eşyanın 
bir manzarasının en ince teferruatına ka
dar verebilmesidir. Onun İçin resim kendi
sinin uzun uzun seyredilmesini, hissedilme
sini ister. Halbuki karikatür bunun tam 
tersidir. Artık bugünün anlayışını da ka
rikatür teferruattan arınmış yalnız çizgi
dir. Yani bir mevzu bir tek çizgi ile izah 
edilebiliyorsa, İkinci bir çizgiye lüzum yok
tur. Karikatüristin başarısı da buradan ge
lir bence. Karikatür uzun uzun seyredil
mez. Bakılır ve belki uzun uzun düşünülür. 
Sonra resimde belli bir mantık ölçüsü aran
dığı halde, karikatür mantıkla savaş ha
lindedir. Yani karikatürde olmaz, olmaz... 
Resimde buluş kendine has elemanları ile 
(renk, ışık, gölge, perspektif) izah edilir. 
Fakat, karikatür yalnızca bir buluş ve bir 
espridir.

ir Bilhassa sözlü karikatür sanatını ta
bii bir şekilde ve en usta bir tarzda icra 
eden Nasrettin Hoca hakkında ne düşünü
yorsunuz? Nasrettin Hoca’yı bugünün me
seleleri içinde yeniden takdim etmek ge
rektiğine inanıyor musunuz?

— Bence Nasrettin Hoca dünya miza
hının en büyük ustasıdır. Bizim millet ola
rak talihsizliğimiz, Hoca’yı bugüne kadar 
yorumlayabilecek onu bize ve dünyaya ta
nıtabilecek birisinin çıkmamasıdır. Belki de 
bu Nasrettin Hoca’yı bize anlatmaya kal
kanları, onun ideolojisine ve esprisine ters 
zihniyette kimseler olmalarındandır.

Mutlaka Nasrettin Hoca’yı bugünün me
seleleri içinde takdim etmek mecburiyetine 
inanıyorum. Hatta Hoca'yı geleceğin mese
leleri içinde tanımak ve tanıtmak zorunda
yız. Çünkü Nasrettin Hoca kıyamete kadar 
değişmeyecek olan insanı ele almıştır. Ve ta 
zamanından değişmezliğin, ve eskimezliğini 
ilân etmiştir. Esprilerini bugün hâlâ bütün 
tazeliği ile geçerli oluşu bunu ispat ediyor 
zaten. Bizim yapacağımız onu, bir soy
tarı olarak değil, her şeyden Önce bir Ho

ca olarak ele almamız, ve hocamızı çirkin 
yakıştırmalardan kurtarmamızdır. Bu hu
susa hemen aklıma gelen bir misal vere
yim. Nasrettin Hoca hiç bir zaman eşeğe 
ters binmemiştir. Bugün bir amblem gibi 
en çok kullanılan bu fikir yanlıştır.

i  Karikatürün tarihi hakkında bizi ay
dınlatır mısınız? Meşhur Türk karikatü
ristleri arasında kimleri sayabiliriz? Bun
ların sanat anlayışlarına şeldl veren düşün
ce nedir?

— Karikatürün tarihi diğer sanat dal
larına nazaran yenidir. Karikatürü mağa
ra duvarlarına yapılan resim ve kabartma
lardan itibaren başlatanlar varsa da 15. 
yüzyılda Avrupa’da Rönesans hareketinden 
sonra başladığı kabul edilir. Karikatür ke
limesi İtalyanca "Carattere-Karakter” ile 
“caricare - hücum etmek” kelimelerinden 
türeyerek gelmiştir. İngiltere’de “Cartoon” 
kelimesi ile ifade edilir, “dessin d’homour” 
“graphic mumour” ismiyle de Emilir. Bizde 
karikatür olarak kabul edilmiştir. Bizde 
karikatür 1870 yılında Teodor Kasap’m çı
kardığı Diyojen isimli mizah dergisi ile 
başlamıştır. İlk işi de devlet yönetimine 
devlet düzenine ve yöneticilerine hücum et
mek olmuştur. 1908 Meşrutiyet devri ile 
hızlanmıştır. Meşhur Türk karikatüristleri 
arasında eskilerden Celâl Esat, Çelil Ton, 
Cem, Cemal Nadir, Ramizi, günümüzde, 
Semih Balcıoğlu, Nehar Tüblek Turhan 
Selçuk, Ferruh Doğan, Necmi Rıza, Cafer 
Zorlu, Şadi Dinççağ, Mustafa Uykusuz, 
Yalçın Çetin, Tan Oral, Ali Ulvi, Eflatun 
Nuri’yi sayabiliriz. Bunlardan büyük bir ço
ğunluğu sanatlarını sol fikirlerin propa
gandası istikametinde kullanmışlardır.

*  Karikatürün son yüzyıllık siyasî ta
rihimizde ne gibi etkileri olmuştur? Hu- 
susen Osmanlı Devletinin son devresinde?

— Yukarıdaki soruda da belirttiğim gi
bi karikatür bizde gayri Türk vasıtası ile 
saltanata hücum etmekle başlamıştır. Bu
gün Türk karikatürünün babası olarak 
kabul edilen Cem, İttihat ve Terakki Çete
sinin en büyük destekçisi ve Sultan II. Ab- 
dülhamit’in en büyük muarızlarından biri 
idi. Osmanlı Devletinin son devirlerinde ka
rikatür maalesef devleti zayıflatıp, çökert
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meye uğraşan propaganda mekanizmasının 
en büyük unsurlarından biri olmuştur. 100 
yıllık bir geçmişi olan Türk karikatüründe 
(bugün de dahi) hemen hemen bütün kari
katüristler (biraz Cemal Nadir hariç) mil
lete yabancı kalmışlardır. Belki karikatü
rün sevilmesi dolayısıyle ilgi görmüş tak
dir edilmişlerdir. Ama hep milletin öz de
ğerleri ile alay etmişlerdir.

★  Karikatürün verdiği fikir bakımın
dan millete yabancılaşmış karikatüristlerin 
eserleri milletimizin hadiselerden çıkardığı 
espri arasında bir uygunluk bulunuyor mu?

— Diğer milletleri bilmiyorum ama 
Türk milleti karakter olarak mizaha yat
kın bir millettir. Yani bir hadiseyi çok gü
zel karikatürize ediverir. Hadiseyi bir nük
te ile izah ederken de tespitleri çok sağ
lamdır. Bu milleti iyi tanıyan bir karika
türist, sadece derleme yapıp çizgiye dökse 
dahi büyük başarı kazanır. Fakat bilhassa 
bugün ideolojik bakımdan karikatüristlerin 
çoğunluğu millete yabancılaşmış olduğun
dan hadiselere bakış da tam ters bir pers
pektiften oluyor. Meselâ millet sol deyince 
ve kendinden kopmuş, halktan uzaklaşmış, 
milletin yaşayışına bigane bürokratları ve
ya buralardan yetişme hiç bir şey tanıma
yan ne yaptığı, neye inandığı belli oluna
mayan, Türk milletinden tiksinti duyan ve 
sonunda komünist olmaktan başka çıkar 
yol bulamayan tipleri anlar ve bunları tek 
kelime ile ifade ediverir, “züppe" sağda 
milletin kendisidir.

tşte milletine yabancılaşmış bir karika
türist sağı kendi fikriyatını objektifi ile 
ve millete tam ters düşen bir perspektif
ten görür. Meselâ: elinde kocaman çivili 
bir sopa ile çırılçıplak mağara devri ada
mı gibi çizer. Sol ise elinde kalemi, gözün
de gözlüğü ile çağlar üstü bir düşünür 
gibi tasvir edilir. Onun için millete yaban
cılaşmış karikatüristlerin eserlerinin espri
si ile milletimizin esprisi her zaman ça
tışır. ★

★  Bazı karikatüristlerin, milletin saygı 
duyduğu şahıs veya müesseseler! hep kötü 
tipler olarak çizmelerinde bir ard niyet 
var mıdır? Meselâ, hoca tiplerinin hep çir

kin şekillerle takdim edilmesinde ard ni
yet seziyor musunuz?

— Solcu karikatüristler elbette kendi 
düşünceleri gereği bizim saygı duyduğu
muz, değer verdiğimiz milli ve manevî mü- 
esseseleri şahısları çirkin tipli olarak tak
dim ederler. Milleti ayakta tutan bu mües- 
seseleri tezyif ve tahkir ederek onu inanç 
ve ideallerinden koparmaktır. Bu noktada 
pek kısa geçmişine rağmen en müessir tah
rik vasıtası olmuştur. Bugün pek çok zi
hinlere solun çizdiği dejenere edilmiş bir 
sağ ve sağcı tipi kazınmıştır. Meselâ, hoca 
tipi... Hoca Türk milletinin değer verdiği 
en çok saygı duyduğu şahıstır. Bugün bü
tün karikatüristler hoca deyince tek bir tip 
çizerler. Havuç gibi burun, kapkara çem
ber sakat, katkat sarılmış kuşaklar, koca
man bir göbek, ayağında şalvarla, elinde 
doksan dokuzluk teşbih... Şayan-ı hayrettir. 
Bugüne kadar bir tek karikatürist bundan 
başka bir hoca tipi olabileceğini düşünme
miş veya çizmemiştir. Bu husus Türk ka
rikatürüne hakim olan zihniyeti en güzel 
açıklayan misaldir. Bittabi bu tipe çizgi 
vasıtası ile yaptırılmadık şey bırakılmaz. 
Alabildiğine alay edilir. Hedef hoca tipinin 
şahsında Tür milletinin bütün kudsî inanç
ları ve manevî değerleridir.

*  Millî sanat anlayışı içinde karika
türün yeri ve değeri ne olmalıdır?

— Türk milletinin ideallerinin ve dü
şünce yapısının emrinde olması icabeden 
bütün diğer sanatlar gibi karikatür de mil
letin değerlerine saygılı ve Türk zekâ ve 
esprisinin ifadesi halinde olmalıdır. Kari
katür yerini ve değerini çok çabuk kabul 
ettirmiştir. Bugün vazgeçilmez bir sanat 
haline gelmiştir. Millî sanat anlayışı içinde 
karikatür en etkili ve en kısa zamanda, fik
ri espriyi yayma aracı olarak kabul edil
meli ve azamî istikamet sağlanmalıdır. Ka
rikatür bence (tiyatronun henüz memle
ketimizin birkaç şehrine inhisar etmesi göz 
önüne alınırsa) sinemadan sonra en yaygın 
ve belki de sinemadan daha çabuk bir an
latım tarzıdır. Okuma-yazma oranının mem 
leketimizde düşük olması nazarı itibara alı
nırsa, milletin seveceği tiplerle bir mesele
yi anlatmak çok güzel neticeler verir. Üs-
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telik karikatürün mizah gibi çok güçlü 
bir destekçisi de vardır.

+  Karikatüristtik hayatınızda en çok 
beğendiğiniz eseriniz hangisidir. Bunu Pı- 
nar’a verir misiniz?

— Karikatüristlik hayatım henüz pek 
yeni. Hemen hemen Türk karikatüristleri
nin en gençlerinden sayılırım... 1969’da bu 
işe ciddî olarak başladığımı söylersem me
sele anlaşılır herhalde... Şimdiye kadar yap

maya çalıştığım karikatürlerin hiç birini 
tam olarak beğenmedim. Galiba zor beğe
nen bir insanım. Hemen hemen hepsinde 
az çok çeşitli kusurlar buluyorum. Fakat 
bu durumdan memnunum. Her geçen gün 
biraz daha iyiye gitmek, biraz da bu yüz
den olur, zannediyorum... Bu ne kadar sü
rer bilmiyorum. Fakat bitmemesi benim 
için daha hayırlı... Bu arada güzel olduğu
nu zannettiğim karikatürlerim var... Tabiî, 

★  Teşekkür ederiz.
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Pınar için seve seve birini takdim edeyim.
it Karikatüristler hadiselerin gülünç 

yönünü aksettiriyorlar. Siz de karikatürü
nüze konu olacak hadiseyi dinlerken veya 
okurken nasıl takdim edeceğiniz içinize 
birden mi doğuyor yoksa hadise üzerine 
düşünmek mi icap ediyor ?a

— Bu soru bugün için tamamen doğru 
değil. Zira günümüz karikatürü bir hadi
senin mutlaka gülünç tarafını bulacağım 
diye uğraşmaz... Bugün artık düşünce esas
tır. Ve düşüncenin çizgi ile yorumu esas
tır. Bu yorum mizahî de olabilir, dramatik 
de olabilir veya yalnızca bir buluş da ola
bilir. Başka sanatçı arkadaşları bilmem 
ama ben muhatap olduğum hadiselerde bir 
espri yakalamaya çalışırım. Çoğu zaman

bir şimşek çakışı gibi çok ani bir şekilde 
karikatür kendiliğinden çiziliverir zihnim
de... Fakat bunu hemen not almazsam kay
boluyor. Daha ziyade okurken çizerim. Esp
riyi en iyi ve en sade şekilde çizgi kalıbına 
dökebilmek için de mutlaka düşünmek ge
rekiyor. Madem ki karikatür bugün dü
şünceyi esas almıştır, çizerken de düşün
mek gerekir.

*  Pınar’a yeni bir karikatürünüzü ve
rir misiniz?

— Tabü, tabiî... Şeref duyraım. Ayrıca 
Pınar’a lâyık olmadığım bu alakayı göster
diği ve bana bu fırsatı verdiği için çok 
teşekkür ederim. Mücadelesinde başarılar 
dilerim.

SAHİPSİZ VATANAt

•
Zulüm zincirini, kınp dökeyim 
Hasretim ülkeme, gidim göreyim 
Moskof sınırına bir tel öreyim 
Sahipsiz vatandan aynisin diye

Ormanlan; sevmez oftdu bülbüller, 
Açılmıyor artık o pembe güller 

" Zalimlerin şimdi o güzel iller 
Sahipsiz vatanın öksüzlüğünden.

Kafkas dağlarına karlar yağarmış, 
Ecdat topraklan, kanla yoğurmuş, 
Analar; bizleri, yiğit doğumınş 
Sahipsiz vata m kurtarsın diye

Kafkashm, Türk menim ağlama yeter, 
Çektiğimiz çile ölümden beter 
Kınlacak elbet kızıl bilekler 
Sahipsiz vatana selâm var bizden.

İlhan ÖZTÜRK İst. Y. ö . Okulu
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ROMAN TAHLİLİ
"BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK,,

Abdülkadir KARAMAN  
Ank. Ü. Hukuk Fak.

Türkiye'de otuz senedir hiç tartışması 
kesilmeyen bir mesele var: Köy Enstitü
leri. Üzerinde yüzlerce kitap, inceleme, bin
lerce makale yazıldı. Fakat gene de de
dikodusu bitip tükenmedi. Bu hususta sa
ğın solun ne fikirde olduğu belli fakat yer 
yer orijinal ifşaatlar, iddialar ve tezler 
de eksik değil.

On yıldır sağda-solda tepkiler uyandıran 
bir romancı var. Sosyalist edebiyat çevre
lerinde kendine sadık övgücü takımı da 
elde etmiş. Aynı cepheden düşmanları da 
az değildir. Romanlarında sağlam tipler 
çizme yerine politik ifşaatların cazibesin
den istifadeye yönelen bu yazar, Nazım 
Hikmet’in Çankırı hapishanesinde yetiştir
diği Kemal Tahir'dir.

1962 yılında Cumhuriyet Gazetesinde tef
rika edildiği zaman bilhassa sol çevrelerde 
ve Köy Enstitülerinin gözü kör aşıkları 
arasında fırtınalar koparan “BOZKIRDA
Kİ ÇEKİRDEK” romanının, bilhassa ens
titü mezunu öğretmenlerle, ilköğretmen 
okulunda okuyan talebelerce bilinmesinde 
faydalar vardır.

Roman üzerinde koparılan fırtınaların ve 
bizzat romanm iyi anlaşılabilmesi için kı
saca özetleyelim.

ROMANIN ÖZETİ :
1943 yılında maarif bakanlığınca bir 

ekip; Çankırı, Çorum, Kastamonu arazi
lerini birleştiği noktada yeni bir Köy Ens
titüsünün açılması için vazifelendirilir. 
Ekip; müdür Halim Akın, işbilgisi öğret
meni Nuri Çevik'le Cemal Avşar ve Emine 
Güleç adlı beş kişilik bir Öğretmen gru
bundan meydana geliyor. Ankara’dan kü
lüstür bir ciple yola çıkan ekip İlgaz’a 
yaklaşırken müfettiş Şefik Ertem’le kar
şılaşır. İlgaz’ın Keşişdüzü mevkiinde ens
titü kurma faaliyeti beş öğretmen ve on 
bir öğrenciyle başlar. Binalar, yemek, ça
maşır, odun, su taşıma işlerini yapmak 
mecburiyetiyle karşı karşıya gelen öğren
cilerin çoğu geldiklerine pişman olurlar. 
Aylarca çadırlarda yatar kalkarlar. Ensti
tü arazisi esasında Şirin Köylü Zeynel ağa
nındır. Bu arazi meselesi enstitüyü zor du
ruma düşürür. Zeynel ağanın yakım Kara- 
derviş adında biri öğretmen Emine hanıma 
göz kor. Değirmeninde onu zorla hapse
der. Bunu haber alan öğretmen ve tale
belerle Karaderviş'in silâhlı çatışması her 
şeyi alt üst eder. Halkla çatışmak isteme
yen müdür Halim bakanlığa karşı vere
ceği hesabm sıkmtısıyle bozkır ortasında 
yalnız kalıverir. Ve “Dumanlıboğaz Köy 
Enstitüsü” denemesi başarısızlıkla sona 
erer.

Aynı yıllarda köylü ve kasabalı herkes 
enstitülere karşı ateş püskürmektedir. Çe
şitli enstitülerden yayılan şayia ortalığı al
lak bullak eder. Halk istemediği halde bir 
dilekçe verip fikrini belirtmekten çekinir. 
Hükümetin zulmü halka nefes bile aldır- 
mamaktadır.
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Halkın enstütülere karşı kanaati tama
men menfidir:

“— Ensdüdü gâvurluğu kondu konacak 
toprağımıza... Oğlan-kız bir döşekte yata
cak kızılbaş-komiinist töresince... Uğursuz
luktur! Deniz gibi köpürüp akan Kızdırma
ğımızın suyu çekilir... Toprağına belâ bu
laşmasın diye çabalayacaksın. Bu yolda 
ölen şehit, kalan gazi... Aman kaptırmaya
lım bebelerimizi imansız bolşevik zagonu- 
na... Bunlar hınzır eti yemekteler höpür 
höpür... Esdüdü kondurmaz toprağına 
“Türküm” diyen bire kadar kırılmayınca... 
Moskof bolşevik manatı gücüyle girmiştir 
Osmanlı ülkesine bu Esdüdü... Malın da
varın dölü sütü kesilir ha!.. Evimize sa
manlığımıza ateş uğrar. Karılar bebeleri 
bırakır, kısraklar taylan... Esdüdüyü Os
manlI içine saldıki farmasonlar, birbirini 
kıra avanak Türk... Bu esdüdü bize yarar 
iş değil. Hey din kardaşlarım, gelin birikin, 
yazı bilen imzasını atsın, mührü olan müh
rünü, olmayan parmağım bassın!., (s. 46 - 
47).

Yukardaki konuşmayı dinleyen herkes 
göz yaşlan döktüğü halde kimse ne par
mak basar, ne de imza atar. Sebep korku 
ve şüphedir.

Kemal Tahir’in Köy Enstitüleri deneyine 
muhalif çıkışının çok değişik sebepleri var. 
Bu denemenin halkı ve aydınları oyalama
dan ileri gitmeyeceğine inanır. Enstitüle
rin mucidi İsmail Hakkı Tonguç’un zanne
dildiği gibi bir sosyalist olmayıp Almanlar
la dolayısıyle Hitler’le gizli teması bulun
duğunu dolayısıyle enstitülerde köle gibi 
çalıştırılan binlerce masum Anadolu ço
cuğunun istismarı karşısında sessiz kala
mayacağını belirtir.

Kemal Tahir'in bu tezi enstitü çıkışlı ya
zarları çılgına çevirmiştir. Talip Apaydın, 
Mehmet Başaran, Fakir Bay kur t, Hurrem 
Arman ve niceleri olmadık yalanlamalara 
ve his tahriki yazılarla istismarcılığa baş
ladılar.

Romanın esas dikkati çeken yönü öğ
retmenlere elli yıldır verilen uydurma he
deflerin de az-çok bir kritiğe tabi tutul
masıdır. Kemal Tahir bunu sosyalist he
defler verilmediği için tenkid ediyor ama

mevcut hedeflerin, bilhassa enstitü ideal
lerinin boşluğunu iyice belirtiyor.

Eserin cazibesi kahramanlarının tip ve 
karakter olarak iyi tesbitinden değil, taşı
dıkları zıt düşüncelerden ve politik dalga
lanmalardan ileri geliyor. Ve o kadar ki 
Kemal Tahir kafasında planladığı fikirleri, 
tesbit ettiği belli şahıslara bölüştürüveri- 
yor. Bu ise eserin fikir arenasına dönmesini 
sağlarken, öbür yandan kahramanların ru
hi yapılan ve iç dünyaları yönüyle ihmalini 
doğuruyor. Konuşmalar arasında gideril
meye çalışılan bu eksiklik Kemal Tahir’in 
roman tekniğinin de bir hususiyeti olarak 
gösterilir.

Romanda hadiseler Ankara’nın yüksek 
politika kulislerinde dolaşan enstitü dedi- 
kodulanndan, İlgaz eşrafına, oradan Şirin 
Köy'e ve Keşişdözü arazisindeki enstitü 
deneyine doğru bir sıra takip eder.

Eserde işlenen Köy Enstitüsü deneyinin 
acı akıbeti şöylece özetleniyor:

‘Bizdeki toplumsal ve siyasal şartlar 
içinde Köy Enstitüleri, köylü çocukların m 
çile çekme ve azla yetinme yatkınlıkların
dan yararlanarak en ağır işlerde gaddarca 
çalıştırılıp sömürülmelerinden başka bir so
nuç veremezdi. Nitekim bu deneme, soıı 
hesaplaşmada, biz Türk aydınlarının, halk 
düşmanlığımız değilse bile, halka hiç acı
madığımızı ispatlamıştır.”  (Kitabın arka 
kapağındaki yazL).

Meseleyi daha yakından kavramak İçin 
roman kahramanlarının ve onların enstitü 
hakkmdaki görüşlerinin bilinmesi icap eder.

ŞAHISLAR :
Dumanlı Boğaz Köy Enstitüsünün mü

dürlüğüne tayin edilen Halim Akın Bey 
enstitü idealine sıkı sıkıya bağlı bir eği
timcidir. Okuma yazma seferberliği onun, 
içini dışını sarmıştır. İstanbul Erkek ö ğ 
retmen Okulunun çıkardığı ilk cumhuriyet 
öğretmenlerinden biridir. Eğitmen kursla
rında “Batı uygarlığı her gün traş olmak
tan başlar” (s. 54) diye verdiği idealler 
eğitmenlerin hafızasından çıkmış değildir. 
İstiklâl harbinin zafer sarhoşluğunun bu 
çevrelerde ne gibi neticeler doğurduğunu 
Emine öğretmene şöyle anlatır:

“— Kabımıza sığmaz olmuştuk. Sanki
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düşmanı ben yenmiştim tek başıma... Bu
nu milletten biri gibi düşünmüyorduk biz 
öğretmenler.. Kurtuluşun temeli bizdik. Hak 
etmediğimiz bir şeyi kendimize yaraştırdık 
sanma!.. Kurtuluşun kendisi hatta, kendi
sinden bile kendisi olan kurtarıcılar söylü
yordu bunu... İnsanların yüzde doksanı oku
ma yazma bilmeyen bir ülkede biz bilgisiz
likle boğuşacak ordunun subaylarıydık... 
Okullarda sıra yokmuş, ders aracı diye bir 
şey yokmuş kimin umrunda? Okuttuğumuz 
kitaplardaki değerler, batıdan basmakalıp 
alınmış, bize uymaz maskaralıklarmış kim 
bakar?.. Serbest Partinin açılması biz ül
kücüleri hiç sevindirmedi. Galiba hürriyetle 
yapılacak hiç bir işimiz yoktu. İnandıkla
rımızdan bir milimetre ayrılanları hain sa
yıyorduk... Kurtarıcıların her sözünde de 
ne kadar çelişme olursa olsun, hemen ina
nıyorduk.”  (s. 137).

“— Onuncu yıl mı? Hangi onuncı yıl? 
Haa evet... Bu onuncu yıl çok önemli bir 
dönemeçtir, biz ülkücülerin ömründe. Bizim 
kuşaklar bu dönemeçten sonra duydular ilk 
tüketici yorgunluğu... Ülkücü arkadaşlar
dan bazısının içkiye, bazısının pokere, ba
zısının da ilkokul son sınıf kızlarının yeni 
serpilen göğüslerini görmeye başlamaları bu 
onuncu yıldan sonradır. Daha otuzuna var
madan ülkücülükten yorulmuştuk... Ayak
ları yere basmayan, gözle görünür ürün ve
remeyen ülkü yormuştu bizi... Avuntu Ue 
gerçek, meğer şuuraltımızda çoktan beri 
boğuşuyormuş...” (s. 138).

Halim Akm, Emine öğretmene uğradık
ları hayal kırıklığını uzun uzun anlatır: 
Artık hiç bir şeyi umursamıyordun Okula 
traş olmadan gider. Pantalon ütüsüz, po
tinler boyasızdır. “O günden sonra, eski 
yeni bütün değerler benim için tepetaklak 
oldu.” (s. 140).

Bu ruhî boşluk, kendilerine verilen ide
allerin kofluğu, yalnız Halim Beyi değil 
binlerce öğretmeni hırçınlığa iter. Derbe
der bir hayata sevkeder. Halim Bey ‘ ‘Eği
timcilikte bir öğretmen, buraya kadar düş
tü mü, öğretmenliği hemen bırakmalıdır.” 
(s. 141) der. Ve ayrılmaya karar verir.

İşte böyle ümitlerin ve her şeye olan 
güvenin yittiği anda Halim Akın’a enstitü

müdürlüğü vazifesi verilir. Bu ona yeni bir 
ümit olmuştur. Kendini bütün vanyla ens
titü faaliyetlerine adar. Yeni işte onu biraz 
oyalar.

EMİNE GÜLEÇ ve
BOZKIRDAKİ ÇEKİRDEK :
Emine öğretmen Gazi Eğitim mezunu bir 

İstanbul kızıdır. Sosyoloji doktorası yap
mak için enstitü faaliyetini yakından gör
mesi icabeder. Tezi: Bozkırdaki çekirdeği’ 
yani cevheri bulmaktır. Romantik bir eği
tim gönüllüsüdür. İlgaz pazarında ve ta
lebe arasında pantalonla dolaşmasıyla dik
kat çeker. O da sonunda bütün ümitlerini 
yitiren bir eğitimci haline gelir. Bozkırdaki 
çekirdeği aramayı bırakalım, çekirdeğin 
varlığından bile şüpheye düşer. Hoppacık 
tavırlarıyla öğrenci arasında sigara içer. 
Enstitüde kız öğrencilerden mesül hoca
dır.

MÜFETTİŞ ŞEFİK ERTEM ve
KEMAL TAHİR’İN T E Zİ:
Şefik Ertem romanın esas kahramanı

dır. Müfettiş olduğundan geniş bir eğitimci 
çevresi vardır. Haşan Ali Yücel’in, Ton- 
guç’un, İnönü’nün ve Cumhuriyet devrinin 
esaslı bir kritikçisidir. Enstitü kurmaya 
giden ekiple İlgaz yolunda karşılaşır. Yeni 
ümitlerle dolu Halim Akın’la konuşmaları 
ve enstitüler hakkındaki görüşleri şöyle:

“— 1943’deyiz! Cumhuriyet kurulalı 20 
yıl olmuş, tik enstitü 1940’da açıldı. Bu he
sapça köy Öğretmeni yetiştirmekte tam on 
yedi yıl gecikmişiz. Sen şimdi bana “hız” 
diye yutturacaksın.” (s. 148).

Enstitü faaliyetiyle köyün temel yapı
sının ve köylü karakterinin değiştirilmek 
istenmediği kanaatinde olan müfettiş, İs
mail Hakkı Tonguç’un “Canlandırılacak 
Köy” adlı eserinden pasajlar okur Halim 
Beye.

Eğitmenler için:
“— Adam asker çavuşluğundan eğitimci 

olmuş... Arkasında hükümeti görünce ken
di yetersizliğini zart zurtla örtmek istiyor. 
Köylü eskiden beri, hükümetle karşılaşmak
tan çekinir. Hükümet adamından ürker, 
devlete sırt çevirmişi sevmez.”  der. (s. 154)

İlk Köy enstitüsüne İzmir Kızılçullu’daki 
Amerikan Kolejinin hibe edilmesi zihinleri
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iyiden iyiye kurcalar. Şefik Ertem enstitü
lerde çocukların köle gibi çalıştırılmasına 
karşıdır.

Bir gün müdür Halim Akın’a şunları 
söyler:

“— Ilaliıncim, altı yılda, köylü çocuk
larından, çeyrek öğretmen, çeyrek çiftçi, 
çeyrek zenaatkâr, çeyrek esnaf yetiştirmek 
için kurulmuş ESDÜDÜ bile olsa... Kızma 
bana. Dikkatli ol diye söylüyorum bun
ları...

Bu çeyrekle söylenmek istenen kaliteli 
öğretmen yetişmediğidir.

öğretmenlerden Nuri Çevik te ideallerini 
yitirenlerden biri olmuştur.

Okul kurucularının ümit, arzu ve ruh 
halleri, fikir ve kanaatleri böyle. Köylü
nün ve kasabalınınkiler de zaten belli. Bu
nun sonunda 1946 demokrasi denemesiyle 
Haşan Ali Yücel bakanlıktan, Tonguç ilk
öğretim genel müdürlüğünden alınır. Alan 
da İsmet Paşanın kendisidir.

En çok üzerinde durulan, övgü sebebi 
enstitü işlikleri, esasında öğretmeni köstek
lemekten başka işe yaramıyordu. “Köylere 
tezgâh dağıtmak, biraz dülgerlik, kaba de
mircilik, biraz nalbantlık, duvarcılık, bir 
hayli de rençberük yarım yırtık bir oku
ma. Bunlar köyü kalkınmaya değil, ancak 
kendi kendine yeterliğe götürür. Araçlarda 
bu kadar gelenekçi olunca, Öğretmen ye- 
tiştirmekde devrimci olmak nasıl mümkün 
oluyor ?”  (1).

Köy Enstitüleri böyle bir deneme işte. 
Bu öğretmenlerin şehre gelmeleri, tayin 
yaptırmaları yasak. 20 yıl mecburi hizmet 
ve sadece 20 lira maaş, öğrencinin değeri
nin öğretmenlik kabiliyetinde değil, maran
gozluk, balıkçılık ve tarım gibi sahalarda 
aranması enstitülerin en büyük tersliği
dir. Halbuki modern eğitim öğretmenliği 
ayn bir meslek, sanatı ayn bir meslek ka
bul ettiğinden, farklı eğitim dalları teşek
kül etmiştir.

öğretmen adayları yıllarca sahte Kubilay 
idealleriyle oyalandı. Millî bir karakteri bu
lunmayan bu kurumlar Türk milletinin bi- 
gâneliği ve ezici nazarları altında eridi 
gitti.

Onlarm tekrar açılmasına çalışmak bi
zim solcuların her yıl iman tazelemesi gibi

bir şey olmuştur. Yalnız romancı Kemal 
Tahir’in enstitülere karşı çıkış sebebi tam 
materyalist bir endişe taşır:

Çocuklara tabiatle boğuşma aşkı veril
diği halde; insanla, geri bir sınıf olan, çe
kirdek bile taşımayan bir bozkıra benze
yen köylüyle mücadelenin öğretilmediği, 
esirgendiği hususu Kemal Tahir’ce isyanı
nın sebebidir.

Bu roman solcu çevrelerde panik yarattı 
ama herkes sus-pus kesildi.
“Köy enstitülü romancı ve sanatçılar bugü
ne kadar bu roman hakkmdaki düşüncele
rini geniş şekilde ve aracısız olarak açıkla
mamışlardır. Bizim bildiğimiz bunda iki ne
den var: Birincisi böyle bir polemiğe gire
rek romanın istemeyerek reklâmım yapmak 
ve etki alanını genişletme kaygısı, İkincisi 
edebiyat sanatçıları olarak bir meslektaşa 
karşı çıkmanın bazı kişilerce kıskançlık sa
yılabileceği düşünü/* (2).

Roman daha değişik yönleriyle ele alı
nıp, incelenmeye müsait. Ama bu yönüyle 
yani marksist bir romancı tarafından köy 
enstitülerinin kritiği dikkat çekici. Yıllar
dan beri milliyetçilerin tenkit ettiği birçok 
hususların Kemal TahirTce kullanılması da 
calibi dikkattir.

Enstitü deneyi yalnız milleti değil, eği
timden anlayan, art niyet sahibi olmayan 
bütün milletini seven aydınlan yıllarca oya
ladı. Ama hâlâ her 17 Nisan'da bütün ko
münistler ve bir kısım masonlar tek ağızla

— Enstitüler açılmalıdır! diye nara atı
yorlar.

Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, belirli 
bir politikanın uydusu UNESCO da dışar
dan baskılarla, enstitü muhibbi kesiliyor.

Böylece enstitü mezunu on binlerce öğ
retmen en hassas noktalarından istismara 
çalışılıyor.

Mesele öğretmenin davasını savunmak 
veya eğitim davasıyla ilgilenmek değil el
bette.

(*) Bozkırdaki Çekirdek, Kemal Tahir, 
Remzi Kitabevi, İstanbul.

(1) Varlık Yıllığı 1968, Tahir Alangu, 
1967’de roman ve hikâyemiz bölümü.

(2) Devrim Açısından Köy Enstitüleri 
ve Tonguç, Ergin Tonguç, s. 532.
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A R A Y A N L A R

Koruk, koruk kaldı ümidler
Maddenin
Esaretinde.
A k, ak ağardı saçlar 
Bu fikrin 
Fetretinde...
Memleketinde 
Çığlıklar koparan 
Şu çıplaklar,
Açlığın eşiğinde 
Neyin
Hasretinde?..
Kaç avuç kan tortusunda 
Yanan 
O topraklar,
Yunan 
Vahşetinde 
Sönen 
O ocaklar,
N eye
Hasret.
Gurbet
Acısından figan 
O gardaşlar,
N iye ağlar...
Gözler neden ıslak?
N eye hasret gökkübbe. 
Yıldızlar,
Asuman.

N eye hasret minarelerin 
Ucu.
Avucu,
Kazma, kürek tutmaktan nasır 
Alnında buram, buram 
Boncuk, boncuk 
Damlalar,
Ardında
Analar, bacılar, çocuklar 
Gözyaşlar.
Yurtdışmda
Gardaşlar, yiğitler, dadaşlar
Neyi
Arzular...
Dallarına karlar düşen 
O çamlar 
Neden 
Solmazlar?..
Ve aydınlar 
Yazık
Nasıl anlamazlar?
Soramazlar 
Akil yoramazlar 
Gerçek dâvaya...
Kavramazlar 
Bu millet,
Mânâya
Hasret
Mânâya...

GÖMÜLÜ ÇOBAN
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Rüyalar, köylerde daima yorumlanır. 
Mevsim yaz ise tarlada, harman yerinde; 
kış ise sabah yemeğinde, sofrada olur bu 
iş. Bizim evde herkes, her sabah rüyasını 
anlatır. Bu bir âdet halini almıştır. Ebem 
kalkar kalkmaz başlar anlatmaya. Rüya
sında su görmüş. Bol bol yağmur yağmış. 
Bu sene ekinler iyi olacak, bereket bol ola
cak der. Gara gergi kuşanır, siyah başör
tü örterse iyiye delalettir. Kuru odun ta
şımak kaygıdır. Yaş meyve yerse yakında 
ağlayacaktır, ölürse ömrü uzayacaktır. Er
kekler için, sakal uzarsa para kazanacak
tır. Yumurta bulmak, para saymak, silâh 
atmak hakkımızda çıkacak bir söze işa
rettir. Ip bulmak yol gösterir. Yolculuk 
vardır aileden birine. Köpek görülürse düş
mandır. Uğraşırsa ve köpek ısırırsa kavga 
edilecektir. Sarı saman, kuru ot, sap, yün 
görmek, yatak, yorgan görmek genişliktir. 
Refahtır. Birisinden ekmek alırsa rızk ge
lecektir. Köye otomobil girerse cenaze çı
kacaktır. Eşeğe binmek devlete binmek
tir. Mutlaka devletten bir yardım gelecek
tir. Veya devlet kapısına girilecektir. Yılan 
iyiye işaret değildir, ölenleri rüyada gör
mek, hele onlar ekmek falan isterlerse mut
laka onların hayrına sadaka verilmesi lâ- 
zum gelir. Veya mevlid okutulur. Suda yüz
mek iyidir. Ağlamak sevinci, sevineceğini 
gösterir. Ağaca, yüksek ağaca tırmanmak 
ve yeşillikler içinde dolaşmak istikbalin 
parlaklığını gösterir...

Ben her gün itirazsız fakat lakayt din
lerim. Başka konuşulacak mevzuun yok
luğundan rüyalarını yorduklarını düşünü
rüm. Herkes rüyasını anlatır. Ben anûdâne 
susarım. Anlatmamı beklerler. Tecessüsleri 
artar ve dayanamayarak ebem sorar:

— Mahmut sen ne gördün?

— Hiç!

— Get, eşşek gede! Görmedin mi? Sak- 
lıyon de mi?

Bende kendisinin ihtiyar olduğunu, gece
lerin uzun olduğunu; uyuyup uyanıp düşün- 

Mehmet Ali TAŞÇI düklerini rüyasında gördüğünü anlatmaya
İst Y  ö  Okulu çalışırım. Bilirim ki zor anlar.
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Dinlemem gibi anlatmam da yüzdendir. 
Lakayttır. Ebem dahi kabul etmez. Zaten 
bu konuda pek fazla bilgim yoktur. Gerçi 
psikoloji hocası, rüyayı şuuraltına atılan 
isteklerin tatmini olarak söylerdi. Rüya 
uzun bir zaman süresi midir? Yalnız psi
kologdan bir bölü kırk saniye sürdüğünü 
öğrenmiştim. Sayıklamaların neden uzun 
sürdüğünü çözemiyorum. Bütün bunlar bir 
yana hayatımızın şu kadar saatini tutan 
uykumuzda, rüyalarımız olmasa bir ölü
den farksız olacağız. Rüyaya masrafı ol
mayan bir televizyon gözüyle bakarım. Bu 
yüzden severim. Rüyalar belki arzuların 
meşruluk kazandığı ve tatmin olduğu âlem
lerdir (!).

Rüyalar hakkında bilgimin azlığı bana 
yorumunu yapmakla yapmamak arasmda 
bir kararsızlık veriyor. îşi tecrübeye bıra
kıyorum. Olayları ve gördüğüm rüyaları 
hatırlayacağım, öğretmen okulu imtiha
nını kazandığım sene yüksek, çok yüksek 
bir ceviz ağacına çıkmış ve tepe dallarda 
benden önce girenleri görmüştüm. Küçük 
kardeşim ölmeden önce bol bol yaş üzüm 
yemiştim. Annem de köye bir otomobilin 
girdiğini ve bizim evin önünde durduğunu 
görmüştü. Avusturya işi çıkmadan önce 
Ebem’e rüyasında koskoca bir ip yumağını 
babam bir heybe ekmekle vermişti...

Herşeye rağmen bu rüyaların ve rüya
ları teyid eden olayların tekzib edenlerin 
yanında çok cüz’I kaldığını düşünerek inan
mak istemiyorum. Ama cüzi olması doğru 
olmaması demek değildir ki. Realite az gö
rünüyor, söylenmiyor yahut ta bilinmiyorsa 
yok demek veya yanlış demek mi lâzım? 
Kararsızım. Aklıma gelen sorulara tatmin 
edici cevaplar bulamıyorum. Bulmak isti
yor muyum? Bu soruya dikkatli düşünsem 
belki “hayır” diyeceğim. Olacağı bilmemek 
(hele rüya yorumlanyle), bilmekten daha 
iyi gibime geliyor. İster iyilik, ister kötü
lük olsun. Beklemek daima zor. daima 
uzun, daima ızdırablı...

— Bir rüya gördüm.
— Hay rolsün.
— Hayır diyelim de hayrolsun.
Bu sözler üzüntü veya sevinçle, ferde

tesir edecek belki doğru, belki saçma yo
rumların ilk basamakları. Halbuki ben 
merdivene tırmanmak istemiyorum.

* * *

Mahmut öğretmen okulu son sınıfta 
okur. Bir sene sonra öğretmen. Babası 
Avusturya’da çalışır. Durumları iyidir. Tey
bi, radyosu, takım elbisesi, motosikleti, 
fotoğraf makinesi, gözlüğü, fötrü, istediği 
her şey vardır. Sınıflarını iftiharla geçer. 
Her sene sonunda on beş gün mükâfat 
izni, önce gelir herkesten. Bu sene de mü
kâfat. Bu sene de izin almıştır.

İki amcası vardır Mahmut’un. Birisinle 
İzmir’de taksitle aldığı ellidört model chev- 
roleti. Hâlâ taksiti boynunu büker. Dede
lerinin ölümüyle hakkına düşen toprağı sa
tarak almıştır. Askerde şoför olan amcası 
terhis olunca sivil ehliyeti de bin liraya yo
luna koyar, Dolmuş yapar. Yengesiyle İz
mir’de kalırlar. Hafif meşrep ve çapkındır. 
Arasıra kaçamak yapar. Bu yüzden boynu 
büküktür taksitte, öbür amcası köyde. A t
la yapar rençberliği. Babası da duvar us
tası. Turist olarak gitmiş ve Avusturya’da 
işçi olarak kalmıştır. Şimdi gidişinin ikinci 
senesi. Bankada birkaç kuruş para. İki 
sene daha çalışıp gelecektir. Mahmut’un iki 
kardeşi vardır. Büyüğü ilkokulun son sı- 
nıfındadır; onun küçüğü de üçe gider. De
desinin ölümünden sonra Ebesi de onlarla 
beraber kalır.

Mahmut’ta sebebini bilmediği sıkıntı
lar boy gösterir son zamanlarda.

* * *

Şu, gördüğüm son rüyalar. Anlatmak, in
sanın içini dökmesi güzel şey. Fakat benim 
geleneğimi bozuyor. Anlatsam yorumlaya
caklar. Biliyorum ki kötüye gidecek iş. Ba
bamı yılanlarla uğraşır görüyorum. Ateş
lere girip çıkıyor. Alevlerin içinde kay
boluyor .Her taraf mı alevler kırmızı bir at
las gibi sarıyor. Avucuna zorla ateş doldu
ruluyor. Yakıyor avucunu. Fakat babanı 
bir türlü açamıyor avucunu. Atamıyor ate
şi. Ben olanlara seyirci kalıyorum. Elime 
tutuşturulan üzüm salkımım biteviye yi
yorum. Korkudan uyanıp tekrar kâbuslu
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rüyalarla başbaşayım gece boyu. Babam 
amcamın taksisiyle köye geliyor. Bunları, 
şu gördüklerimi anlatsam yapacakları yo
rumu biliyorum. Günlerce ağlaşma. Sessiz 
sessiz. Babamın mektubu gelinceye kadar. 
Halbuki daha yeni geldi. Peki ya bendeki 
sıkıntı neye? Rüyalarımı anlatamadığım
dan mı ? Evvelden de anlatmıyordum. Şimdi 
de aynı durum. Neden bunlar? Babamın 
ölmesi, alevler içinde kalması şuuraltı is
teğim mi ? Eğer rüyalar arzuların tat
mini ise ben babamın ölmesini arzu etmi
yorum ki. Hele korkunç rüyalar görmek. 
Hiç, hiç istemiyorum. Anlatamamak, bil
diklerini, hissettiklerini başkalarına söyle- 
yememek korkunç bir şey. Daha doğrusu 
yapacakları yorumu biliyorum ve bekliyo
rum... Doğru mu? Yanlış mı?.. Teyid mi? 
Tekzib mi?.. Cüz’inin olması ihtimali on 
binde bir de olsa beni bitiriyor. Beklemek 
zor, saadet güzel şey. Babam, ah babam, 
burda olsaydı. Ne rüyalar, ne yorumlar, ne 
beklemek... Bir çizgi, hepsinin üstüne bir 
çizgi...

Günler geçmiyor. Akıp giden zaman eş
yanın hareketleriyle durmuş. Uyanmadan 
akşamların olduğu günler geride. Artık mo
tosiklet zevk vremiyor. Bahçede teyp çal
mak ta eğlendirmiyor. Evvelden fötrümü 
giyip, gözlüğümü takıp aynaya bakardım. 
Şimdi o da kötü. Hem çok kötü... Kalbi
min heyecanı, gözlerimden boşluğun dol
mak ve doymak bilmeyen potansiyeline akı
yordu. Eşya, anlamsız realite, boş nazar
larımı oyalayabiliyordu. Çiçek açmış bir 
ağaç veya sarının çemberinde beyaz nok
talı papatya bende güzelliğin sembolü ola
biliyordu. Şimdi neden bonoton hepsi? Ama 
ayna... Aradaki her irtibatı kesiyor. Kalbi 
gözlere, gözleri kalbe bağlıyor. Kalpteki 
şüphe kurdu gözlerde tekamül ediyor. Ke
lebek olarak aynadaki gözlere uçuyor. Ba
harını yaşıyor. Bir hazan mevsiminde kurt 
olarak kalbime tekrar giriyor. Bu akım, 
bu devir gergin, bedbin bir enerji veriyor 
bana. Gözlerimdeki kaygu günlümü karar
tıyor. Dünyayı kendine zindan etme... Ha
yat ve gençlik insanın eline bir defa ge
çer ... Hayatın sonu belirsiz, başlangıcı ka
ranlıktır... Şimdiyi yaşa! Gençlik ve neş'e

kervanına katıl... Gönlünce yaşa... Diledi- 
ğince yaşa... Şu, düşündükçe kalbimin hele
canlarla dolduğu felsefe, babamın ölüm fik
ri karşısında donuklaşıyor, manasızlaşıyor. 
Bir şüphe kurdu, ölüm, donduruyor hepsini. 
Mermerleş tiriyor... Hissizleştiriyor... Kez
zap gibi yakıcı elem, yenilmez bir kahra
man gibi hepsine meydan okuyor. Ölüm, 
meydanda hepsini düelloya davet ediyor...

Aynada kızaran gözlerime, uykusuzluk
tan şişen göz kapaklarıma bakıyorum. Ba
bamın hayatı şerit gibi geçiyor. Baba şef
katini kaybetmek... Düşündükçe ihtimaller 
büyüyor. Sarsıla sarsıla ağlamak istiyo
rum. Ah, bir ağlayabilsem. Hıçkıra, hıçkı- 
ra... Kara bir elmas gibi parlayan gözlerim
den sıcacık bir şeyin aktığını hissedebil- 
sem. Göz yaşlarım gönül karalarımı yıka- 
sa...

Kendimden utanıyorum. Küçük bir ih
timalin hattâ bir zannın üzerinde neden bu 
derece durduğuma şaşıyorum. Ama rüya
lar. Beni rahat bırakmıyor ki. Babamın 
avucuna ateş konup alevlerle sarıldığını 
görmek... Yanmak ne müthiş şey... Yakın
da babamdan mektup gelir.

* * *

Postacı köye çarşamba günü gelirdi. Mo
tosikleti vardı. Az mı yarış etmişti Mah
mut'la. O çarşamba da yarış edeceklerdi. 
Mesafe, Taşarmut’tan köye kadar. Motor
la karşılayacaktı Mahmut postacıyı. Şim
diye kadar iki Mahmut, iki de o galip gel
mişti. Bu sefer birinci olan kazanacaktı. 
Lâkin bu mümkün olmadı. Zira o gün İz
mir’e gidecek olan teyzesinin kocası Mah
mut’tan kendisini asfalta kadar indirmesini 
istedi. Eniştesini koyup geldiğinde postacı 
çoktan gelip gitmişti. Eve motoru bırakı- 
yorken yengesi amcasının çağırdığını söy
ledi.

Evet... Her şey şu elindeki kâğıtdaydı. 
Koskoca bir dünya... Upuzun bir hayat... 
Gerçek bütün acılığıyle sırıtıyor. Bir ca
navar gibi dişlek suratlı abes yüzü işte 
ben on binde bir ihtimalim der gibi bakı
yordu. İnanamıyor, olamayacağını düşünü
yor. Konuşsa, konuşabilse. Boğazına doğru 
hıçkırıklar düğümleniyor. Nefesi daralıyor.
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Bin kelimenin anlamını gözlerinden oku
mak mümkün. Lâkin ağzından bir söz çık
mıyor. Ağlasa... O da yok. Göz pınarları 
kurumuş. Belki göz yaşları gerçekle yalan 
arasındaki barajı dolduruyor. Bu setler
den birisinin kalkmasıyle günlerce sel gi
bi akacak. Her şeyi tuzlu bir su gibi 
kaplayacak ve hatıralar bu ummanın bal
çıktan bulanıklığında kaybolacak... Eriye
cek... Hatta gençlik ve neş’e kavramı bile...

Acı gerçek, alevden, ateşten bir dille 
benliğini sarıyor. Benliğinin ta derinlikle
rinden gelen bir ses beynini zonklatıyor. 
İsyan ediyor Mahmut. Hayır!.. Hayır!.. 
İçinde damarlarına yayılan bir burkulma 
ve gecelerini harab eden korkunç kâbus... 
Ateş dolu avuç, alev sarılı vücud... Realite, 
yüreğini dağlayan bir ifrit, beynini fokur 
fokur kaynatan ateş ve demirden cendere 
halinde... İşte elindeki şu kâğıt, Mahmut'un 
yalnızlığının, zavallılığının mühürü...

Mektup konsolosluktandı:
“Sayın Ayşe Hanım;
Eşiniz Ahmet Dalkıran vefat etmiştir. 

Mevtayı İstanbul Yeşilköy Hava Alanı Mü
dürlüğünden almanızı rica eder, baş sağ
lığı dileriz.

Avusturya Türk Konsolosluğu"
Okuma bilmeyen annesi ve her rüyayı 

yorumlayan ebesi için şu mektup anlam
sız ve yorumsuzdu. Ama Mahmut için, kar
deşleri için...

Dert başka, derman yine bir başkadır. 
İkisinin de ayrı ayrı halet-i rûhiyesi var
dır. Dertde bedbinlik, üzüntü, çaresizlik, ız- 
tırap kol gezer. Dermanda ümit ve feda
kârlık vardır. İmkânların son noktasına ka
dar...

Amcasıyle şu acı realiteye bir kılıf giy
dirmeleri lâzımdı, ölen ölmüş, kalana yol 
görünmüştü. Acı haberi annesine, ebesine 
bildirse babasının cenazesi İstanbul'dan ge
linceye kadar ölüp ölüp dirilirler.

Korkunun maksimuma ulaştığı yerde ce
saret başlar. Köşeye sıkıştırdığımız kedi
nin üzerimize atlaması gibi. Kederin en acı, 
en reel yerinde, her hatıranın eriyerek ak
tığı anaforunda fert ya baygınlığa, ya me
tanete gider. Mahmut ikinci yola gitti. 
Göz yaşlarmı içine akıtacaktı...

Amcasıyle bir mektup hazırladılar: 
“Sevgili oğlum; biraz rahatsızım. Doktor 

tebdil-i hava verdi. Oraya varıyorum. Am
canla beni İstanbul Yeşilköy’e almaya ge
lin.

Selâm eder gözlerinden öperim.
Baban Ahmet"

Eskiden gelen bir mektubun içine koy
dular. Amcasının bin bir nasihatından son
ra Mahmut eve gitti. Mektubu okudu. He
men gitmeleri lâzım geldiğini anlattı. Zira 
evde biraz daha kalsa sabredemeyecekti. 
Patlayacaktı. Yanardağ gibi için için kay
nıyordu. Onun ağzından çıkacak en ufak 
bir söz, bir dil sürçmesi lav gibi annesini, 
ebesini, kardeşlerini yakabilirdi. Sonu gel
meyen bir uçurumda yuvarlanıyordu. Sa
bırla, metanetle, dudaklarını ısırarak...

Benliği kaybolmuş, babasının düşüncesi 
her tarafını kaplamıştı. İçinden:

— Kurtar beni Yarabbim! Bize yardım 
et Allah’ım! diye yalvarıyor. Kullarına kar
şı beklemeden lütuf veren, aldatmayan, ye
gâne güvenilir olana sığınıyordu.

Amcası da hazırlanmıştı. Asfalta kadar 
yaya yürüdüler. İzmir’e öbür amcasının 
yanma vardılar. İstanbul’dan babasmı am
casının taksisiyle getireceklerdi.

İzmir-lstanbul arası, bitmeyen bir za
man gibi geldi. Yolda uzun uzun ağladı. 
Ateş almış, patlama zamanı gelmiş gön
lünün infilâkını göz yaşlarıyle söndürüyor
du. Hep ağladı, ağladı... Gözleri karardı. 
Sahipsiz, yapayalnız tutunacak bir dalı kal
mayan serçe gibi hissetti kendini... Artık 
her şey boştu. Sanki dibi görünmeyen bir 
uçurumdu. Kendini kendine hatırlatacak bir 
şeyler arıyordu. Kendini kâinatın sonsuz
luğu içinde hissediyor ve şu koskoca, mas
mavi âlemden küçük bir kabre girmeyi dü
şünüyordu. Yalnızlık... Çürüme... Sevdik
lerinden ayrılma... Geride bırakılan acı... 
Izdırap... ve hepsinin üstünde “Hüvel baki 
Haşan oğlu Ahmet Dalkıran ruhuna fa
tiha." yazısı. Bir çift mezar taşı... Bir yı
ğın toprak... Dün senin gibiydim, yarın be
nim gibi olacaksm dercesine yeni bir dün
yaya geçişin eşiğinde beyinleri çatlatırca- 
sına haykırıyor... Hayatm sonu belirsiz,
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başlangıcı karanlıklar felsefesi bu çığlığın 
yakıcı kezzabından saklanmak istiyor. 
Kükremiş bir aslan karşısında titreyen til
ki gibi kaçacak delik, sığınacak in arı
yor. Neyin sonu belirsiz? Şu, kalpleri acı 
tufanına boğan, ferdin bütün bünyesini çe
likten pençeleriyle hamur gibi yoğuran şu 
bildiğimiz hayatın son noktası ölüm mü? 
Neyin başlangıcı karanlık?..

Güneş doğarken Harem’e vardılar. Ara
ba vapuruyla karşıya, ordan da Yeşilköy’e 
geçtiler. Gün geçmek bilmiyordu. Viyana’- 
dan gelen ilk uçak saat on birde indi. 
İkinci uçak on yedide gelecek. Daha beş 
saat var. Hayır, beş yüz yıl...

Nihayet on yedi uçağı kırk dakika rö
tarla geldi. İşçiler indiler. Eşyalar güm
rükten geçti. Mahmut amcalanyle birlikte 
müdürlükten bir tabut aldı. Haçlı... Çinko
dan yapılmış ve sıkı sıkıya vidalı. Şaşır
dılar. Olamazdı... Müslüman tabutunda haç 
ne gezerdi?

Zavallılar... Zavallı Mahmut bilmiyordu 
ki Avusturya’da ölen işçiye ne çalıştığı 
fabrika, ne dahil olduğu sendika, ne konso

losluk bakar. Ancak arkadaşları diğer Türk 
işçilerinden ölenler için on dört-on beş şilin 
toplar da konsolosluğa verirlerse o da ta
butunu Hıristiyan mezarcılarına yaptırır 
ve Yeşilköy’e gönderirdi.

Bir yanlışlık olacağmı düşünerek mü
dürlüğe çıktılar. Müdür:

— Yanlış değildir. Hepsi öyle gelir. Hat
ta bazılarının her tarafı kaynatılmıştır. 
Açamazlar da. Sizinkisi vidalı isterseniz 
açıp bakın diyordu.
Binbir zahmetle vidalanmış tabutu açtılar. 
Babası yüzükoyun Hıristiyanvari yatırıl
mış. Kamı boşaltılmış. Sol avucu içine kü
çük bir Avusturya bayrağı sıkıştırılarak 
yumdurulmuş ve göğsünün altına getiril
mişti. Büyük, atlas bir Avusturya bayrağı- 
da babasının vücudunu sarıyordu. Mahmut:

— Ateş dolu avuç, alev sarılı vücud... 
Sadık babam... Garib anam... öksüz gar- 
daşlarım... Sahipsiz milletim... Mahzun bay
rağım... Vatanım, vatanım... dedi. Hırsla 
babasının avucundan ve üstünden Avustur
ya bayraklarını aldı. Ayaklarının altında 
çiğnedi... Çiğnedi...

A Z E R B A Y C A N

Neyledin Şamil’i canım Azerbaycan 
Kılıcım9 kalkanım, kolum Azerbaycan 
Kafkaslardan aşan yolun Azerbaycan 
Menimde sennendir kanım Azeybaycan 
Sennen ötrü açmer, gülüm Azerbaycan 
Men bir bağrı yanık, kulum Azerbaycan 
Men senin uğrunda Ölüm Azerbaycan 
Sen kurtul şad olsun, canım-dinim Azerbaycan 
Bıraktı çolu çocuğu evi barkı 
Ya Rab! tersine dönsün Moskof’un çarkı 
Şair Dursun dinler Baku’dan şarkı 
Yanık koymak olmaz Azerbaycanı...

Dursun C AV A K L I  
ERZURUM Eğitim Enstitüsü
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DEVLET,

Salim BICI 
İst. Y.Ö. Okulu

Üzerinde fazlaca münakaşa edilen konu
lardan biri devlettir. “Devlet nedir? Ne işe 
yarar? Toplumla alâkası nedirV* şeklindeki 
sorular, münakaşaların esasını teşkil eder.

Devlet konusunda görüşler ortaya atılır
ken, daha çok yanılmalar şu şekilde olmuş. 
Bir kısmı devletin tabiî bir müessese ol
duğunu kabul etmemiş ve izahlarını buna 
göre yapmaya çabalamış. Bir kısmı ise 
tabiî bir müessese olduğunu kabul etmiş, 
ancak devleti bütünüyle izah edecek bir fi
kir ortaya koyamamıştır. Devlet konusun
daki yanlış veya eksik görüşlerden bazıla
rını şöyle sıralayabiliriz.

Marksist düşüncedeki insanlara göre dev
let; bir sınıfın diğer bir sınıf Üzerindeki 
tahakkümünün aletidir. Burjuva denilen sı
nıfın proletarya denilen sınıfı ezmekte kul
landığı bir vasıtadır. Burjuva, zulmünü de
vam ettirebilmek için devlet denilen mües- 
seseyi icat etmiştir.

TOPLUM VE DÜZEN
iniınTinım̂ amnruî-tKiAtr c=* ı rus •;

Bir kısmı “Devlet, bir insan organizma
sına benzemektedir.” der.

Bir kısmı, devleti aileye benzetmektedir.
Daha başkaları, devletin doğuşunu, insan

ların hürriyetlerinden muhayyel bir antlaş
ma ile devlet lehine, feragat etmeleriyle 
izah eder.

Bir kısmı da, devletin varlığının, aklın 
bir zarureti olduğunu iddia eder.

Devlet hakkmdaki görüşleri eleştirebil
mek ve devletin mahiyetini kavrayabilmek 
için bu konunun İlmî bir şekilde ortaya 
konması gerekmektedir.

Şu halde devlet nedir?
önce şunu tesbit edelim. Devlet; komü

nistlerin dediği gibi sonradan icat edilmiş 
bir şey midir, yoksa; toplumların teşek
kül ettiği andan beri var olan tabiî bir 
müessese midir?

Tarihi dikkatlice tetkik ettiğimizde şu
nu görürüz: Tarih boyunca gelip geçmiş en 
basit toplumdan, en gelişmiş topluma ka
dar bütün toplumların daima bir devleti 
olmuştur. Demek ki devlet, toplum için 
tabiî bir yapıdır.

Devletin tabiî bir müessese olması nere
den ileri geliyor?

Biliyoruz ki, toplum fertlerden müteşek
kildir. Ve fertler toplu yaşamanın bir neti
cesi olarak her an birbirleriyle alış-veriş 
halindedirler. Bir insanı düşünelim. Her 
şeyden önce bir ailenin mensubu olduğu 
için anne-baba ve kardeşleriyle ilişkileri 
vardır. Aynı zamanra cemiyetin bir ferdi
dir ve birtakım maddî, manevî ihtiyaçları 
olduğu için cemiyetle her an alış-veriş ha
lindedir.
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Ferdin, karnı acıktığında, fırıncıyla, ma
navla, kasapla, lokantacı vs. ile temas kur
masından tutun da, hastalanınca doktora 
müracaat etmesine kadar her şey onun ce
miyetten ayn bir varlık olmadığını, cemi
yetin içinde ve cemiyetle her an temas ha
linde olduğunu gösterir.

İnsanlar madem ki toplu halde yaşıyor
lar ve birbirleriyle her an ilişki halinde
ler, şu halde bu ilişkileri tanzim edecek 
bir şeye ihtiyaç var demektir, öyle ya, her
kes alabildiğine serbest bir şekilde hareket 
edebilir mi? Ederse ne olur? Toplum ayak
ta kalabilir mi? İşte cemiyetin hayatını 
tanzim eden şeye düzen veya sistem diyo
ruz. Tarih boyunca, en basit toplumlarda 
dahi hayatı tanzim eden bir toplum düzeni 
daima var olmuştur.

Şimdi kendimize şu soruyu soralım. Top
lumun toplum olarak yaşayabilmesi ancak 
bir düzene bağlı olmasıyle mümkün olu
yor. Şu halde bu düzeni korumakla, yaşat
makla kim vazifeli olacak? Emir ve ya
saklama selâhiyetine kim sahip olacak? 
Hemen cevap verelim, geniş imkânlara, gü
ce ve kuvvete sahip bir müessese yani, 
DEVLET... Demek ki devlet denilen şey, 
büyük bir güç, kuvvet. Yani düzenin de- 
vemını sağlayacak müesseseleşmiş bir ikti
dar.

Bütün bunlardan sonra şu soru üzerinde 
düşünelim. Devletsiz toplum düşünülebilir 
mi? Veya bir toplumun bir an için devleti
nin yıkıldığını düşünsek, bu durumun ne
ticesi ne olur?

Tarih, devletsiz bir toplumun yaşadığını 
kaydetmemiştir. İnsanların bir arada ya
şama mecburiyeti, devletin veya devletin 
vazifelerini ifa eden, devlete benzer mües- 
selerin varlığım zarurî kılmaktadır. Ve dev
leti yıkılan toplum da çobansız sürü misa
li düşmanlarına yem olmuştur. Netice ola
rak şunu söyleyebiliriz ki, devlet; insan 
topluluklarının bünyesinin zaruri kıldığı ta
biî, sosyal ve tarihi bir realitedir.

Yukarıda, devletin büyük bir güce, kuv
vete ve geniş imkânlara sahip olduğunu be
lirttik. Şu halde devletin başına geçenler 
bu güçten, kuvvetten ve imkânlardan isti
fade edecek demektir, işte mühim nokta

lardan biri budur. Ortada geniş imkânlar 
var (devlet imkânları) ve bu imkânları 
kullanacak olan devlet adamları var.

Bu mühim nokta üzerinde birbirinden 
farklı birkaç ihtimal düşünülebilir.

1 — Bu devlet adamları kaabiliyetli ve 
ehliyetli olabilirler,

2 — Olmayabilirler,
3 — Düşman ajanı olabilirler.
Şimdi bu maddeler üzerinde düşünelim.
Biliyoruz ki, her fert, zekâ, irade, has

sasiyet yönüyle diğer fertlerden aynlır. Ve 
değişik kabiliyetlere sahiptir. Eğitim, var 
olanı geliştirdiğine göre, eğitime tabi tu
tulan fert ancak kaabiliyetli olduğu sahada 
yetişme imkânı bulacak ve yine o sahada 
muvaffak olacaktır.

Şimdi şu soru üzerinde düşünelim, “iyi 
bir devlet adamı olmak için de doğuştan 
birtakım istidatlara sahip olmak gerekir 
m i?” Bu soruya tereddütsüzce “evet” ce
vabını verebiliriz. Çünkü devlet adamı ola
cak insanın, zekî, hassas, dikkatli, mes’uli- 
yet duygusu ve yöneltme gücü yüksek, 
kararlı ve iradesi sağlam olmalıdır. Ancak 
bu hasletleri taşıyan insanlar eğitimlerini 
tamamladıkları takdirde devlet adamı olma 
hakkına sahip olurlar, işte bir insanın dev
let adamı olmaya ehil olması demek, bu
dur. Bir toplumu temsil etmek onun adına 
iş yapmak ve bütün işleri planlamak, prog
ramlamak ve tatbik ettirmek gibi zor ve 
mesuliyetli işleri ancak ehliyetli insanlar 
yapabilir, yürütebilirler.

Devlet kademeleri, ehliyetli insanlarla de
ğil de, bu konuda kaabiliyetleri olmayan 
insanlarla dolar veya doldurulursa, devlet 
yine bir takım işler, planlar vs. 1er yapar. 
Yapar ama, işte öyle yapar. Son derece ti
tiz olunması gereken meselede, vurdumduy
maz olur. Tehlike karşısında şaşırır, eli 
ayağı tutulur. Memleket bir arpa boyu ge
lişmez, bilâkis gerilemeye başlar. Ve günün 
birinde o toplumun maddî, manevî serma
yesini de tüketir ve işe yaramaz deveti ile 
birlikte o toplum, tarihe karışır gider.

Üzerinde düşünülmeye değer bir başka 
durum da şudur. Bir toplumun devletini, çe
şitli daleveralarla düşman kuvvetleri ele 
geçirmiş olabilirler. Ve üstelik düşman o
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toplumu öyle bir uyutabilir ki, o bu işin 
farkına varamaz. Zanneder ki, başındaki 
devlet, kendi devletidir. Halbuki düşman o 
toplumun bütününü esirleştirmek ve köle
leştirmek için sinsice ve haince çalışmaya 
başlamıştır. O andan itibaren devlet, temsil 
ettiği toplumun hayat müdafaasını yapma
yı, toplumun ideallerine sahip çıkmayı fi
lan, bir tarafa bırakır ve düşmanın elinde, 
toplumu uyuşturmak ve köleleştirmek için 
ve düşmanın saltanatının devamını sağla
mak için bir vasıta olmaya başlar. Yani 
devlet, o toplumun devleti olma vasfını 
kaybeder ve düşmanın emrinde bir baskı 
unsuru olarak vazife görür.

Artık her gün o toplumun değerlerine 
hakaretler yağdırılmaya başlanır. Ahlâkı 
alay konusu yapılır. İnançları darbelenir. 
Tarihi, iğrenç iftiralarla bulandırılır. Eko
nomisi de en adi oyunlarla yabancı is
tismarı için, açık pazar haline getirilir. Ve 
bu hale gelmiş ekonomi, düşmanın ve ajan
larının midesini şişirmekten başka bir işe 
yaramaz. Toplum, buhran ve ızdırap içine 
düşer. Biyolojik ve psikolojik yapısı yavaş 
yavaş çökmeye başlar.

Bu durum karşısında, o toplum için tek 
bir kurtuluş yolu kalmıştır, o da, bir an 
evvel uyanmak ve kendi devletini yeniden 
kurmaktır.

D İC LE'Y E  S E N FO N İ

Söğütler sana eğiyor başlarını
Rüzgâr 24 saat hep seninle
Yayıyor üstünde güneş altın pırıltıların ı
Yağdırıyor altın oklarını
Sen yine gururlu yine mağrur
Sen yine meçhul yine esrarlı
Dicle köprüsünden geçen her yolcu
Sana uzatıyor merakla bakışlarını
Derinden duyulan bir özlemle
Ve ben ağlıyorum yanıbaşında
Ben ağlıyorum Dicle
İdraksizliğim i idrakin acizliğiyle
Bir kez daha ayrıldık sen anlaşılmadan
Kimseye bir şey anlatamadan
Kara taşlı surlar gibi
İçimde seni dinlemek özlemi
Sen yine yemyeşil yine sevdalı
Sen yine gururlu yine mağrur
Sen yine meçhul yine esrarlı

İhsan IŞIK
İzmir Yüksek Islâm Enstitüsü
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“ Y Ü Z S Ü Z  Z Ü H T Ü

Nebil ALPASLAN  
îst. Y .ö. Okulu

San’atın sahnede ve aktörün hareketle
rinde şekillenen yönü, yani tiyatro, günü
müz Türkiyesinde çok büyük horlamalara 
maruz kalmaktadır. Tiyatro, bilhassa şu 
günlerde, belirli bir çevrenin propaganda 
aleti veya modem azınlığın keyfini ve zev
kini okşayan bir bölüm olmaktan ileri gi- 
dememektedir. Herşeyin istismarcısı çıka
caktır. San’atın da. Ya onu para kazanma 
vesilesi, ya da düşüncesini şekillendiren 
yanlış, sakat bilgiler topluluğunun, temelsiz 
bir inancın, manasız bir doktrinin propa
ganda aleti olarak kullanacakların sayısı az 
değildir. Milletine yabancılaşmak, halkın 
ızdıraplarını görmezlikten gelip, düşman 
gruplarla el ele vermek, milletinin sefa
letini en iğrenç bir istismara konu yap
mak mesele değildir. Ve tiyatro şimdi bu 
işin en kullanışlı vasıtası durumundadır. İs
tanbul'da sahneye konan eserler içerisinde 
—birkaçı müstesna— sonuna kadar sey
retme tahammülü göstereceğimiz eser var 
mıdır? Esefle belirtelim ki yoktur. Üste
lik, tiyatro sahasını istismar, istilâ etmiş
tir. Çirkinlikler, bayağılıklar kol gezmekte
dir. Bu sayıda iki oyundan bahsedeceğiz. 
Bunlar tiyatronun içinde bulunduğu zavallı

durumu bütün açıklığıyle ortaya koyacak 
karakterdedir.

YÜZSÜZ ZÜHTÜ
Bu eserde “Yüzsüz Zühtü” denilen bir 

adamın hayatı vesile edilerek, sosyal buh
ranlar dar, sübjektif ve maksatlı bir pers
pektiften gösterilmeye çalışılmıştır. Bütün 
demogoji ustalığına rağmen, ızdıraplann is
tismarı esasına dayanan kalıplaşmış pro- 
poganda çıplaklığı gizlenememiş, âdeta sı
rıtıp kalmıştır. Marksist kültürün hamallı
ğını yaptığı belli olan yazar, hadiseleri de 
kasıtlı bir biçimde Marksist açıdan aktar
mıştır. Eserde tabiîlik ve akıcılık yerine, 
bariz bir zorlama ve yapmacıklık hâkim gö
zükmektedir. En basitiyle daha Zühtü kun
dakta iken annesi ona: “Benim oğlum ça
bucak büyüyecek, okulunda boykot yapa
cak” diye ninni söyler. Gerçekten de “Yüz
süz Zühtü” talebelik yıllarında işgalden boy
kota kadar bütün anarşik hadiselere karı
şacaktır. Bu netice, hadiselerin, yazarın is
teği ile, müdahalesiyle zoraki ve maksatlı 
bir biçimde seyrettiğini açıkça göstermek
tedir.

Yazar alenî bir zorlama ile, Zühtü'yü 
Marksist yapar. Zühtü gençliğinde çalışmak
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için girdiği her yerde işten çıkarılır, ko
vulur. Bunun sebebi ise güya namuslu olu
şu, haksızlığa göz yummayışıdır. Yazar bu
rada Marksistlerin son derece namuslu ve 
dürüst olduklarım iddia eder. Zühtü'yü iş
ten atan bir işyeri sahibinin: “Bu adam 
ya deli, ya komünist !** sözüyle dürüst kim
selere daima komünist denildiğini ima et
meye çalışır. Oysa Zühtü böyle olmaya bir 
bakıma mecburdur( î). Neymiş efendim, öy
le olmazsa yüzü siyahlaşıyor, kabarcıklar 
çıkıyor ve acaip bir şekil alıyormuş. Bunun 
için “Yüzsüz Zühtü** diyorlarmış kendisine 
Temiz bir yüzle(î) gezebilmek için öyle 
yapmalıymış.

Oyunda yer yer devlet ve emniyet kuv
vetleriyle istihzaya da rastlanıyor. Zühtü 
namuslu bir adam(!) ya. Bir defasında ar
tist yarışması diyerek beyaz kadın ticareti 
yapan bir çeteyi polise ihbar eder. Polis 
çeteyi ele geçirir. Ve Zühtü’ye ihbardan do
layı mükâfat verilir. Polis memuru bir kâ
ğıt çıkarır, şunları okur: “Büyük bir va
tanseverlik... örneği gösterdiğinizden dolayı 
size yirmi milyon lira mükâfat... Ancak bu
nun yüzde 48*i polis emeklileri sandığına, 
yüzde bilmem kaçı şuraya, yüzde bilmem 
kaçı buraya... Buyrun size kalan 13 Ura 
bilmem kaç kuruşu**.

Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından ara
nan komünistlerin ihbar edilmesi ve buna 
karşılık mükâfat verilmesini böyle alaya 
aldıktan sonra, İçtimaî meselelerin istismarı 
devam edip gider. Marksist telkinlerin boşa 
gitmemesi için ne lâzımsa yapılır. Bilhassa 
seyirciye sınıf şuuru aşılayabilmek için 
Marksist düşüncenin sınıf ayırımı sahnede 
gösterilir. Bir yanda aç, susuz halk. Diğer 
yanda gününü gün eden mutlu bir azınlık. 
Lâkin bu mutlu azınlığın kimliği ve ideolo
jik karakteri gizlenir. Yazar insanları doğ
ruluğuna, dürüstlüğüne göre ayırdığını id
dia ederken bu noktada Marksizmin de
ğer ölçüsüne yapışır.

ı
Sonra da Zühtü fabrikatörün evvelce ta

nıştığı kızıyla evlenir. Fabrikatör ailesine

katılır. Politika değiştirir. Damadı olduğu 
evin servetiyle yaşar. Halbuki hâlâ Mark- 
sisttir. Fakat o zamana kadar yürüttüğü 
Marksist mücadeleyi hatalı bulur. Vurup

“Çevre Tiyatrosu’nuıı” sahneye koyduğu 
“YÜZSÜZ ZÜHTÜ**de, Zühtü rolünü oy
nayan METİN SEREZLt oyunun bir sah

nesinde görülüyor.

44 PINAR



kırmakla, anarşi ile Marksizmi kuramaya
cağını anlar. Sinsi ve gizli çalışmaya karar 
verir. “Dönen çark” kabul ettiği içtimai 
düzeni kurt gibi içten kemirmekle yıka
bileceğini düşünür. En sonunda şu manada 
bir şeyler söyler: “Bu çark Don Kişotlukla 
parçalanamaz. Don Kişotluğu bırakalım. 
Başka şekil bulalım. Yalnız da olmaz. Bir 
araya gelelim.” Ve oyun böyle biter.

Şu anda Türkiye'nin içinde bulunduğu 
durumu düşünürsek bu sözlerin de bir ma
nası vardır. Uzun zamandan beri komünist
ler devletimizi yıkabilmek için anarşik ha
reketlere girmişlerdir. Boykot, işgal... Der
ken adam öldürme, banka soyma vs. Ama 
bu onları tıpkı “ Yüzsüz Zühtü” gibi he
zimete uğratmış, neticede yakayı ele ver
mişlerdir. Bunun için yukarıdaki cümlelerle 
“Yüzsüz Zühtü” Türkiye’deki komünistlere 
bu anarşik yoldan vazgeçip daha gizli, daha 
usta ve daha çok çalışmalarına salık ver
mektedir. Hem de kendi hayatını misal 
göstererek...

Eserin üslûbuna gelince: Seyirciye müs
pet bir şeyler vermek yerine, ondaki gü
zeli, doğruyu ve iyiyi yontmayı gaye edinen 
oyunun üslûbu da bu prensibe uygun ola
rak ayarlanmış. Ağza alınmayacak küfür
ler, edepsiz ve hayasızca söylenen yüz kı
zartıcı sözler, hiç eksik değil. Dil meselesin
de de yazarın müdahalesi ve zorlaması der
hal farkediliyor. Komik hareketler gölge
sinde seyircinin küfre ve argo lisana alış- 
tırılmasına gayret gösterilmiş. Kısacası 
oyunun muhtevasına uygun bir üslûp ha
kim.

S O R U Ş T U R M A
“ Soruşturma” ise Hitler Almanyasınm 

esir kamplarında vazife almış bir grup Nazi 
subayının yargılanışını aktarmak istiyor. 
Sahne baştan sona kadar bir mahkeme sa
lonu. Dekor çok basit; salonda bulunan 15 - 
20 adet sandelyeden ibaret.

Eserin, hadiseleri olduğu gibi yansıtmak 
yerine, belirli bir düşüncenin ışığında pro- 
poganda için yazıldığı derhal görülüyor. 
Baştan başa hâkim düşünce, anti mi
litarizm (ordu ve askerlik düşmanlığı).

Nazi subaylarının ve Hitler Almanyasınm 
şahsında topyekûn bir ordu düşmanlığı ya
pılıyor. Arka planda ara sıra gösterilen 
filimde Nazi ordusunun yürüyüşü ve ha
reketleri bahane edilerek askerlik ruhu hic
vediliyor. Hatta, caddede yürüyen bir kan 
kocanın uygun adımda yürüyüşleri dahi bu 
iş için istismar edilmiş. Buradan esas hede
fin Nazi ordusu olmayıp, umumî bir askerî 
disiplin, askerî şuur ve askerî ruh olduğu 
hiç kimsenin gözünden kaçmamakta.

Oyun kişilerin mahkeme heyetine ifade 
vermesiyle devam ediyor. Arada bir Nazi 
subay lan şu şekilde suçlanıyor: “ Sen de 
üniformalı katiller sürüsünün bir üyesi de
ğil inisin?” Fakat sanık sandalyesinde otu
ranlar ve onlann avukatları iddialara cevap 
verme yerine basit, son derece gülünç ve 
acizane ifadeler kullanırlar. Meselâ bir su
bay: “Biz emir kuluyduk, emir icabı yap
tık” şeklinde konuşur. Bu cevapların onlan 
gülünç duruma düşürmek, seyircinin hu
zurunda istihza konusu yapmak için kasten 
uydurulduğu her haliyle belli.

Eserde Marksizm propogandası da ih
mal edilmiyor. Hitler’in açtığı kamplarda 
Alman Yahudileri ve Sovyet Rus esirleri bu
lunmuştu. Marksist düzenden gayri düzen
lerin kampları yapan düzen olarak göste
rilmesi, Marksizm ve Yahudilik aleyhtar- 
lığımn mahkûm edilmeye çalışılmasının bir 
nişanesi olarak gözüküyor. Bir yerde şöyle 
deniliyor: “Kurşuna dizilen, açlıktan ölen 
S milyon Sovyet savaş esirini de hesaba 
katın.”

Temsilde, millî hisleri, millî duygularla 
yapılan hareketleri basit ve bayağı göste
rebilmek için ne lâzımsa yapılmış. Oyun 
arada bir söylenen: Kamp hâlâ orada, 
kampları yapan düşünce hâlâ yaşıyor” cüm
lesiyle bitiyor.

Netice olarak şunu belirtelim: Türkiye’
nin içinde bulunduğu şartlar göz önüne alı
nırsa, bu eserlerin oynatılması, birçok ma
nalar ifade eder. Eserlerin ne derece po
litik hedeflerle oynandığı meydanda. Vc 
san’at sahasından, millete yabancı bu ses
ler uzaklaştırılmazsa, gerçek millî san’at- 
kârlar yetişemez.
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T O P R A K L A R I M I Z
Şu taşın üstünde oturuyor,
İhtiyar, Yorgun, Fakat ümitli.
Düşünüyor...
Önünde uzanan toprakları.
Dostuz diyen,
Gözlerini kan bürümüş yabancı nalları,
Kanını, yarınını.
Bakışları ufukta sonsuzlaşıyor,
Ve eğilip,
Toprağı öpüyor çatlak dudakları.
Çıplak ayakları balçıkta kayboluyor.
Neden ekilmiyor bu topraklar?
Yağmurda yağmıyor. Ya o kara bulutlar,
Toprakların üstünü kaplamış, görmüyorlar semayı.
Daha dün gübreleyip, bugün suladım.
Yağız delikanlılar, kara fatmalar, durdu bacıları 
Etrafa dağılıyor kan kokuları.
Komşularım,
Kısır diyor bu topraklara. Ama niye?
Nadasa bırakılmış olmalı herhalde.
Erzurumlu dadaş, Aydınlı efe,
Kahraman Çanakale, Kanlı M araş söylesene.
Bahçemizi yabani otlar bürümüş,
Çalılıklar sarmış etrafı, ya şu fink atan dana burnu, 
Görüyor musunuz,
Aralarında kaybolup giden taze fidanı?
N iye müsade ediyoruz bunlara?
Bakın hepsi nasıl sevinçli?
Geldi zamanı artık,
Toprağımızı bellemeli.
Hem de,
Daha dün uşağımız olan bedenleri,
Ta, millî ruhumuzun kaynayan deryasında boğulup, 
Korkunçlaşan fırtınasında, parçalanıncaya kadar.
Bozuk hamurlarını,
Kendi kanlarıyle yoğuruncaya kadar.
Ki atalarımızın ruhu şad olsun.

NADİR ÜNAL
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TÜLBENT VE 
MERM ER ŞAHÎ

Sadullah Talay ve oğlu 
Mehmet Talay Koli. Şti.

GÜRÜNHAN

*

HANIMEFENDİ
ÇORAPLARI

Hakikî hanımların 

giydiği çoraptır.

*

Y A P A R  B İ R A D E R L E R
Kollektif Şirketi

K Ü R E K  S A N A Y İ İ  

Asmaaltı Çukur Han Üst kat No. 6

Eminönü — İSTANBUL
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Millet Düşmanlarının 
İ H Â N E T  P L A N L A R I  

( Belgeler)
Subay, öğretmen, öğrenci, memur; milletini seven her mü

nevverin mutlaka okuması gereken kitap!

★  Tevrat’a göre, Beynelmilel Yahudiliğin İdeolojisi ve Po
litikası.

★  Sion önderlerinin Protokolleri.

★  Beynelmilel Sionist Teşkilâtının Gizli Tamimi.

★  T. Komünist Partisinin Faaliyet Programı.

★  İleri Demokrat Cephesinin Programı.

★  Fener Patrikhanesinin İhanet Programı.
İsteme Adresi:

OTAĞ YAYIN EVİ
Nuruosmaniye Caddesi 8 /3

Cağaloğlu — İSTANBUL

ORDU VE POLİTİKA 
Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu

İmparatorluğun son devirlerini ve milletimiz aleyhine 
çevrilen entrikaları bizzat müşahade eden bir kalem!

Subay, memur, öğretmen, öğrenci; her münevverin 
okuması gereken kitap!

Umumî Dağıtım:

OTAĞ YAYINEVİ

Nuruosmaniye Caddesi 8 /3  
Cağaloğlu — İSTANBUL
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KONFEKSİYON

TUHAFİYE

TRİKOTAJ

KUNDURA

KUMAŞ

M A N İF A T U R A

BUZDOLABI

ÇAMAŞIR

MAKİN ASI 

RADYO - PİKAP 

vs.

★  E N  UYGUN FIAT  

*  E N  BOL ÇEŞİT

*  TAKSİTLE SATIŞ

ŞANAL MAĞAZASI

Burhan ŞANAL ve Ortakları Koli. Şti.

Sultanhamam Meydanı 10/1 İSTANBUL 
Tel.: 22 7118 — 2212 98

Millî Edebiyatın En Güzel Örneği

DEDE KORKUT 
HİKAYELERİ

R EN KLİ - RESİM Lİ ON BEŞ GÜNLÜK MECMUA  
V E  RESİM Lİ ROMAN ŞEKLİNDE  

Y A Y IN L A N M A Y A  BAŞLAD I

FÎATI : 250 KURUŞ

A D R E S :
Dede Korkut Yayınları 

Beyaz Saray No: 12 
Beyazıt — İSTANBUL



YIKIK DAMLI KÖY
Tarlası kurumuş, sular akmamış 
Mesuller derdine dönüp bakmamış 
Hangi çile onun, bağrın yakmamış 
Izdırap ülkesi YIKIK DAMLI KÖY...

Sevinmiş oğluna gelmemiş sonu 
Irgat olup gitmiş kaybetmiş onu 
Milletin acısı, işitin bunu 
Parçası derdimin YIKIK DAMLI

Arar odun diye, kırık dalları 
Gözleri uzakta bitkin kolları.
O terle yoğrulmuş tozlu yolları
Çöller kadar yangın, YIKIK DAMLI KÖY...

Eller yağlı yerken, o kuru yemiş 
Didinmiş çileye, çile eklemiş 
Kendine uzanan bir el beklemiş 
Fakat bulamamış YIKIK DAMU KÖY

Çalışıp, üstüne koymalı diye 
Karnımız doymuyor, doymalı diye 
Yine yorgun girdi, dertli haneye.
Bir akşam gördüğüm YIKIK DAMU KÖY.

Uzaktan tanımak olmazmış meğer 
İnilti, ızdırap dopdolu her yer 
Derdini dinleyen olsaydı eğer 
İnleyip durmazdı YIKIK DAMLI KÖY.

NECATİ AYKAN  

Ç O R U M


