
) 

Ergun GÖZE 

TÜRK BÜYÜKLERI DIZISI, 3\ 



I�I KOLTOR VE TURIzM BAKANLIıa YAYINLARI,750 

• 

PEYAMI SAFA 

- Hayatı, şahsiveıi , te'siri -

Ergun GöZE 

TORK BOYüKLERI olzlSI, 31 



Kapak Düzeni: Saim ONAN 

Onay: 3.3.1987 tarih ve 928.1-791 sayı. 

Birinci baskı, 1987 

Baskı sayısı: 15.000 

Gaye Mıt.San.ve TIcaret A.Ş.-ANKARA 



IçINDE KILE R 

önsöz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . • • . . . . . . .  S 
A·Hayatl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • . . . . .  7 
B-Şahsiyeti ve E serleri ..............•••.•••••..... 19 

I-fikir Adamı Olarak Peyımi Sara . . . . . . . • • •  _ . . . . .. ı 9 
a·Kiilıüı Haftast ....... ,.................. 22 
b-Türk Düşüncesi Dergisi . . . . . .  , . . . . .  • • • . • . • .  24 

ı-Fikir E serleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . .  36 
a-Türk Inkıllbma Bakışlar . . . . . . . . . • •  • . . . . . .. 36 
b-Nasyonalizm&syalizm-Mistis.izm . . . • • . . . . . . . .  S4 
coÖnce "Sosyalizm" . . . . . . . . . . . . . •  • . . . . . . .. SS 
d-Nasyonaliı.m-Milliyelçilik . . . . . . . . •  • • • • . . . .. 61 
e-Mistisiım . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •  • . . . . . . .. 65 

(-Objektif Serisi . . . . . . . . . . . . . . .  ,.......... 78 
g-OSmanlıca-TiRçe-Uyducmaca . . . . . . • • • • . . . . . .  79 
h-Sanat-E debiyat-Tenkit . . . . . . . . . . . . • • • • . . . . .  81 
.-Sosyalizm-Marksizm-Komünizm .. ,............ 8S 
i-Din-Inkıl4p-lrtica . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . .. 88 
k-Diğerleri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . . . . .  90 

3-SanatkAı Peyami Safa . . . . . . . • • • • . . • • • • • • . . . . .  92 
4-Romancl Peyarni Safa . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  97 
S-Peyami Safa'nm Romanları . . . . . . . . . . • . . . . . . . .  ıoo 

(·Dokuzuncu Hariciye Koğuşu . . . . . • • • . • • . . . .  100 
II·Ya1nızız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •  • • . . . . .. 103 

m·Matmazel Noıaliya'nm Koltuğu . , . • • •  . . . . . .. 108 
C·Tesiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .  ı13 
D-Söyledikleri , . . . . . . . . . . .  , . . . . . . . . . .  • • . . . . . .. 114 
E ·Hakkında Söylenenler . . . . . . . . . . • • • . . . • • • • . . . . . .  122 
F-Hakkında Yazılmış E serlec . . . . . . . • . . . . . • • . . . . . . . .  126 



öNSöZ 

Bu kitap, Peyam; Sara'nın hayatını anlatmak için yazılmıştır. Bir 
insanın hayatı niçin onlatılır? Başka hayat/ardım farklı oldugu, başka 
hayat/arda bulunmayon özelliklere ıahip olduğu için. Gerçekten Peycı· 
mi Sara'nın hayatı böyledir. 

O bir gazetecidir. Sonra bir yazar olmuştur. Yazarlığı da çeşitli· 
dir. Fıkra yazmlftır. Tenkit yazıları yazmıştır. Makale yazmJŞtrr ue en 
sonra roman yazmıştır. Ote yandan fikir hareketleri ile meşgul olmuş, 
Türk fikir hayatına tesir edecek fooliyetlerde bulunmuş, dergiler Çı
karmış, fikrı eterler IJf!rmiştir. 

En mühimi biitün bunlar hayatını kazaıımak zorunda olduğu. 
bir yelim olduğu için tah6il yapma imkanı bulamadılı halde, irvde,ini 
kullanarak, kendi ve imkanlarım zorlayarak ödeta insanÜştü bir gay
retle başarmlftır. Böylelerine Batı'da "otodidakt" denir. Yani kendi 
ötrenen, kendini yetiştiren, kendi kendi'ini inşa eden insan. Işte Pe
yami Sara'nın hayah böyle bir hayattır ııe bu kitap bunu anlacaktır. 

Eter ldyıkıyla anlatılabilirse hem Türk Kültüriine hizmet etmiş lle 
hem de Tiirk kültürüne hizmet etmiş bir büyük insana, bir büyük dosta 
şükron borcunu ödemiş olacaktır. 

Ergun Göze 
Moda 15 Kasım 1986 



A-HAYATI 

Bir Ondakuzunm Aaırlı 

Peyami S;;ıfa, 1899 yıhndô1 istanbul'da doAdu. Yani o bir ondoku
zuncu .ısırhdır denebilir. B.ıb.Jsı ise Ism.ıil S;;ıf.ı.'dır ve Şair.j m.ıderzid, 
y.ıni .ın.ıdan doğma ş.ıir diye tanınmıştır. ism;;ıil S;;ıf.ı Trabzonlu Ş.ıir 
Mehmet Behçet Efendi'nin oğludur. Demekki Pey.ımi �fa'nın Nb.ııı 
da, dedesi de şairdir. Amcası Ahmet Vefa da şairdir. Bir diğer amusı 
Ali Kimi Akyiiz (1873·1945) de tanınmış bir yazardır. Keza kardeşi 
ilhami Saf.ı da yazar ve gazeteci idi. 

Görülmektedir ki ailesinde belirli bir gnat ve fikir birikimi mev· 
cuttur. Ama ailenin kültür minısının b.ışınd.J yukardaki açııkWn.ıI.ır· 
d.ın da kolayca anlaşılac.ığı üzere şiir gelir.Peyami Safa ise, şiirden çok 
uzak kalmıştır Mensur bir denemesi ve Nazım Hikmet'e cevap olarak 
\Le onun başlattığı tantan.ılı hicivlerin aslında ne kadar kolay şeyler 
olduğunu göstermek için yazdığı bir şiirin dışında bilinen şiiri yoktur. 
Ama plaklara bazıı şiideri okuduğunu bilmekteyiz.Ben çocukluğum. 
da, 72 devirlik plaklarda onun sesinden, Tevfik Fikret'in "H.ıluk'un 
Vedilll" isimli şiiri dinlediğimi hatırlıyorum. 

Onun, ailesinin yakın mazisindeki şiirden çok, fikir, felsefe, tıp 
ve gnatla alakalanm;;ısını <lah.ı gffilerdeki bir ata\lik sebebe bağlamak 
mümkündür. Zif,i Peyam; Saf.ı.'nın şeceresi Fatih'in meşhur müııidi, 
büyük alim ve mutasawıf Akşemsettin H.ızretleri'ne k.ıdar gitmekte. 
dir. Nitekim çok serbest dUşünen bir yaur olan \Le "şOOpeden doğ· 
mıy.ın her iman piçtir" diyen Peyami Safa., Allah'a büyük bir inanç 
besleyen ve bu inancını eserlerinde en gilzel şekilde işleyen bir insan
dır. 



tki Yaşında Yetim Kaldı 

Peyami Safa'nın i!.a.yatını tanzim eden unsurlardan birisi de şece
resi ve aile muhiti kadar, üç yaşına varmadan babasını kaybeunesidir. 
Gerçekten babası ısmail Safa, Boerler meselesinden dolayı Sultan Ab
dülhamit tarafından Sivas'a sürülmüş ve orada vefat etmiştir. Boerler 
o zaman Ingiliz sömürge idaresine karşı ayaklanmışlardı. Ingiltere'ye 
ve onun sömürgedliğine karşı "Panislamis'" bir politika güden Sultan 
Abdülhamid Boerleri, ona muhalif olan aydınlanmız ise başta Tevfik 
Fikret olmak üzere Ingilizleri tutuyorlardı. Bunlar Ingiltere sefaretha
nesinde açılan defteri imzalamak suretiyle Boerlere karşı Ingiliz 
emperyalizmini desteklediklerini belirttiler .  Böylece Sultan Ikind Ab· 
dülhamid'e ve onun sömürged aleyhtarı politikasına da karşı gelmiş 
oluyorlardı. Sultan Abdülhamid haklı obırak bu imzacılardan bazıları
nı, bu arada ismail Safa'yı da Sivas'a sürmüştil. Babasının ve kardeşinin 
Of'ada ölmesi küçük Peyami gibi aileyi de sarstı. Bu sarsıntı başlangıçta 
manevi idi. Ama sonradan maddi unsur yani yoksulluk da eklendi. 

Artık ona annesi bakıyordu. Bir kadın, imkansızlıklar içinde ne 
kadar bakabilirse ... Ama çoqık da olsa insanın karakteri hayatında, 
şüphesiz en büyük rolli oynamaktadır. 

Sünnet Hediyesi: Petit l..arousıse 

Peyami Safa'nın sünnet tarihini bilmiyoruz. Herhalde yedi 
yaşından önce olsa gerektir. Bu sünnette kendisine gelen hediye
lerden bir tanesi onun istikbalinde büyük rol sahibi olacaktır, Bu, Or. 
Abduııah Cevdet'in hediye ettiği "Petit laroussc"tur. Cimriliği ile 
meşhur bu adamın ölmüş arkadişının yeıim çocuğunun sünnetinde 
verdiği bu hediye kadar fay�alı bir iş yapmamış olduğu söylenebilir. 
Çıkardığı "Içtihat" dergisi ve yaydığı fikirleriyle ortalığı epey karış
tırmış olan Or. Abdullah Cevdet'in hediY6i larousse sayesinde, 
küçük Peyami kendi kendine Fransızca öğrenmek imkanına kavuş' 
mu,wr, Nitekim onun en çok hoş görülecek ve teşvik edilecek bu iki 
....... yani yetimliğine ve Fransızca öğrenmiş olmasına Nazım 
HtkMII, llIrde çlt.ııeak ve onları ayıplama mevzuu olarak ortaya sürecek
ll'. 'unu dot,llAve ,eftIIm ki, orta üçüncü sınıftan ayrılmak ve kendi 
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kendine Fransızca öğrenmek zorunda kalan Peyami Safa gün gelecek 
bir Fransızca Grameri yazacaktır. 

Yanın Kalan Tahsil ve Çalışma Hayatı 

Vefa Idadisi'ne yazılmıştı. Ama burada okumaya ve tahsili
ni tamamlamaya imkan bulamadı. Osman Peyamı (Idadideki adı 
böyleydi) tahsilini terketmek zorunda kaldı. Buradaki sınıf arka
daşlanndan birisi, Türk mimari tarihinin büyük alimlerinden Ekrem 
Hakkı Ayverdi'dir. Osman Peyami, Vefa ldadisi'sinde, sıska, çelim
siz vücuduyla dikkati çekiyordu. Bu sıska ve çelimsiz vücuda büyük 
gelen bir başı vardı. Dokuz yaşında geçirdiği bir hastalık sol kolunu 
sakat bırakmışt .. Daha sonra bu hastalıktan o, Türk edebiyatının 
şaheserlerinden olan Dokuzuncu Hariciye Koğuşu romanını yazmak 
imkanını çıkaracaktır. 

Birinci Cihan Harbi 

Harbin ilk yıllarında onu Posta Telgraf Nezareti'nde çalışmak 
zorunda kalmış görüyoruz. Götürüldüğü, babasının arkadaşlarından ve 
o zamanki maarif nazırı olan Recajude Mahmut Ekrem'in arzusuna rağ
men okutulmak imkanının bulunamayışı Peyami Safa'nın içinde öm
rünün sonuna kadar bir hicran olarak kalmıştır. 

Ama daha onbeş yaşında mükemmel Türkçesi, o mükemmel 
Türkçe ile öğrenilmiş Fransızcası ile tercümeler yapmaya başlamış
tır. Para kazanmak için gazete muhabirliği, öğretmenlik gibi ne iş 
bulursa yapıyordu. Ama bu arada yaptığı en mühim iş okumak ve 
kendini yetiştirmekti. Bilhassa irade terbiyesine çok ehemmiyet 
veriyor, okuduğu psikoloji kitaplarından faydalanmaya çalışıyor ve 
bedenT zaafını kafa ve irade gücü ile telafi etmeye uğraşıyordu. 

Bu öğretmenlik ıjinlerinde kendisini tepeden yan üstü aşa
ğılara bıraktığı, "Ne yapıyorsun?" diyenlere "Sedyemi ıslah edi
yorum" cevabını verdiği rivayet edilir_ Ama şurası muhakkakt" ki 
hiç sağlam olmayan bir vücutta çok sağlam ve dolu bir kafaya malik 
olmak için elinden geleni yapmış ve başarılı olmuştur. 
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Kurabiye Tıiccarlığı ve bk Eseri 

Peyami Sab'nın o çocukluk günlerinde para kazanmak için 
düşünwğü çarelerden biri de kurabiye tüccarhğıdır.Bunun ve ondin 
sonraki ilk eserinin macerasını kendinden dinlediğim gibi aşağıya 
alıyorum: 

Gizlemediği bir himnla anlattığı hatnlan vardı. Ekserisi 
çocukluğuna yetimliğine ve yetimliAinin maddi ve manevi ıstırapla. 

fina dokunan şeylerdi. Bunlardan birisi de "kurabiye tüccarlrğı" idi. 
Ostaı, üst üste harp görmüş memlekette en çok satılacak şey nedir? 
diye düşünmüş ve çocuk kaf.itSl ile bulmuş: Kurabiye. 

"Kurabiyeyi annem yapar. kiıapçı Acem'e rica eder, vitrine 

kurabiyeleri koyar, akşam gelir pMaları alır, Acem'in de hakkını 
veririz" diye planı yapar. YaptlAı planı da aynen icra eder. Akşa
mı iple çeker. Artık zengin olacak yolu bulduğuna kanidir. Böylece 
öksüzünü büyütrnek için nice ıstırapıara katlanan annenin dertleri de 

tükenecektir. Peyami, gönltrıün dileklerine daha kolay yaklaşacaktır. 
O zamanki adıyla "Osman Peyami". Fakat heyhat! Kitapçı Acem'in 
yüzü akşam karanlığından daha aSlkıır. Kitapçı dükkinında kurabiye 

satılmamış ve satılmak için yapılmayan kurabiyelerin şekli de 

bozulmuştur. Tam bir fiyasko! 

Ilk E.eri 

Peyami Safa'nın Babıali'ye ilk girişi feci bir muvaftakiyet
sizlikle neticelendi. Gerçi bu serencam yine bir Babıali vitrinin· 

de cereyan etti ise de tlm bir Bab",li macerası sayılamaz. Alt ta· 

rafı kurabiye ticareti Kfi. Ama üsıadın ilk yayın teşebbüsü tam 
bir başarı ile taçlandı. Henüz delikanlı idi. Birkaç formalık bir 
hikaye yazdı. Hikaye hiç mühim değildi, fakat ismi, asıl iş isim-
111'ydi: 

"s.ıkın bu kitabı okumayın". 
KIlIbl siyah banda da sarmalamıı teccssüsü açan en büyük 

.ıııolhlom" bır kilitten ibaret olduğu kaidesini o yaşıa keşfetmiş 
ııl .. tAıım mUk"'all olarak, az sayıda haslırdığı ilk eserini bir kaç 
':ıiııık hlln,l, Klinnenln hazzın.ıı ennişti. 

,<> 



Kurabiye ticaretindeki muvaffakiyeuizliğini anlatırken hali 
nasıl olup da yenildiğini anlamayan bir esp" içerisinde idi. 

Ilk eserinin satışındaki ticari dehasını anlatırken de ilk mağ
lubiyetin telafisini yaşıyormuş gibi geldi bana. (Peyami Safa Nizım 
Hikmet Kavgası, Ergun Göze, Selçuk Yayınları, Istanbul, 1981, sayfa 
40-41) 

Nihayet Basın Hayali 

Peyami Safa'yı ondokuz yaşında kardeşi ile beraber basın 
dünyasına girmiş görüyoruz. Sene 1918'dir ve iki kardeş Yirmin
ci Asır adlı bir dergi çıkarmaktadırlar. Peyami Safa bu dergide 
daha çok kalemi ile çalışıyordu. Ağabeysi ise idareci olarak. Gerçek· 
ten Peyami Safa'nın bu dergide imzasız ola�k "Asrın Hikayeleri" 
başlığı altında neşrettiği hikayeler büyük bir alak;ı topladı. Yeni bir 
kalemin doğduğu belli oluyordu. Sonradan bu hikayeler yeni 
harflerle de neşredilmiş bulunmaktadır. 

Halil Açıkgöz tarafından yazılıp, ötükcn Yayınevi tarafın· 
dan neşredilen "Peyami Safa, Hikiyeler, (ilk defa bütün hikayeleri 
bir arada) 1980, Istanbul" eserden öğrendiğimize göre, Peyami Safa 
ilk hiki)'elerini 1914'te yazmıştır. Demekki 1 S yaşında iken hikaye
lecifiğe başlamış bulunmaktadır.Halil Açıkgöz bu eserinde Peyami 
Safa'nın yüz üç hikayesini toplamı� bulunmaktadır. Yine aynı miiel
life göre onun hikayelerinin tamamı bunlardan ibaret de değildir. 

Ilk Romanı 

Ilk romanı olan Sözde Kızlar'ı yirmi iki yaşında yazmış ve 
neşrctmiştir. Demekki onbeş yaşında hikaye yazan kahramanımız 
yirmi iki yaşında da ilk romanını vermiş ve dikkatleri çekmiş bu· 
lunmaktadır. 

Artık o basın alemine girmiş ve kendini kabul ettirmiştir. 
Ne varki bundan 5On� her gün birn daha kendisini yetiştirecek, 
biraz daha olgunlapeak ve (ikren biraz daha kuvvetlenecektir. 

Her ,ene aşağı yukan bir roman yazacaktır. Ama bilha�;;· 

., 



1938'� varıncaya kadar yazdığı Fatib-Harbiye ve Dokuzuncu Harici· 
ye Koğuşu gibi rQ.t!1anlar onu Türk edebiyatına tespit edeceklerdir. 

1 S yaşında bir heveskar olarak girdiği basın aleminden Türk 
fikir ve edebiyat alemine kendini münakaşasız bir şekilde kabul 
ettirmiş ve henüz kırk yaşma varmamıştı. O günle;de (1938) kendisi, 
kendisini ve sanatını şöyle an!atmaktadır: 

"Benim şuurum bir facia atmosferi içinde doğdu. Ben iki 
yaşında iken babam ve kardeşim Sivas'ta on ay içinde öldü. Böyle 
kısa bir fasıla ile hem kocasını, hem çocuğunu kaybeden bir kadının 
hıçkırıkları arasında kendimi bulmaya başladım.Belki bütün kitapla· 
flmı dolduran "Bir facia beklemek vehmi ve yaklaşan her ayak 
sesinde bir tehlike sezrnek korkusu böyle bir başlangıcın neticesidir. 
Dokuz yaşlAda başlayan bir hastalık ve onüç yaşında başlayan 
hayatımı kazanmak zarureti beni edebiyanan evvel, kendimi anla· 
maya ve yetiştirmeye mecbur bir küçük insanın tamamıyla hayati 
zaruretlerden doğma bir terbiye, psikoloji ve felsefe tecessüsü ile 
doldurdu. Ondokuz yaşıma kadar hem kendime, hem de muallimlik 
ettiğim mekteplerde çocuklara bir rehber olarak yaşadım. 'Harbiu· 
mumi ortasında onbeş yaşında muallimlik ediyordum." 

Edebiyat, Dokuz Yaşunda Başlayan IhtiraSıanmdan Biridir 

Onüç yaşımda, "Eski Dost" diye yazdığım ilk çocukluk roma
nımm müsveddelerini hala sakhyorum. Fakat edebiyata girişim 
hakikaten benim hiç haberim olmadan olmuştur. Ondokuz yaşımda 
kardeşimin teşvikiyle muallimlik ve memuriyet hayatımdan matbuata 
geçerek Yııminci Asıı adlı bir akşam gazetesini çıkarmaya başladık. 
Orada. "Asrın Hikayeleri" başlığı altında, ilk otuz, kırk tanesi imzasıı 
ve tamamıyla halk için gazete hikayeleri yazmaya başladım. Bu hika· 
yeler o zaman halk arasında beni hala hayrete düşüren bir muvaffakj. 
yet kazandı. O zamanın genç edebiyatı beni hararetle teşvik ediyOf, 
hikayeterime imza aımamı istiyordu. Yakup Kadri, "Bize bir üslup 
setirdio" diyor; Yahya Kemal, sonra başkaları için çok tekrarlanan bir 
espr; ile "ısmail Safa'nın en güzel eseri Peyamj'dir" diyordu. Ömer 
Seyfettin, Faruk Nafiz daha birçokları bana gelen cesareti cömert el· 
lerle dı.ğıtanlar .. rasındadır. Sonra imza atmaya başladım. Fakat hala 
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bu yazılar, beni, edebiyata girmiş olmak vakasına inandıracak kuvvet
te şeyler olduklarını bizzat bana kabul ettirmekten çok uzak, günü gü
nüne çırpıştırma ve karalamalardır. lık romanım Sözde KlZlar'l kendime 
ve baş�alarına hiçbir şey ispat etmemek için, sırf geçinme kaygusuyla 
yazdım. Bence kıymet5iz olan bu kitabın halk arasında bugün üçüncü 
tab'ını idrik edecek derecede muvaffakiyet kazanması! herhalde far
kında olmadan okuyucuya, sonradan yazacağım eserlerin iyiliğine ait 
bir vaitte bulunmuş olmama hamledilebilir. Belki halk sezişi o kitapta 
hili büyütüp dolduramadığım bazı mahsullerin çekirdeklerini keşfe
der gibi olmuştur. Mahşer, Cim\n hep, yarı hayatı kazanma zarureti 
ile, yan da henüz teşekküle başlayan edebi isteklerle yazılmıştır. 

Bu ilk romanlar, gazeteci Peyami'yi edebiyatçıdan ayıran Server 
Bedi imdada yetişinceye kadar, tefrika romanı ile sanat eseri arasında 
hazin bir bocalama geçirmişlerdir. "Bir akşamdı", bu krize isyanın 
serkeş bir tezahürii olarak bir merhale telakki edilirse, Şimşek'te son 
tereddütler!ni geçirdikten sonra, gazetecilikten tam sanata doğru azi m
karane bir'gidişin ilk eserleri olarak Dokuzuncu Hariciye Koğuşu, Fa
tih-Harbiye, Bir Tereddüdün Romaru ve Biz tnsanlar sayılabilir. Kendi
mi bu kadar itham ettikten sonra müdafaa için tek birşey söylemek 
lazım gelirse bütün bu kitapları sakatlayan kusurların benden olduğu 
kadar ,benim çalışma şartlanmı aleddevam berbat etmiş bir cemiyetin 
verdi#i huzursuzluk, vefasızlık ve emniyetsizlikten doğduğunu söyle
yeceğim. 19 senelik yazı hayatımda bu cemiyet bana bir hafta istira
hat hakkı vermemiştir." (Peyami SaCa'dan Seçmeler-2.Baskl, F.Kadri 
Timurtaş-Ergun Göze, Yağmur Yayınları. ıst. 1976, sayfa 12-14) 

Çok Yazma Rekoru 

Sanırım, Türkiye'de çok yazmak rekoru Peyami Safa'nındır. Zira 
onbeş yaşından başlayıp altmışüç yaşına kadar her gün birkaç çeşit 
yazı yazmak zorundaydı. Kalemi ile geçinen bir insanın mecburiyeti. 
Bu bakımdan yazdıkları hem çok çeşitli sahalarda olmuş hem de çok 
büyük miktarlara varmıştır. 

Yazdıklarını şekil bakımından iki grupta toplayabiliriz. Birincisi 
gazetelere yazdığı, fıkra ve makaleler: Sonradan bunlar toplanıp ayrı 
kitaplar haline-getirilmiştir. Fıkraların,bir kitabın organik bünyesini 
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an etmesi yazanın kafa yapısının sistematiğini gösterir. Ayrıca, o yazı· 
ların günlük hadiselerin üzerindeki fikir değerini. 

ikinci grup ise zaten kitap halinde düşünüp kaleme aldığı eserler· 
dir. Onun eserleri bir de muhteva bakımından tasnif edilebilir. Zaten 
bu tasnifi kendisi yapmıştır. Bazı eserlerini daha hafif ve daha çok pa· 
ra k.aunmak gayesi ile yazılmış kabul ettiği için onlara Server Bedi 
müstear ismiyle imza atmıştır. Macera ve halk romanıarı daha çok bu 
imza ile çıkmıştır. Fıkraları, makaleleri, araştırmaları, fikir eserleri ve 
büyük romanıarı ise Peyami Safa imzası ile. Mesela Server Bedi imzası 
ile meşhur ettiği bir tip vardır. Cingöz Recai: Bir bakıma Arsen lü· 
pen'in yerıisi... Zahmetsizce, çalakalem yazılmış halk romanıarını da 
bu seriye katabiliriz. 'ma bunlardan bazıları Server Bedi imzası taŞI
malarına rağmen yer yer Peyami Safa'nıneseri olduklarını belliederler. 

Bir yazarın ekmeğini k.aunmak zarureti ile kendi vadisinin dışın· 
da yazı yazmak zorunda kalması cemiyetin kültür seviyesinin düşüklüğü
nün kötü bir neticesidir. Ama onun bu durumu bir nükteye de sebep ol· 
muştur. Nüktenin sahibi Kültür Bakanlığı'nca "Şiiri Azam" seçilmiş 
bulunan ve Peyami Safa ile gençliklerinden itibaren birçok dalgalan
malara rağmen dost kalmış olan Nedp Fazıl'dır ... Demiş ki; 

"Peyami Safa mı? Tanırım kendisini. .. Server Bedi'nin evinde ka-
Iır. " 

ı 938 ve SonmSl 

Bu devre Peyami Safa'nın olgunlaşma devresidiLTürk inkılabı 
hakkında yazılmış, en ciddi ve en ilmi eser olan "Türk Inkılab.na Ba
kışlar" 1938'de neşredilmiştir. Bunu "Felsefi Buhran" isimli eseri ta
kip etmiştir. Bu arada, o, 1935'te büyük bir kavga kopararak ayrıldığı 
Nazım Hikmet ve arkadaşları ile ,kıyasıya bir fikir mücadelesini devam 
ettirmiş ve milliyetçi, maneviyatçı görüşlerini yaymak için büyük bir 
gayretin içinde olmuşt!..ır. 

1950 senesi ise onu Cumhuriyet Halk Partisi Bursa Milletvekili 
adayı olarak bulmuştu. CHP'nin bu seçimlerde kaybetmesi neticesi 
Peyami Safa Meclis'e girememiş ve politikaya veda etmişti. Ama o 
Ulus Gazetesi'nde fıkralarını yazmaya devam ediyordu. Ne var ki CHP' 
nm sağ kanadında fazla kalması mümkün olmadı. Ve kaleminin politik 
çizgisi de değişti. 
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Milliyet Gazetesi'n,de fıkralan ve tefrikalar! ile basın hayatının zir
vesine çıkmıştı, Bu sırada, en olgun eserlerini de vermeye başlamış
tı: Matmaul Nora1yanın Koltuğu, YalruzlZ gibi.. Artık Türk romanın
da ayrı bir vadiyi temsil ediyordu. O zamanki Demokrat Parti iktidarı· 
nın anti komünist politikası onunla bir yakınlaşmanın temelini teşkil et
mişti. Başvekil Adnan Menderes'in yakın çevresine girmişti. 26 Mayıs 
gecesi onunla beraber Eskişehir'deydi... 

Ruhi hadiselere çok inanan ve böyle ruhi tecrübeleri çok geçirmiş 
bulunan Peyami Safa'nın kendisinin anlanığına göre o gece çok sıkıi
mış ve bu sıkıntıyla kimseye haber vermeden uene adayıp Istanbul'a 
gelmişti. Eğer gelmeseydi belki o da Yassıada'ya gitmiş ob.caktl. 

27 Maya Sonrası Peyami Safa 
Babıali bütünUyIe ve bilhassa solcuiarıyla Peyami Safa'ya karşı 

ayaklanmıştl.Her gazetede onun karikatürler; çıkıyor, aleyhinde ha
berler konuyordu. Gazetesinden atılmıştı. Maişet derdi yine başında 
idi. Ve elinde sadece kalemi vardı. 

Kavgaya Devam! ölene Kadar 

O yine kavgasına devam etti.Hlıwdis veSonHavadisgazetelerinde 
yazmaya başlayınca gazetelerin tirajı birkaç günde fırlayıverdi. Düşü
nen Adam dergisinde de yazıyordu. Bu arada Sosyalizm, Nasyonalizm 
ve Mistisam kitaplarını neşreni. Ama, asıl yazmak istediği bir roma
nı vardı: BASI.ı\ll. Onu yazamadan 15 Hazira.n 1961 tarihinde vefat 
etti Edirnekapı Şehitliii'nde Türk gençlerinin yaptırdığı kabrinde Ai· 
lah'ın rahmetine mevdu'dur. 

Ailesi 

Peyami Safa Nebahat Safa hanımla evlenmişti. Ondan Merve 
adlı bir oğlu vardı. Ama Mervedk askere gitmiş ve askerden cenazesi 
gelmişti (1961). Peyaml Safa bu acıyla çok sarslldl.Titreyen elle
riyle oğlunun kabrine toprak atarken onu görenler de çok üzüldüler. 
Yine o, bu durumda bile, oğlu için gelen bir ihtiram mangasının, Meh. 
meıçiğin varlığı ile teselli bulacak kadar vatanıcverlik duyguları için. 
deydi. 

Oğlundan kısa bir müddet sonra ve(at eden Peyamj'nin geride a",ğı 
\ ı..;.vı hiç kimsesi kalmadı. Hele soyunu devam ettirecek hiç kimsesi.. 
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Ama bir sanatkarın, bir yazarın asıl ailesi, fikirleri, okuyanları onu 
sevenleridir Bu bakımdan Peyami Safa çok sevdiği milletinin, yüzbin
lerce ferdini içine alan bir aile zenginliğine sahip bulunuyor.Zira eser
leri o öldükten sonra da kerrat ile basılmakta, filme alınmakta ve ken
disi anılmaktadır. 

ESERLERI 

Server Dedi iınıalı eserleı (roman ve hikiyeler) 

Hey Kahbe Oünya (1922, 1944), Cingöz Tehlikede (1924, 1944), 
Seni Seviyorum (1924), Yürü Yavrum Yürü (1924), Uçurumda Insan
lar (1925), Unutulmayan Sevgili (1925), Tekinsiz Ev (1925), Yer Al
tındaki ölü (1925), Yangın Yerinde (1926, 1944), Alnımın Kara Ya
zısı (1926, 1941, 1943), O Kadınlar (1926, 1942), Kanlıca Yakası 
(1926,1944), Karım ve Metresim (1927, 1941), Sevgiliden Sevgiliye 
Mektuplar (1928), Resimli Billur Kö�k Hikayesi (1933, 1944, 1956, 
1959), Amerika'da bir Türk çocuğu (1934), Bir Yarmı� Bir Yokmu" 
(1934), Hep Sen;n lç;n (1934,1944), Anen LlJpen I ... nbul'da (1935) 
Cingöz Recai'nin Harikulade Sergilzeştleri (1935), Çalınan Gönül 
(1935). Sinema Delisi Kız (1935), Cumbadan Rumbaya (l93&
Filme de alınmıştır), Dizlerine kapansam (1937), Korkuyorum (1938, 
1944), Uçurumda. Bir Genç Kız (1940,1943), Rü� Gibi (1941,1946), 
Selma ve Gölgesi (1941), Deli Gönlüm (1941-1943), Fırtına Gecesi 
(1943), Ikimiz (1943), Kanlı Güller (1943), Kucaktan Kucağa (1943), 
AI Kanlar Içinde (1944), Seldz Adım Kala (1944), Anadolu Kavağın
da Bir Cinayet (1944), Ate,ten Gözler (1944), Cingöz Geldi (1944), 
Domuz Sokağı Yakası (1944), Elmaslar Içinde (1944), Esrar11 Dolap 
(1944), Esn<h Kö,k (1944), Gece Ku,lor. (1944), Ge", Tooul. 
(1944), Han lWkono (1944), Imda' (1944), Congö' Re",; (1944), 
Karanhkta Hllcum (1944), "'ybolm Adam (1944), Kumaş Parça
sı (1944), Polis Tuzağı (1944), Sahte Şertok (l944)Şeytıni Tuzak 
(1944) Yerin Dibinden Sesler (1944), Ben Casus Değilim (1945), 
O Gece (1947), Beyaz Cehennem (1955), Clngöz Recai'nin En Son 
Macera'ları (1962), Bir Bektışı Kızının Hatıraları, Orhan Çakırollu, 
KMtlllhsan, Tilki Leman vs ... 
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Piyes 

Gün Doğuyor (1937-1938) 

Fikir Eserleri 

Zavallı Celal Nuri Bey (1929-1914), Büyük Avrupa Anketi (1938) 
Türk Inkılabına Bakışlar (1938,1959), Felsefi Buhran (1939), Millet 
ve Insan (1943), Mihutlar (1959), Sosyalizm (1%1-1966), Mistisizm 
(1962). Nasyonalizm (1962).'Doğu Batı Sentezi (1963-1976),Nasyo
nalizin-Sosyalizm-Misıisizm (1968-üçü bir arada) 

Kimdir? Nedir? Serisi 

(1943-1944 yıllarında Tasvir neşriyatı olarak imzasız yayınlan
mıştır, Musolini Kimdir? Faşizm Nedir, Karl Marks Kimdir?,Marksizrn 
Nedir?, Rousseau Kimdir?, Liberalizm Nedir?, Atatürk Kimdir?, Kema
lizm Nedir?, Ziya Gökalp Kimdir?, Türkçülük Nedir?, Machiavelli kim
did,Machivalizm Nedir?, Olivera Salazar Kimdir?,Korporatizm Nedir?, 
Roosevelt Kimdir?, Nev Deal Nedir? 

Biyoyafiler (Eski harfle • tarihsiz) 

Büyük Halaskarımız Mustafa Kemal Paşa, Mübeccel Serdatımız 
Fevzi Paşa (Anadolu Gaz.alanodaki Mühim Hizmetleri-Resmi Tercü
me·i Hali ve Şahsiyeti), ısmet Paşa (Çocukluğu ve gençliği-Ordudaki 
ve Anadolu'daki hayatı, Güzide Serdanmız Ali Fuat Paşa ve Pederi 
Merhum ısmail Fazıl Paşa, Değerli Kumandaolanmızdan Yakup Şevki 
Paşa (Anadolu'daki Büyük Hizmeti-Resmi Tercüme·i Hali ve Şahsiye
til, Muhterem Hey'eı-i Vekile Reisimiz Rauf Bey, Değerli Kumandan
larımızdan Kazım Paşa, istanbul'un iık Şerefli Mümessi!i Refet Paşa 
(Orduda, Anadolu'da ve ıstanbul'da Faaliyeti-Tercüme-i Hali Resmisi.) 

Ders Kitaplan 

Cumhuriyet Mekteplerine Millet Alfabesi (1929), Cumhuriyet 
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Mekteplerine Alfabe (1929), Cumhuriyet Mekteplerine Kıraal Birinci 
Sınıf (1929), Cumhuriyet Mekteplerine Ikinci Sınıf (1929), Cumhuri· 
yet Mekteplerine Kırut üçüncü Sınıf (1929), Cumhuriyet Mektepleri. 
ne 'Kıraat Beşinci Sınıf (1929), Yeni Talebe Mektupları (1930), 
Büyük Mektup Numuneleri (1932), Türk Gramerieri 119331934), 
Kıraat 3'üncü Sınıf (1934-1935), Okul Grameri (1941), Dil Bilgisi 
(1942), Fransız Grameri (1942), Türkçe lzahlı Fransız Grameri 
(1948.1959). 

Tercümeler 

Açlık (roman, Knut Hamsun'dan, 1934), Engerek Düğümü (ro· 
man,François Mauriac'tan 1934·1969), Bir Kadının Günahları (roman, 
i. Kessel'den Server Bedi adı ile adapte edilmiştir, 1944), Bozkurt 
Atatürk Hak. ı.Cilt (H.C Armstong'dan 1955) 

Peyami Sara'nın fıkralarından derlenmiş objektif serisi 

1· Sosyalizm-Marksizm·Komünizm, 2- Din-inlolap-Irtica, 3· Ka · 
dın-Aşk·Aile, 4- Yazarlar-Sanatçılar-Meşhurlar, 5· Eğitim-Gençlik. 
Üniversite .. 6- 20. Asır Avrupa ve Biz. 

Bu eserler de Peyami Safa'nın kalem kudretini gösteren büyük 
eserlerdir. Ama onun ölümünden sonra neşredilmişlerdir. Eserlerin 
büyük bölümünü, fıkra ve makalelerinden ben hazırladım. Bu yazıların 
yüzde doksanı bugün bile aynı canlılığı korumaktadır. 
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B- ŞAHSIYETl VE ESERLERI 

Peyami Safa'nın şahsiyeti ele alınırsa ilk ortaya çıkacak husus, 
onun

" 
şahsiyetinin çok cepheli oluşudur. Gerçekten Pevami Safa gaıe

teddir, yazardır (fıkra,makale, başyazı), hikiyecidir, romancıdır, ma
cera kitaplan yazarıdır dergicidir vs ... Piyes bile yazmıştır. 

Onun şahsiyetinin bu cephelerini biz iki başlıkta toplayabiliriz: 
Fikir adamı olarak Peyami Sara,sanat adamı olarak Peyarni Safa .. . 

ı -Fikir Adamı Olarak Peyami Sara 

Doğru diriist bir ortaokul tahsili görmemiş, çok genç yaşta ek
mek p.aras, kazanmak zaruretiyle çalışmaya atılmış ve belki de daha 
çok bu zaruretle, on beş yaşında ilk eserini vermiş bir insanınlikir 
adamı olarak kendisini yetiştirmesi ve bunu etrafına kabul ettirmiş 01-
ması çok az rastlanan hadiselerden birisidir. Zira, fikri ve ilmt mescle· 
ler Allah vergisi sanatkar kabiliyetleriyle halledilmesi mümkün olma
yan şeylerdir: Oaha çok büyük cehdü gayrete ve ayrı bir idrak terbi· 
yesine ihtiyaç gösterir. Bu bakımdan, Peyami Safa'nın kendisini bir 

fikir adamı olarak yetiştirmiş olmasının üzerinde çok dikkatle ve 
etraflıca durmak gerektir. 

Bir defa, tam bir tahsil hayatı olmadığı halde bu noktaya nasıl 
geıebilmiştir.Ne yaparak? Bunun bir tek cevabı vardır: Çalışarak dur· 
madan çalışarak .... Fikrf meselelere merak sararak, ciddi' eserlere daha 
büyük değer vererek ve düşünerek. 
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Düşünerek derken. tunu da belirtmeliyiz ki insan Allah'ın kendisi· 
ne vermiş bulunduğu aklı etrafında olup bitenleri anlamak için kul
lanmakla vazifeıi"rlir. Bunu yaparken zihni meraklannı akhnınsüzgecin· 
den geçirmek zorundadır. insan bir man.ida gerçe�i arayan bir mah
luktur ve gerçeğe varmak için en uygun aletlerden birisi de akıı ve 
en uygun yollardan birisi de akh çahşurmakw. 

işte genç Peyami, kendi kendine öğrendiği Fransızcasının da yar
dımıyla bir taraftan karnını doyuracak parayı kazanmak için okuyup 
yazarken diğer taraftan da, idrakini, aklını doyunnak için araştırıcı 
bir ruhla okuyor, okuyor, kendini yetiştiriyordu. Her kitap onun için 

. ayrı bir ufuktu. 
Tabii, çok çeşitli istikametJcrde çok çeşitli kitapları okumak ve 

bunlar arasında en uygun yolu seçmek kolay bir iş değildi. Zaten bu, 
onun için de kolay olmadı. Uzun müddet bitaraf kaldı. Karar vermedi, 
veremedi.. Bunu, "Her fikir yüzde elli doğru,yüzde elli yanlıştır" diye 
ifade ettiği günler oldu. 

Bu sebeple her fikre, her fikri telkine açıkU. Bu açıklık bir zaaf· 
tan değil bir kuvvetten geliyordu. Her fikrin altını tartıyor, yanlışını 
doğrusunu araştınyordu. Onun için kendisine şüpheci dendiği çok ol
muştu. Ama o baştan beri bir hakikate varmak için şüphenin de bir 
yol olduğunu keşfetmişti. Onun şüphesi yıkıcı değil araştırıcı şüp· 
heydi. Kaçmak için değil asıl teslim olunacak hakikati bulmak içindi. 
Hakikatten değil, hatadan kaçmak içindi. Nitekim, daha sonra fikirle
rinin billurlaşmaya başladığı istikametini daha iyi tesbit ettiği günler 
de şu cümle ile fikrini en güzel şekilde ifade edecekti: 

"Şüpheden doğmayan her iman piçtir" 
Ama şüphe ettikten sonra, gerçekıere ulaşmak ve teslim olmak, 

işte bu ilm' ve 'vicdani kanaatlerin birleşmesi demektir \e büyük bazı 
sedyelerin yoludur. Nitekim imamı Gazali diye anılan büyük islam ali· 
mi de hayatının bir devresinde büyük şüphelere düşmüş ve sonradan iç 
alemini adeta yeniden kurmuştu. Ondan asırlar sonra da Fransıı Rene 
Descartes gerçeği araştırmaya "metodik şüphe" ile başlayarak kendisi· 
ne ait gerçekleri seçebilmişti. 

Onun zihni hayatının bu şekilde canlanışı, istikbalde de her fikre 
açık, her meseleyi ilmi ve fikri planda münakaşaya hazır olmasını 
temin etti. Marksizm ve komünizm meselelerini ilmi planda daima mü· 
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nakaşa etmeye hazır durmuştur,Onun en büyük hasmı, bu münakaşa
ların ilmi alandan çıkarılıp siyası alana kaydırılması hadisesidir. Karşı
sındaki Marksistlerin onunla fikir münakaşası yapmamalarının sebebi 
ise onun kadar Marksizmi bilmemeleridir. 

Peyami Safa birçok yazısında, muhaliflerinin, Marksizmi ana kay
naklarında inceleyecek lisan ve felsefe bilgisine malik olmadıklarını 
belirtmiş, onları Marksizmi iyi incelemeye davet etmiştir. Şu kadarınr 
söyleyeyim ki, o Marksizmi gerçek ilmi planda kendisiyle münakaşa 
edebilecek muhataplar bulsa memnun olurdu. Ama bulamamıştır, 
Karşısında ya hücreye girmiş partililer vardı, yahut da Marksizmin 
"M"sini bilmeyen kişiler. Bu bakımdan Marksizm konusunda Türki· 
ye'dekileri ikiye ayırıyordu: Gafiller ve mahutlar ... Gafiller, Marksist· 
lerin, komünistlerin taktiklerini,terminolojilerini bilmeyen kişilerdi, 
Marksistlerin yazdıklarını, bazan sanat, bazan ilerilik, bazan batılılık, 
bazan çağdaşlık sanıyor propagandadaki ihanet unsurlarını göremi
yorlardı. Marksist propagandanın sadece dış görünüşüne aldanıyor
lardı,., işçi hakları fukaralığa, patronların zulmüne mani olmak vs .. 

Diğerleri de mahudar'dı. Bunlar hücreye girmişlerdi, partilenmiş
lerdi .. Kendilerine böyle bir politik yol açmışlardı. Bu uğurda gerçekle
re de, vatanıarına da ihanete hazırdılar.. Nitekim, Peyami Safa'nın 
bu şekilde kalem mücadelesi yapıığı komünistlerin çoğu sonradJn 
yurt dışına kaçmışlardır. Nal.lln Hikmet, Sabiha Zekeriya, Zekeriy.! 
Sertel vs ... 

Şunu hemence belirtclim ki bugi.ln de bu gibi doktrin münakaş,J' 
ları daha çok propaganda malzemesi olsun diye, ilmi kökünden kopanl
mıştır, Daha çok politize edilmiştir. Halbuki Marksizm ve komünizm 
felsefi planda "Tarihi Maddeci Görüşe" dayanır. Asıl felsefi temel bu· 
dur, Ama bu felsefi görüş çok tenkit edilmiş ve bilhassa Einstein'ın, 
madde ilc e;ıerjinin aynı, yahut daha doğru bir tarifle, maddenin ener 
jinin yoğunlaşmış şekli olduğunu isbat etmesiyle Tarihi Maddecilik 
dolayısıyla Marksizm ve komünizmde iflas etmiştir. Peyami Safa işte 
bütün bu fikri gelişmeleri kafası ile takip etmiş ve kalemi ile okuyucu
suna aktarmıştır. O bakımdan onun bu sahadaki davranışı ilmi've fikri· 
dir. Şimdi bunu biraz daha yakından misallendirerek anlatalım: 

Peyami Safa fikri çalışmalarını,dergilerde ve kitaplarda, çok kesif 
bir şekilde YÜfütmüş ve bu arada, edebi sanatlan "izm" ıeri, felsefi me· 
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seleleri, iÇtimai hadiseleri, Doğu-Batı alakasını, din, vicdan hürriyeti 
gibi birçok problemi kaynaklarına varacak kadar büyük bir alaka ile in· 
celemiştir. 

Bu çalışmalarını önce dergilerde görelim. 
Peyami Safa, Yedigün, Yanmay, Yirminci Asır, çınaraltı gibi 

hirçok dergide fikri makaleler neşrettiği gibi, bizzat kendisi dergi· 
ler çıkararak fikir hareketlerine de önciilük etmiştir.Bunlardan iki 
tanesi bilhassa mühimdir. Kültür Haftası ve Türk Düşüncesi. 

a-Kültür Haftası Dergisi: 

1936 senesinde ağabeysi Ilhami Safa'nın sahibi olduğu Kültür 
Haftası Peyami Safa'nın artık Türk fikri Hayatına hakkıyla girdiğini be· 
lirten bir teşebbüstür. Peyami Safa, 1935 senesinde Nazım Hikmet ve 
arkadaşlarıyla girdiği çok çetin bir kalem mücadelesinden galip çıkmış 
ve polemikten fikri araştırmaya daha rahat dönmek imkanı bulmuş· 
tur. Gerçekten Kültür Haftası dergisinde, felsefe ,sanat, fikir, edebiyat 
ve ekonomi yazıları en selahiyetli kişilere yazdırılmıştır. Bu imzalar 
arasında Ahmet Ağaoğlu, Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu (sonradan pro
fesör), Mümtaz Turhan (sonradan profesör), Mustafa Şekip Tunç, Hil
mi Ziya ülken, Ali Nihad Tarlan, Ahmed Hamdi Tanpınar, Sadi Ana
dolu (sonradan Prof. Sadi Irnıak), Mes'ut Cemil, Suut Kemal Yetkin, 
Şerif Hulusi, Zahir Sıtkı, Falih Rıfkı, Orhan Arsal, Münir Serim,5ab
ri Esat Siyavuşgil gibi tanınmış kişiler' vardır. 

Ayrıca Faruk Nafiz, Ahmet Münip, Cahit Sıtkı Tarancı, Fazıl Hüs
nü, Bedri Rahmi Eyüboğlu gibi şairlerin şiirleri, Çallı ıbrahim, Heykel
traş Zühdü Müridoğlu gibi sanakarların yazıları çıkmıştır. 

Görülmektedir ki dergi büyük bir fikir yelpazesinde faaliyet gös· 
termektedir. Ayrıca, Thomas Mann, Tchekov, Rene Mugnicr, Knut 
Hamsun, Pearl Buck, Citette Ofsire, Louis Guilloux, Edgar Allan Poe 
gibi tanınmış yabancı yazarlardan tercümeleri de ihtiva etmekte idi. 

Milli Kültür, Milli Ekonomi gibi meseleleri büyük bir ehemmiyetle 
ele alan bu derginin vasfı tamamen milli olmasına mukabil dünya fikir 
alemine de açık bulunmasıydı. Yahut başka bir söyleyişle dünya fikir 
alemine tamamen açık ve fakat o nisbette de milliyetçi ve vatansever 
bir kültür politikasını takip eden, geliştiren bir dergi idi ve çok seviyeli 
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bir neşriyat yapmaktayd .. 
Zaten Peyami 5ahı'nm en büyük vasfı dünyaya, açık ve hür fikirli 

olması ve bütün fikirleri yokladıktan sonra milli değerleri daha iyi tem· 
sil edebilmesi idi. 

• 
Açık oturum: Bir Yenilik 

Bu dergide Peyami 5ahı'nın yapmış olduğu bir başka yenilik her 
hafta bir başka açık oturum vermesiydi. Bizde ancak altmışh seneler· 
den sonra görünmeye başlayan bu verimli kültür faaliyetini Peyami Sa· 
fa 1936'larda başlatmış ve devam ettirmişti. 

Nitekim, mesela 6. sayıda ve birinci sayfadan "Köy hayatına dair 
konuşuldu" diye bir açık oturum var. Konuşmacı!ar şunlar, Münir 
Serim, Mümtaz Turan, Muzaffer Yörük, Peyami Safa, Yahya Kemal, 
$uut Kemal YetkinAhmet Hamdi Tanpınar. 

11.sayıda ise "Nazım Fikirler" üzerinde konuşulmuş. Konuşmacı
lar, Mazhar Şevket Ibşiroğlu, Mustafa Şekip Tunç, Münir Serim,5uut 
Kemal Yetkin, Sabahattin Rahmi Eyüboğlu, Hi!mi Ziya Ülken, Müm
taz Turhan, Peyami Safa. 

12. �yıda "Ruhun Bekası", "Ruh var mı yok mu?" meseleleri ko· 
nuşulmu$. Yine aynı konuşmacı!ar aşağı yukarı. 

13. sayıda Hendesi ve Mistik Düşünce, 
lS.sayıda Kültür ve Makine 
16. sayıda Kültür ve Ahlik. 
Derginin ilk sayılarında da değişik konular üzerinde açık oturum· 

lar düzenlenmiş. 4. sayıda "Romana Dair", 5. sayıda "intihale ve Ah· 
met Hişim'e dair", 7. sayıda "Edebiyatımız Fikirsizliği", 8. sayıda ise 
"Romana Dair" gibi meseleler sırayla ele alınıp konuşulmuş bulun· 
makta idi. 

Kültür Emperyalizmi 

Kültür Haftası dergisinde artık Peyami Safa'nın kendisini Türk kül· 
tür alemine kabul ettirmiş olduğunu görmekteyiz. Bu arada şunu da 
belirtetim ki bugün çok k,ullanılan "Kültür emperyalizmi" tabirine 
"Nazım Fikirler" açık oturumunda rasthyoruı ve Suut Kemal Yetkin 
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tarafından Fransızlar için Sorbon Üniversitesi'nin kühür politikasını 
tarifi ıımoında kullanıldığını görüyoruz. Sene ı 936. 

b) Türk Düşüncesi Dergisi: 
t, 

1 Aralık 19S3'te ilk sayısı çıkan Türk Düşüncesi dergisi Peyami 
. Safa'nın gerçek Türk düşüncesine hem de damga vurma devrinin 

geldiğini göstermektedir. Bu sefer derginin sahibi de yazı işleri müdürü 
de kendisidir. Kültür Haftası dergisinin üzerinden on sekiz sene geç
miştir. Peyami Safa da, diğer yazarlar da artık daha olgunlaşmışlardır. 
Nitekim ilk sayıda "Türk Düşüncesi" imzasıyla çıkmış bulunmakla be
raber, bizzat Peyami Safa tarafından yazılmış olduğu anlaşılan bir ön
sözde Peyami Safa kendisinin senelerce Önce çıkarttığı Kültür Haftası 
dergisin; de tenkit etmiş ve niçin başarılı olamadığını anlatmıştır. 

"Program" başlığını taşıyan ve bugün bile Türk fikir hayatındaki 
dergilerin yerini anlatan bu yazıyı aynen alıyorum: 

PROGRAM 

"Osmanlı meşrutiyetinde her büyük düşünce rüzgarı, bazen tari
hin içinde kopan bir fırtına halinde,sürükleyici akımını bir derginin 
yelkenine doldurmuştur. Garpçıların softalığa savaş açan "içtihad"ı, 
islamcıların " Sebilürreşad"ı, Türkçmerin " TürkYurdu" ve milliyetçi
lerin ''Yeni Mecmua"ları Türk ve Müslüman olduğu kadar Avrupalı 
gibi düşünmek ve yaşamak zorunda olan bir milleteait tek realitenin üç 
cephesini birbirinden ayıran ana düşünce akımlannın önünde koştukla
rı için, bütün dergilerden fazla, hatta Osmanlı Imparatorlu'ğundan 
sonra da yaşadılar, günlük gazetelerin ve halk efkannın öncülüğünü 
yaptılar, tesir dalgalarını zamanımıZiI kadar ulaştırdılar. Yeni Türkiye. 
nin düşünce tarihini yazmak isteyenler o dergilerin kolleksiyonlarına 
baş vurmak şartına yabancı ltalamayacaklardır. 

Cumhuriyetten sonra çıkan "Hayat", "Olkü","Fikir Hareketleri" 
"Kültür Hareketleri" gibi dergiler böyle ana düşünceye bağlı olmadık
ları için yaşayamadılar. Içinde bulundukları devrin sosyoloji, medeni
yetlerin karşılaşması ve tarih felsefesi bakımından manası üzerinde ne 
düşündlikleri anlaşılmadı. Yalnız tarihi maddeciliğe dayanan Kadro 
dergisi Türk Devrimi hakkındaki fikirlerini sistemleştirmeye çalışıyor-
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dU. Fakat o da Marksizme çalan medodundan ötürü kendisini komü
nizmden ayırmakta zorlu k çektiği için milll ve siyasi mukavemetlere 
uğradı ve kapandı. 

Bu arada yüzlercesi çıkıp batan ve hala yenileri çıkıp yaşamaya 
uğraşan solcu dergiler, karıncalama halindeki belirsiz temayüllerinin 

bağlı olduğu dünya tarihi görüşünü kavrayacak temelli bir kültürden 
ve büyük fikirlerin rüzgarlarından mahrum çocukların üfii"üğüyle yü
rüyen kağıttan gemiler gibi ya batıyor yahut küçük dikkatleri eğlen
direcek kadar hafif temayüllerin şişirdiği su kabarcıklarının üzerinde 
çırpına çırpına yürüyebiliyorlar_ çoğu genç ve çoğu istidadı okuyucu
larının derinlik ve olgunluk isteyen aç ruhlarının önüne bu dergilerin 
kuş yemi gibi serpiŞtirdikleri fikir kırıntılarında temelli bir düşünce ve 
kültür gıdası bulunmak zordur. 

Meşrutiyetten bugüne kadar çıkan fikir dergilerinden hiçbiri 20. 
asrın büyük meselelerini ve bunların mim kaderimide ilgisini sczcme
miş, hepsi asrın dışında kalmaya ve düşünmeye devam etmiştir. Garp
Çı dergilerin ve kendini devrimci sanan birçok fikircilerimizin anladık
ları manada bir Batı ve bir Avrupa çoktan tarihe karışm ış sayılabilir. 
Batı , Avrupa denince onlar, geçen yüzyılın ilk üç çeyreğine ait ve bu
gün hepsi terkedilmiş düşünce kalıplarından kendilerini kurtaramıyor
lar. 

Kültür hayatımız tam bir fikir ve dcğer anarşisi içindediL Hare· 
ketler dikkatle takip ve tenkit edilmiyor. Halis değerlerle sahteleri ara
sındaki farkın gerçek bir kriteryumdan mahrum, bulanık bir fikir ve 
sanat havası içinde kaybolması, en doğru yönünü arayan bir evrimin 
muhtaç olduğu seleksiyona imkan bırakmıyor. Meydanı boş bulan 
gizli siyasi emeller gençliğin başına bir kemend atıp onu aşırı sağa 
veya sola doğru çekiyorlar. 

Anadolu'da öküz son günıerini yaşıyor istihsal vasıtaları tekniği· 
nin bu devrimi ile makine medeniyeti ve medeniyet kavramı arasmdaki 
münasebetin doğurduğu bir sürü mesele bizim en büyük davalarımız
dan biri haline gelmek üzeredir. Hiçbir gazete veya dergi bu meselelere 
yanaşmıyor. Hatta bunlardan haberi olduğunu gÖsteren işaretler ver
miyor. 

Anadolu'ya girip nankör bölgeıerimizin toprağında bile bereket 
fışkırtan makineye parelel olarak fikir ve sanat bozkırımızm kuru, sert 
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yalçın toprağına dalmak ve oradan Türk düşüncesinin kaynaklarını fış
kırtmak "Türk Düşüncesi "nin amacıdiL Onun bu çetin yollarda karşıla
şacağı engellere inat, bütün gücüyle elde etmeye savaşacağı hayırlı so
nuçların başlıcOiILul şöyle sıralarıabilir: 

Batı kültürünün ana düşünce akımlarını memlekete OiIksettirecek 
Tanzimattan beri o kültürden alınan dağınık bilgi ve fikir goncalarını 
bugünkü perişanlığından kurtarıp Türk düşüncesini, Batı düşüncesinin 
temel unsurlarıyla devamlı temas ve münasebet halinde bulundurmak. 

Her türlü demagojinin irtica-inkılap ikiliği halinde basitleştirdiği 
rejim davamızı Batı'nın en son illim verilerinin ışığı altında günlük 
yazı ve kahve tartışması halinden kurtarıp gerçek bir fikir divası sevi
yesine ulaştırmak. 

Bütün meselelerimizi böyle bir seviyede inceleyen hiçbir fikir der· 
gimiz olmaması yüzünden ortalığı saran değer kargaşalığının önünü aL
mak, Türk fikir ve sanatını kaplayan sahte değer ve düşünceleri ayık la
yarak gerçeklerinin gelişmesi imkanını sağlamak. 

Memlekeueki fikir ve sanat hareketlerini (Tiyatroları, konserleri 
konferansıarı. teknik ve resim sergilerini, kitapları ve dergileri) yakın
dan takip ederek, devamlı objektif, ilmi bir tenkidin ışığı altında kül
tür hareketlerini korumak ve hızlandırmak. 

Yaş farkı gözetmeden ve nesil farkı güımeden hakiki liyakOildara 
başarı imkanları sağlamak, fakat bilhassa teşvike layık ve muhtaç olan 
genç istidadara alabildiğine gelişme sahası açmOilk. 

Memlekette başlayan büyük zirai teknik devrimin getirdiği mese
leleri inceleyerek bunlar üzerinde ihtisas adamlarının görüşlerini ya
yınlamak. 

Edebiyatçı sanatkar, bilgin. öğretmen, avukat, doktor, mühendis 
ve teknikçi ... gibi ihtisas adamlarının kendi meslekleri dışındaki bilgi 
ve fikir hareketleriyle ilgllenmelerini sağlamak ve böylece onların ara
larındaki mÜ$terek bilgi noktalarının delaletiyle daha gerçek ve toplu 
bir anlayış sahibi olmalarını kolaylaştırmak. 

Türk devriminin geleceğe yönelen yaratıcı hamlelerine karşı koy
mak isteyenlerle geçmişin canh değerlerini ölülerinden farksızmış gibi 
mahkum etmeye çalışanların yanılgılarını ortaya koymak ve geçmiş ge
lecek, Doğu-8atl, madde-mana gibi ikiliklerden Türkiye'nin tarih ve 
coğrafya durumuna uygun ve üstün bir senteze \'arılabileceğini ve böy. 
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�ce bugünkü dünyamızın huzurunu kaçıran ruh gerginliğinin,kültür ve 
medeniyet buhranının aşılabileceğini izaha çalışmak ... " 

Doğu-Batı farkı. Batılılaşma 

Batılaşma meselesi Peyami Safa'yı alakadar eden davaların belki 
birincisini teşkil eder. Çünkü Payami Safa Osman h ımparatorluğu'nun 
son gtinlerinin şahididir. Bu son günlerde iki medeniyet çarpışmakta 
ve gitgide Batı medeniyeti ağır- basmaktadır. Batı müziği, giyimi, ilmi, 
fenni ortalığı sarmakudır. Batıh ordular da Istanbul'u işgal etmişler
dir. Bu sebeple istiklal Harbini Batı emperyalizmine karşı başaran ve 
bunu yaparken büyük vatan şairi Mehmet Akif'in ağzından Batı'ya, 

"Garbın arakını sarmışsa çelik zırhlı duvar 
Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var 
Ulusun, korkma, nasıl böyle bir imanı boğar? 
Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. " 

diye sesleniyordu milletimiz. Buradaki "Medeniyet"ten kasıt Batı Me· 
deniyeti idi. Isıiktil Harbinden sonraki in kıtap hamleleri içinde "mua
sır medeniyet seviyesine erişmek" idealindeki medeniyetten kasıt da 
Batı medeniyeti idi. 

Bir düşünce adamı, elbette yaşadığı hadiseleri değerlendiretek, 
doğruları eğrileri aklının, bilgisinin mihengine vuracaktı. Peyami Safa 
da bunu yaptı ve o zaman ölçüsöz, hesapsız bir Batılılaşmanın fikir 
planındaki zaaflarını gördü. Bundan daha mühim bir tesbiti ise "Batı" 
hayranlarının Batı'yı bilemedikleri husuStldur. Bunun üzerine Peyami 
Safa araştırmalarını Batı düşüncesi üzerinde yoğunlaştırdı. O zaman 
gördü ki, Batı düşüncesinin içinde de bir "Doğu-Batı zıtlığı" vardır. 
Üstelik, Batı medeniyetinin iflas ettiğ ini ileri süren Batılı filozof ve ay
dınlar da vardır. Ve Türkiye bunları tanımamakudır. 

Peyami Sara ve Toynbee 

Meseleyi rayına oturtmak için Peyami Safa Toynbee misalini ver
di. Bu büyük tarihçi diyordu ki: Bir medeni topluluk, başka bir mede
niyet karşısında tehlikeli bir duruma düşerse iki ayrı tavır gösterir. 
Bunlardan birincisi Zelatiım denenidir ki bu durumda tehdide uğra· 
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yan medeniyet kendi kabuğuna çekilip taşkın bir bağlılıkla gelenekle
rine yapışır. ikinci tavır ise,tehdide uğrayan medeniyctin, tehdidkar

· 

medeniyetin kuvvet ve �ilahJarını edinerek ona karşı koymasıdır. Buna 
da "Herodyanizm" denir. 

Bu ka"vramları Batı'dan alan Peyami Safa, Türkiye'nin Batılılaşma 
karşısında bu iki tavırdan hangisini seçmesi meselesinde orijinal bir 
tavır takınmaktadır. Gerçekten ona göre Zelotizm yani sadece körükö
rüne geleneklere saplanıp kalmak, hayatın akışına ve tabiaı kanunIarı
na zıt bir davranıştır. Herodyanızm ise bir yerde eğer dozu iyi ayarlan
mazsa kendi şahsiyetinden istifa oLur. 

O zaman bir terkibe varmak düşünülebilir. Tehdide uğrayan mede
niyetin muhafaza edeceği kıymetleri vardır, tasfiye edeceği ağırlıkları 
vardır. Mescle bunları iyi seçmektedir. 

Peyami Sara ve Ziya Gökall' 

Bu noktanın ne kadar can alıcı olduğunu anlatmak için, Türk fikir 
hayatında büyük bir yeri olan Ziya Gökalp'in Türkçülüğün Esasıarı 
isimli kitabından bir pasajı dikkatle okumak gerektir. Bu pasajda aynı 
meseleyi Ziya Gökalp şöyle görmektedir : 

" Tanzimatçılar, Osmanlı medeniyctini earp medeniyetiyle te'life 
çalışmışlardır. Halbuki iki zıt medeniyet yanyana yaşayanıazlar. Sis
temleri birbirine muhalif bulunduğu için ikisi de birbirini bozmaya se
bep olur. Mesela Garp musiki fenniyle Şark'ın musiki fenni birbirle· 
riyle itilaf edemez. Garb'ın teertibi mantığıyla, Şark'ın iskolastik man
tığı yekdiğeriyle barışımaz. Bir millet ya Şarklı olur, ya da Garplıolur. 
Iki dinI i bir fert olmadığı gibi, iki medeniyetli bir millet de olamaz. 
Tanzimatçılar, bu noktayı bilmedikleri için, yaptıkları teecddütıe 
muvaffak olamadılar. 

Türkçölere gelince, bunlar esasen Bizanslı olan Şark medeniyeti
ni büsbütün terkederek, Garp medeniyetini tam bir surette almak iste
diklerinden, azimlerinde muvaffak olacaklardır. TürkçÜıer, tamamiyle 
Türk ve Müslüman kalmak şartıyla Garp medeniyetine tam ve kati bir 
surette girmek isteyenlerdir. Fakat, Garp medeniyetine girmeden 
evvel miııi harsımlZl arayıp bularak millT harsımııı meydana çıkarma
nuz ieap eder _" 
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(Türkçü1üğün Esasları, Ziya Gökalp, üçüncü baskı, Ankara, 1950, 
Serdengeçti neşriyatı, sayfa, 35). 

Ziya Gökalp'in istikamcti de millidir. Türk ve Müslüman kalmak 
şarttnı koşuyor, fakat milltharsı arayıp çıkarmak gereğini de ilave edi
yor. Halbuki o zamana kadar girişilen ileri hareketler böyle bir araştır · 
maya istinat etmiyordu. Üsteli� Ziya Gökalp Batı'yı da tam araştır
mak noktasında bir şey söylemiyordu. Halbuki Türk münevverlerine 
göre Batı çok değişik bir mefhumdu. Kimine göre sadece dans, eğlence, 
kimine göre ilim fen, kimine gÖre teknikti. Peyami Safa'nın yazdığına 
göre Filozof Rıza Tevfik gibi bir düşünen kafa için dahi Batı 
konfordan ibaretti.. Halbuki Baıı nedir, ne değildir bunu anlamadan 
Battıaşmak mümkün değildi? O halde Batılıllk hareketleri üzerinden 
yıllar da geçmiş olsa b� düşünce borcu ödenmeliydi. 

Batı'dan iki Zıt Görüş .. 

Satıyı kendi içinde tezada sokan iki görüş vardır. Birincisi poziti
vist düşüncedir. Bu dar ve kapalı bir ilim görüşüdür. Buna göre, insanın 
kaba tecrübe ve görüş alam dışında kalan, ölçülmesi de mümkün olma
yan, belirli sebepler ve neticeler zincirine bağlanarnayan hiçbir gerçek 
yoktur. Aklın ışığında karanlıksız, meçhulsüz ve prensipleri belli oldu· 
ğu için esrarsız aydınlık bir varlık içindeyiz . ilim ve akıl tabiatı son 
sırlarına kadar izah edecek, mucizelerini göstermeye başlayan teknik 
insanı bahtiyar edecektir. Gerçekten tekniğin nimetleri halk yığınları
nı bu anlayışa kazanıyordu. . 

Türkiyc'de de Batı hayranlarının en çok üzerinde durdukları bu 
pozitivist anlayış bu tenkik semereler hayranlığıydı. 

ilim doğruya sanat güzele bağlıydı ama zevke ve faydaya bağlı 
teknik hepsini unutturacağa benziyordu. Başta iyiye bağlı din ve ah
lak değerleri olmak üzere ... 

Ama Batı düşüncesi bu görüşten ibaret dcğildi. 

Batıda ikinci Görüş: Mistik Anlayış 
• 

Bu anlayış, aklı ve ilmi kafi gÖrmeyen ve daha geniş bir perspekti
fi insanlığa işaret eden bir cereyandır. Batı'nın mistisizmi dinden doğ-
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mamaktı, daha çok pozitivizm düşünc;enin tenkidinden ortaya çık
maktadır, bunu Peyami Safa şöyle anlatır: 

"Yirminci yüzyılın tam başında Planc;k fiziğin en mühim prensi
bi olan sürekliliği (Continuiteyi) sarsmıştı. Beş yrı sonra Einstein bu 
darbeyi tamamladı ve Newton fiziğin dayandığı zaman-mekan mef· 
humlarını da yıktı. �nra büyük fizi.çi Heisenberg kararsızlık prensi
bi diye meşhur buluşuyla, çekirdek fiziği dünyasında realitelerin 
her türlü ölçüden kaçtığını ortaya koyunca, yalnız pozitivist fiziğin 
ortaya koyduğu ölçü kavramı değil ve fakat bütün ilimIerin ve madde· 
ci felsefenin dayandığı determinizm, yani sebeplerle neticeler arasında' 
ki münasebet· inancı da sarsıldı. Buraya kadar ilim diktatörlüğünün çö
küşüne şahit oluyoruz. Fakat yirminci yüzyılın fikir devrimi bundan 
da ileri bir isyan, yalnız ilme değil, akla karşı da bir isyandır" , 

Söz Romain Roland'Ul 

Peyami Safa burada Misıisizmin doğuşunu anlatması için sözü bü
yük Fransız yazar ve dÜ$ünürü Romain Roland'a bırakıyor: 

"1874'ten beri, ihtiyatlı Emilo Bouttou:ıt "De La contingence des 
lois de la nature" adındaki eserinde kendisini tehlikeye atmıştı. Akııta 
bağlanııyı kesmiyor, fakat onu ilmin sun't inşalarından kaçan ve 
esrarlı tabiatle akraba olan daha umumi bir aklın içine ahyordu. ilim
lerin felsefesi hemen bu hücum yolunda P _ Duhem ve E. le Roy ile 
birlikte ileri atılmıştı. Biri fizik teoriyi, zekanın gerçekte hiçbir daya
nağı olmayan bir icadı sayıyor, öteki de ilme aradığı hakikati imal et
mek işini veriyordu. Büyük Henri Poincare'nin dünyaya yayılan eserle
riyle araya girişi o zamana kadar hakim olan jeometrik değişmezlik 
inancına kesin darbey i vurdu. Onun harikulade hür ve muvazeneli, 
ahenkli zekası ilim değerini yalnız kendi alanı içinde kalmaya mec;bur 
ediyordu. Zira şu kanaate varmıştı ki Allah'ın evinde bir odadan ve 
Allah'ın diyarında bir kraJlıktın fazlası vardı, Bir değil, birçok realite
ler mevc;uttu ve bunlar birbirlerinden başka şeylerdi. Birbirlerini ircaı 
imkansızdı ve bunlardan anak bazılarını insan zekası anlayabilirdi. 

Kırk yıl iç inde 1900 ylJlarının yaptığı harikalı sezgi ve tenkid gay
reti sayesinde dünya anlayışının bu genişlemesiyle akıllara hayret veri
ci bir tarzda zenginleştiğimiz; duyuyoruz. Fakat 1900'c\a ilk kazma 
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vuruşları, ilmin ve politikanın düzenini sağlayan akııCı derterminizmin 
duvarlarını çatlattığı zaman, bütün çatlaklardan sızan su ağları halinde 
önüne geçilmez bir mistisizm halini alan kasırganın şiddeti göz önüne 
getirilebilir. Mistisizm, bu kelime, en çeşitli partiıerin ağızlarında, aynı 
zamanda çınlayan haykırış ... O derecedeki miSlisizmin cevheri ve tarifi 
bugün bize ansızın ortalığı kaplamasından daha az önerrıli görünüyor." 

Peyami Safa, Romain Roland'ın Peguy monografisi önsözünden 
bu kadar uzun bir almııyı niçin yaptığını da şöyle anlatıyor: 

"Beni bu makalemin içinde yabancılardan uzun iktibaslar yapma
ya götüren sebep, XX. yüzyılın başında bizim hala bilmediğimiz yeni 
bir Batı'nın doğuşu vakıasının sırf bana ait bir görüş olmadığını belirt
mek ve Batı düşüncesinin en büyük temsilcilerini söyletrnek ihtiyacı
dır. Bu yüzyılın bütün felsefe, edebiyat, sanat hareketleri yeni doğan 
bu batı kültür ve anlayışının sayısız delilleriyle dolup taşar." 

Iyi ama bu Batı'nın yeni yüzünden Türkiye'ye ve Türk insanına 
ne? işte Peyami Safa burada belirir: Batılılaşmak isteyenlerimizin bü
yük ekseriyeti Batı'yı sadece pozitivist yönüyle ve o da pek sığ bir şe
kilde bilirler. Batı'nın kendi iç dramını ve içindeki bu yeni doğuşu 
bilmezler. Bu ise, Türk inkılapları için büyük bir tehlikedir. 

Peyami Safa bunu da aynı makalede şu satırlarla anlatır: 
" Batı'nın kendi kendisi hakkındaki görüşünün geçirdiği büyük 

devrimi, ister Spengler gibi "Batı'nın sonu", ister Berdiaff gibi "Yeni 
zamanların sonu" gibi görenlere katılalım, bizim mübarek devrimimizi, 
ölü bir batı anlayışına göre kalıplandırmamız ve Batı'nın bugünkü dina
mizmini yapan fikir hummasını paylaşmaktan kaçınmamız, bizi don
muş bir örnek Önünde pasif kalmaya ve onu maymunca taklit etmek· 
ten başka hiçbir şey olmayan tehlikeli bir MIMETlzM (Taklitçilik) 
içinde kısırlaşmaya götürür." 

Hangi Batı? 

Batı'.,.ı iyi anlamak üzerinde Peyami Safa o kadar durmuştur ki 
bir çok Batı olduğuna dikkati çekmekten hali kalmamış ve bu tek tip 
ve yanlış Batı anlayışının tehlikesini yine Türk düşüncesinin birinci sa· 
yısında ynr1lğl bu makaıade şöyle anlatmıştır: 

·' ... Türk devrimini bu ölü Batı kalıbına göre dökmek isteyenler 
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jleri sandıkları inançlarının ne kadargeri olduğunu bilmiyorlar. Onların 
jçinde ımızgandıkları Batı rüyasından uyanıp kendi kendjlerine sormak 
zorunda oldukları ilk soru, yanılmıyorsam şudur: Hangi Batı .. 

Ve Attila ılhan. 

Pevami $afa'nın sorulmasını 1953'te tavsiye ettiğj "Hangi Batı" 
sualini çeyrek asırdan fazla bir zaman sonra Atilla ılhan, bu isimde bir 
kitap yayınlayarak kendince sormuştur: Hangi Batı. Bu husus, Payam; 
Safa'nın nasıl bir fikjr öncüsü oldu8unu en açık gösteren mjsallerden 
birisidir. 

Reçete nedir, yahut üçüncü cevap. 

O halde, Batı'yı tanımayan buna rağmen Batılılaşmak isteyen 
Türkiye için çare nedir? Zelotizm mj, Herodyanizm mi? Bu noktada 
Peyami Safa T oynbee'ye hayret eder ve aynen şöyle der: 

"Besbelli ki ingiliz tarihçisi yabancı bir medenjyete karşı eskj bir 
medeni milletin verebileceği üçüncü bir cevabı hiç düşünmemiş, 8u 
yabancı medeniyet i ya toptan reddetmek veya toptan benimsemek 
gibi iki tepkinin dışında üçüncü bir şık daha vardır ki o da bu mille
tin yabancı bir medeniyetle kendi milli ve dinıgeleneklerini uzlaşııran 
ahenklj bir sentez yaratabilmesidir. Biu:at Bay Toynbee, yukarıda 
sözü geçen fikirlerjnj yayınladığı kitabın (fransızcas.: La civiliSOltion ci 
l 'epreuve: imtihan Geçiren Medeniyet) öteki fasıılarında, dünyanın 
onsekiz medeniyetinden bugün canlı kalan dördü arasında, hepsinin 
kültürlerjni ahenkli bir birliğe kavuşturacak medeniyetler arası bir uz
laşma teklif etmektedir. Batı medeniyeti için de başka kurtuluş yolu 
göremjyor. O halde mesela Türkler gjbi ---eskj medenHi, milletin- ya
bancı bir medeniyet karşısında iki medeniyetjn canlı değerlerini uzlaş
tırması mümkündÜ" ve bu onu zeJotjzmjn geriJiğinden ve herodyaniz
min maymunluğundan kurtarabilecek üçüncü bir şanstır. Büyük Ingi
liz tarjhçisinin bunu unutması kitabının ana fikri hesabına hayretle 
karşılanacak bir dalgınlık sayılabilir ... " 

Evet, Peyarni Safa'nın bu fikri sonraları kendisi tarafından kjtap 
haline getirilmjş ve "Doğu-Batı" sentezi olarak isimlendirilmiştir. Gö· 
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If' rülüyor ki burada Peyarnı S.ıfa, Ziya Gökalp'ıen çok dah.ı ileri bir 
.. ' noktada bulunmaktadır. Türk harsIn! değil sadece, Bdtı'y. ve dünyayı 
i iyi .ınl.ını.ık ve değerlendirmen;n ye solu,} bir scnu'n� gitmenin en 

Sl!viycli ve çık.ır yol olduğunu söstcrnıj� ve bu uğurdJ. kafa yormuş

i tur. Bu suretle henı hiç değişmernek gibi bir abcsin peşindeki kısır 
dindJr ve h.ım 'lobaliMa, hem de Bolu deyince sadece ı('kniği ve kon· 
foru oınlayanlara karşı çıkmışıır. Şu satırların! da okuyoılun: 

"Türk düşüncesinin t('karnüJünde Avrupa'nm ilmi görüşünü dog. 
maıitml' kadar vardırmamak için,bir yandan Avrupahlaşırken bir yan· 
dan da bize bir tarih ve iklim nimeti olan Şarklıya has kuvvetli seıiş 
hasSitmııı iptida! mistik halinde yeni terkip!cre dogru tekamül eltir· 
mcriyiz." , 

"Gcrçekten de, Bau'nm bugünkü mistik ve mancviyatçı temayü1ü, 
geri bir Ortaçağ mistik vc skolastiğine dönUş değil, Rönesans'tan beri 
k.ızandan tabiat bilgiıerinin bugün gösterdiği istikameııe ins.ın ruhiyle 
ilahi perspektif arasında yeni tcmas noktaları bulmaktır. Bu ileri misıik 
hamle antroposantrik (insan merkezli) bir dünya güri.işünden teosan· 
trik (Aııah merkezli) bir dünya görüşüne geçişin imkanları üzerinde en 
büyük tabiat bilginlerine de eserler ilham etmcktedir ve dava ilahiyaı. 
çıların özel gürüşü olmaktan çıkıp tabiatçıları da içine alan bir şumul 
kazanmaktadır ... 

Gerçekten Batı'da ilim ve ilim anlayışı birkaç defa büyük değişik. 
lik göstermiştir. Onsekizinci asırda şahlanan pozitif ilimlcr bir ara 
pozitif ilim dışında hiçbir hakikat olmayacağına ve pozitif ilim/erin in· 
sanm bütün mcsclelerine ç,ue bulacağma insanları inandırmıştır. Hal· 
buki pozitif ilim sadece tekniği ve konforu getirmiş ve fakat insanların 
mancvi ihtiyaçlarına cevap veremcmişti,. Bunun üzerinc Aguste Com· 
te'un öncülüğünü yaptığı pozitivizm ve onun polilik kalıntısı olan 
tarihi maddedliğe dayanan Marksizm fikir pbmnda ya rerkedilmiş 
yahut birçok tadilat geçirmi$ti. 

Tiirkiye'deki Batı'olar ise ,bu son gelişmelerden pek haberdar ol· 
• madıklOırı vc geri kalmış ülkelerin aydınları Marksizme, sosyalizme', 

tarihi maddeci göri.işe daha kolay yakalandıkbrı için ancak Batı'nın 
terkeniği poıitivisı merhalede bulunuyor vc Baıı'yı öylecc almak 
istiyorlardı ... Peyami Sara ise bunların kar�ısın;ı, diinya göri.işü verecek 
bir kültilr cdıı.:f ve gayreti �otrtını ileri sürerek çıkıyordu. Ayrıca. bugün 
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BMı'nın ıerkeuiili poı:itiviwıi bil. al.ıcağız diye biı i binlerce sene mil· 
let olarak JYdku tuLm b.uı lillsurları tahribe de liiwııı yoknır, ıliyor· 

du. 
Yani Pey.ımi S,ır., �'()k üstün, ih,Halı bir ilmi' giirüş çcrçe\'csı çizi· 

yor ve ç,ığda'i U,ııı'nll1 anLışllmasl , süzgeçten geçirilmesi ve sonra .ılı· 

nacak kültür değerlerinin tesbitini öne sürüyordu, 
Bunun içiıı de Batı'yı iyi bilmek, Baıı'yı iyi bilmek için de en az 

bir Batı dilini çok iyi bilmek ve felsefi formasyana sahip olmak gerek. 
ti. 

Peyanıi S::ıfa \'C .'ıümtaz Turh:ııı 

Türkiye'de B,wlıldll:1a!( nıc�d;'�ln i  ilmi J.IJIHb il:�dcyen,üniVl'rsi.  
ıeye sok:ın Batılıla'iI1;') harckt'ıini ilmin ı..nı1tftıliiıw vermek isıey"" 
ikinci bir insan da ı'mf. ,\lüıııt.:ıl. Tur1n,l'dl , O  d,t "GMp!ı!dşm,lIıuı ne· 
resirHkyiı?" d;)c bir ;';il:lP:,l ll.ılll,'!'1 'illld iıamlcrnil.in ı..riti:Jırıi y,ırı' 

yonlıL. Peyami S:ıf:ı 'nın Kii!Ur Ibfı;ıs) ıkrc:isindt·ıı do:nu olaıı ,\Eiııııaı 

Turhan'la fikirleri birbirin..: pek yaklIHIı. Ancak yine de fOlrkll diişüll
dül,deri nokıalJr vardı. Uiılı�ss.ı ilim JI1IJ�'IŞI bakıılıımLm. ;\I,ümuı Tur

halı'dJ Türkiye'nin kurtuluşll!ı�ı ilimde, birinci sınıf yirmi bin iliııı 
Jdamı yctiştirilnıcsinde bu luyonlıı . Bcııim de bulunduğum bir toplan

tıda Mümtaz Turhan'a Peyanıi S,ıf.ı sordu: 
-Mümtaz Bey B.ıu'dJIl ilim ilblını diyorsunuz. AmJ hangi ilnıi? 

8.:ıtı'nın h.ınsi devrindeki ilmini? llıt1amyus'u mu KUj)ernik'i r:ı i.New

ton'u mu, madık'yi altüst eden Einstein'in ilim .:ıntolyışını mı? Bir 

yorum getirmek zorundasınız, 
-Yorumsuı üstad. ilmi almalıyıı, Hiçbir yorum YOıpınadan s.ıılece 

ilmi, 

-1\-1ümtal ney, yorumsuı ilim derken bile bir yorum YJpnıl� 
olmuyor musuıııiz ? 

Öyleydi bu dJ. bir yorumdu am:ı yorumların belki en belini/i 

oluyordu. 

Fikir ve S.,n.,t 

Bir SoltıJıkar fikir hayatın ı Solnaııııda dJ. yaşar, fikirlerini sanatınol 
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dt dksettirif. Şimdi bir (kr):inin .ısık snrdıiı f;rdı cidıli ve ,ığırbol�h bir 
b.ıhsi:,.i ıeşkil edeli Doğlı·Balı holkkıııdoll..:i bu düşüncelerini Peyolıııi 5.1' 

f.:ı Faıih.l!:ırhiye ronı,ınınd.ı nasıl işIl'di, onıı görelim. 
)":IJih:H3.tbiye. roııwııııın "ahranıaıılJrı Ner iıııın ve Şirıısi stiıiii· 

diirler .  ikisi de O.ıriildh.ırı (Korıscrv<ıtuvJi)a �i,nı ... kıl'dir1cr. Neriıııan 

U I , Ş iıus; "emeııçe plmakta ve Fatih'ıe otıfrrııakIJdırl,lr. Ama Nı'ri· 
nı.ın o ı,ım,ınlilr BJıılıL.ış,ın Ttirklerin olUruuğu H,ırhi)'ı" yi ii/.lenıekte, 
I$ıklolr içindcki bu S('mtin holyaıına imreıııııekıcdir. Oylc ki udu ve 
Türk nıusikisirıi eski ve k.ıba bulmJYol b.ışlOır. Ni$olnhslt\l da. ÜJşkol ve 
rakaı Ş iııasi'den brkh, brkı. çünkii giyimi kıış.ınıı d.ıha bd ııh lıir genç· 
le ıdııışır . isıiklal C.ıddcsi'ne or.ıdaki şık pasıan('kre gider. B.ıbOısllıı, 
nişanlısını ve doı1du�1ı semıi ilınMI edı·r. Anı.1 li imrl'mliği Baıılı h.ı· 
yalı yolşaYdn bir Rus kızlt\UI drolmııı.ı şahit olunca, Fatih·!-I;ırbiyc 
tramvaym,ı ,HIoldığı ):ibi b.ıbOıS:nJ, Iliş.mhsına, uduııa, nmsikisine yani 
öz vaıanınJ dÖner ... RolIlJ'da Neriman Fatih semtinde oturan!�rı ş.ırkı. 
ları kc<Hye -çiiıı lüi tcmbl'1- Ilııbiye'de oturan1.lrı dJ köpeğe -çün . 

• kü cerhczcli- benzcırniştir. Ama .:ısıi şu satırlarda romancı. Şark 
Garp hakkındıki fikirlerini Ferit Bey'in ağzından şöyle Jçıklar: 

" Ş;ır" ve Garp alemlcri, t;üneşin doğduğu ve bJ.ttığl dheder kadar 
.birbirinden ,wrı değildirler. " Prototipik" vasıflJr :ırarken basiılrr ilze· 
rindc konu�muş oluyoruz. Şark ve GJrp insaıılığııı kiliçesi.)! ıerkip 
ederler, bu itib.ırlJ, medeniyet dedigimiz şey yeni ıerkipIere doğru 
mütenıJdiyen istihale eder. Buna ter.ıkki, Ick5.mül, değişme, ne derS('· 
scniı dcyiniz. Ben tabirierden de "orkarım. Hiçbir ı,ıbirin sabit bir 
medlulü yokıur. GJrp medeniyetinin içinde Şark unsurları ve Ş,ırk 
medeniyetinin içinde Garı> unsurları yok mudur? FJkal her şey bir de. 
rece mesclcsidir. Bugiin"ü GMp medeniyeti, giııikçe terkibine dah.ı 
fazl,ı mikt,ırd,\ kJrışan çcliği hazmedemiyor ve kusma" istiyor. Onu 
makineleşıııekıen \'e bUyük sanayiin barharlaştırıcı, hayvanla�ıırırı Il'· 
sirleriııllen "urtJrnıak için, ıerkibiııde Şark unsurlarmm çof:,lllı lm,lsı 
lazımdır. ZJlllıederim ki G;ırp nıistiklcrinin istedi"h:ri budur ve bu 
zaruridir. :\lihaniki bı'şeriyeı, Şark'ıan biru llIuhayyele ve metafizik 
tils.ı ...... urlaruileniyor. Çünkü, hergün biraz dalıJ makindeşen Lavallı 
AmerikJlının her gün bir,ıı d.ılıa kuruYJn muhayyc1esi, yolrın s.ıaıi icOıd 
etll'n y.ılıuı Uyy,IH'yi taj,lVvıır eden bir ŞJrklının YJr J tırı kar,lsmd.1Il 
mahru:l1 k.1L.ıe.ıktır. Şark vi: Garp, nıütev,ısı! (birleşik) k,ıpIJrd.ıki Sıı 
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gibi birhirlı!rinin ('ksık IMarrJrrnı l;ını.ımIJIl1:ık suretiyıe, hem tıuJ;\inkü 
miiıhiş �iilıilr buhr.ınuı, h.ılkdl!,·l!k,hcm de yeni ıerkinlerc do.�ru eide, 
eeklerdir. 

Ş:ırk'la G:ırb'ıo milltek:ısmd.ı olan Tiirkiye.G;ırp't:ın tesir :ılın"kı:ı 
ter('tldiit etmcmclidir. Ancak, bu tesir biıim t.ır.,f,mııd:ın y.ıpıl.ıcak 
muk.ıbil bir tesiri ihlal etmeyecek derecede kalm:ılı, yani kiiltiiriimiiziin 
siizel ve h.ılis köklerine kadolf nüfuz etmemclidir. Bunun için Garp'ta 
Türk musikisine k:ırşı, bilh:ıss.ı bugün verilen ehemmiyeı :ırıdrkcn, Tiir
kiye kon$ervatuvarındJn alOıturka musiki kısmının k.ıldırılması çok 
yanh$ bir harekeııir. Unutmay,ılım ki bu kararı verenler ve tatbik 
edenler, evlerinde ve Ilwelislerindı! alaturka musikidcn başka bir şey 
dinlemiyorbr ve kMarbnndJ samimi degir sJdcce,şckilperestıirlcr, gü· 
niin estetik eereYJnl;ınnı biliııiyoriM ," 

B u  1JllflJr .ı�ağı yukarı y.lTIln asır önce y;1Zllmışlır, Ve bir k('hOı
ncı gilli de rili sene sonr.1 gerçekıeşmiştir. Zira, bugün Tilrk fllusikisi 
Devleı Konscrvallı�'Jr, :':urulmu� bulunmıktadır. Ayrıca bir de Devleı 
Klasik Türk Musikisi Kurusu kurulmu�tur. Ve arıık alaturka t.ıbiri de 
kull.ınılmamaktadır ,Çünkü bu tabir yabancı gözüyle b:ıkı�ı if:ıdc edcr. 
Bugün Türk Musikisi tOıbiri kullanılmaktadır ve bir vakitler konscrvatu
vulardan kovulan Türk Musikisi, h:ıyatiyetini koruyan yüksek seviyeli 
bir milli unsur olduğu için hay:ıuOlki yerini korumuş ve nihayeı kabul 
(Le ettirmişıir. 

Şimdi de, onun kiı:ıplilrındaki fikir portresini takip edelim, 

ı·Fikir Eserleri 

a-Türk Inkılabına Bakışlar 

Peyanıi Sab " Türk Inkıl:ıbına" sadece ekonomik,sadece hukuki, 
5:ıuece siYoUi Jç IdJI1 b:ıkınıyordu. O -meseleyi içtimat ve rJrih1 perspek. 
ıifi içinde ele alıyordu. Bunu etr:ıfıyla Türk Inkılabma B.1kışlar isimli 
ki'abıııd" yaptı ve Türk Inkılabını iZJ.1ı etmeye çOlhşl1. Bu çerçeve 
içinde Türk inkıl.ırbının cn spesifik noktası Pey:ımi Safa'ya gÖre ($ark, 
Garp) (Doğu-B,w) f:ırkhıı�ı yani iki medeniyeıin çaıışııı:ısıdır, 

Bu kısa izahın IŞıgl ahında kit.lbı biraz daha inceleyelinı. Bu kıy. 
metli eser "Inkıl:ıpı,ın evvelki cereyanlar" bJhsiyle başlamakudır. Bu 
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böliinıck Türkçüliik, IsI;ımcıhk � wrpçıhk etrarl�'I,l Jııl.mlıııtşıır. Bu 
bdlısin son biiHimünde ise (ereYJnlJrın birhiriyle mön.Hebet/cri güSll', 
rilmiştir. Pc}'ami S;ıfJ'nın bu konudJki tesbilleri $lIlll.udır: 

1 ·  Tiifkçülcr ve wrpçılar mill7 ikıisat anlaYI$ında müşterektirler 
2· Türkçüler ve islamcıLır da islam beynelmileliyeıi fikrinde or· 

taktırLır . 
3· Her üç görüş de "taklitçilik" şekljnc� bir Avrupahlaşll1aya 

karşıdıriJr: 
4· Her iiç akım da Sosyaliımin k,lrşısındadırlar 
Bu bahsin sonunu kiuptan aynen alıYOf"um : 
"Ilu cereyanların birbiriyle kapışuğı deyiderde, Türk Cemiyeti ye 

Türk Mdtbu,uı geniş bir hürriyeuen istifade ediyurdu. Ortaya atılnıdsın· 
dın korkulan hiçbir fikir ve iddia yokııı. Bunun için fikir ad.lI11IJrı 
arasınd,ı ki,ltür meselelerine bağlı olmayan politikJ ihtildfları ııÜfm. 

mez. Hepsi Kanu.ı.ı ES.Hi etrafınd..ı birleşmiş/erdir ve yalnız Ol1l1n 
muhafaz.ısma karşı haSSolsıır. FOıkat, henüı beşinci senesini idr;ik eden 
meşrutiyet inkılabının baLı şekil/erini tenkidde birleşiyorlardı. MeselOı 
Miıhaı Pa$a'nın milli ihtiyaçları ve zarureı[eri düşünmeden Kanun·u 
Esasiyi lıJrfi harfine tercüme eımiş olmdsını hiçbiri nıazur görmüyor. 

·du." 
"Fikir adamları içinde bu cereyanların birinden ötekine sekenler 

ve t{'(dhlerini değişıirenler de vardı. Süleyman Nazif A�u/Lıh Cev· 
det'ten 'le mecmuasmd;ın ayrtıml$, Sebi1ürre$ad ailesi içinde görünme. 
ye bolşlJml$tl. CelSI Nuri de lç1ihad GarpçllJrt arasındı iniklilini ilaıı 
etti. Rıza Tevfik gibi, yerine göre üç cerey�nı da haklı ve sevimli bu· 
lanlJra da tesadüf ediliyordu." 

"Hükümeı, ltlihad ve Terakki yahut Hürriyet 'le hilaf, hangi parti· . 
ye mensup olursa olsun memlekeııe fikir cereyanlarının inkişolfını bü' 
yük bir nıÜ5amıha ile kar$ılıyor, ilmi neşriyata aSla miidOıhale eımiyor. 
du. Fikir mecmualarının hiçbirinde de hükümete karşı siyasi hücumla· 
ra ve ıenkid[ere ıesadüf edilmez. Sanki bunlar arasında iki ur;ıfı da 
birbirine ılişmekten sakındıran ve büyük milli zarureılerin idrakindcn 
doğan zımnl bir anla$ma vardır." 

"Büyük Harbc kadaf sJbil ve devamlı birer fikir manzumesi ha· 
linde görünen cereyaııl,Hın mOıhiyetleri ve birbirleriyle münasebetleri 
budur. Büyük H.ırp ilJrı edildikıım sonra, bu fikirlerin herbiri, dcvlet 
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id.ıresine isıikamcı veren birer aksiyon ilıresi olmaya Ilınneııidcr . iııi. 
h.ıd vc Tcrakki Partisi içinde bu üç. CNcy;mın d" önünde ko�an, harp 
I .. hor" luvarını.l.l vcya cephc gerisinde bu n:ızariyelerin tecrübe· 
kriııi y.ıpmay.ı kalk.ın olUriıeler belirir. Arıık bu fikirlcr. atcş ve kan 
d,ılı;alaruıııı çepçevre kuşattığı büyük Türk mahşerinin orıasında ilk 
imtihanlarını geçirmeye başlamışlardır." 

BuncLın sonra Peyam; Safa bu üç fikrin Birinci Cihan Harbi'nden 
sonra nasıl yaralanarak çıkıığını anlatmakadır. Gerçekıen Islamcılık 
yaral,ınmış!ır, çünkü "Ci had-ı Mukaddes" ilan edilmesine rağmen 
birçok Arap ülkesi kaybedilmiştir. TürkçülHk yaralanmışıır. lira Tu· 
ran hHlyasıyla harekl'I eekn Enver Paşa devleti felckaıe götürmüşıür. 
Nihayet G.ırpçıhk fikri de yaralanmıştır. Çünkü. kendimize örnek al· 
dığınıız Garplı insanlar ve devletler imparatorluğumulti yıkmışlar, 
;\khmed A.kif Kuv.ıyı Milliyeyi d.emnlaştıran istiklal Marşı'nda "Me. 
deniyet dediğin tek dişi kalmıŞ canavar "dan balı5l!tmel.: zorunda kal· 
!llışıır. 

Kuv.ıyı Miıtiye,Milli Mücadele ve ondan sonra ise Milliyetçilik bu 
Uç fikrin yerine kainı olmuştur. Ve Atatürk bunu Baıı medotlarını kul· 
lanarak ve daha radikal bir şeklide impartor!ukıan çıkıp miıt7 devlet 
olmanın ve millT sınırtar içinde büyük azınlıklara sahip olmamanın ra· 
haıllgıyla icra etmiştir. 

Peyami Safa bu girişten sonra tekrar meselenin esasına ve tarihi 
derinligine dönerek Türk 1\1esclesini incelemiştir. Bu noktada liya 
Gökalp'in an'anecilik fikrini elnlarak Türk inkılabının bu fikirlere fiili 
bir cevap olduğunu şu satırlarla anlatmıştır: 

Her soru kitaplık biI mesele koyuyor ortaya 

"Muasır düşünce tarihimizde imparatorluğun en büyük mütefekki· 
rı diye selamlanan Ziya Gökalp'a Türk inkılabı vakıa halinde cevap · 
verdi: Fakat bu cevap tahlil edilmiş değildir: Kemalizm an'aneyi nasıl 
anlıyor? Onu topyekun reddediyor ve Türk ruhunu hazır. tarihsiz ve 
an'Jnesiz kaideler üstünde mi yaşaımak istiyor? Değilse yalnız milli 
an'.lru·leri mi kabul ediyor. yoksa dini an'aneleri de müsamaha ilc 
karşıllyor, haıı,ı biraz teşvik ediyor mu? Gökalp'in istediği islam bey· 
ııelmileliyeti yerine Hıristiyan beyııclmileliyeti ve bazı Hırisıiyan an' 

38 



aneleri içim,' girmiş gürüııen Türk inkllablllHl medeniyet ve milliyet aıı
IJyıŞ�l1l ı.ıyin l'debilnıek için, bu sorgular,) vakı.ı halinde verdii!i ce· 
v.ıpl.ır.ı ua bir göı .lIm,ı" l.Ilım geliyor. Ondan sonra "Türk meselesi" 
naz;ıri bütün vULuhile !>direcekıir: G.ub medeniyeti bir an'ane ınahsulü 
müdür? Bu an'aneyi ya�mış olmadan o medeniyete giremez miyiz? 
Bu an'ane nedir. Bir Hıristiyan beynelmikliyeti VJr mıdır? Garp ve 
Şark nedir? KJç Şark vardır? islam-Osmanlı Türideri hangi Şark
tadır? jslam, Şark ve Uıristiyan Garp arasında bir mukayese ne ne
tice verir? Lıiklik inkılabımızdan sonra Türk cemiyetinde islam ;ın'a
neleri yaşıyor mu? islam dini Türklerin Hıristiyan G;ırp medeniyetini 
bÜılin an'.ınneleriyle benimsemcıerine engel midir? Türk düşüncesi bu· 
günkü Avrupa espirisini (kafasının) temeli sayıbn Yunan Düşüncesini 
yaşamış mıdır? Tarihinde Greko-l.atin kültürüııe intibak teşebbüslerı 
var mıdır? Garp Rönesansını henüz idrak etmemiş midir? ilah._gibi 
meseJelerin etmüden izah:ı yarayan tam bir tablo meydana gelecektir. 
Bu sor,gııların ceva;:ı kadrosu dışınd .. Tiirk inkııabmltl izah edilmiş ol
masına imkan yoktur." 

Kiıabın bu birinci bölümünü Peyami Safa "Iki alemin an'aneleri" 
bahsiyle bitiriyor. Bıı bahse "Kemalizm An'ane düşmanı mıdır?" sua
liyle giren Peyami Safa sonraki sayfada şunları söylüyor: 

"Türk inkılabı dini an'öıneler arasI,nda yalnız meıJen'i inkişafa en
gel olan adet ve projeleri atmış, ötekilere genci laiklik prensibinden 
dolayı müdahaleyi düşünmemiştir. Bil.ıkis bu an'aneler arasında resmi 
kıymetlerin; muhafaza edenler bile var. Ramazan, Şeker ve Kurban 
bayramlarına ait bazı mcrasim ve tatiller devam ediyor," 

Bunddn sonra kiıabın ikinci kısmı başlamaktddır. Bu kısımda 
birinci bahis başlıgı "Avrupa nedir?" , Bu sual;n cevabını şöyle 
vermektedir: Avrupa bir kıt'Ol ve bir kafa'dır. Bundan sonra da Avru
pa'yı meydana getiren üç unsuru anl,ıtmaktadır ki bunlar: Yunan, Ro
ma ve Hıristiyanhktır. 

Gerçekten Peyami'ye göre Avrupa üç tesirden doğmuştur, (iç di
siplinuen: " Roma'nın cemiyet disipliııi, Hıristiyanlığın .ıhıak disiplini, 
Yunanistan'ın zcka disiplini." 

"Avrupa kafasının Yundnislan'a borçlu olduğu şey, onu insanlı· 
ğın öte tarafından en çok ayıran kalitedir. ZckJ disiplini. Çün"i; biiıi;n 
öteki lliı.ımlJr bu uisiplind.:.-n doğar, ilim de bu disiplinden doğmuş-
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ıur. Bunun içindir �i dünyanın her ıarafınd.! muhtelif san,nlar ı;örüliir. 
se de ilim s.ıdece Avrupa'y.ı mahsusıur " 

Yine 01111 Oinleyclim 

"Rönesanstan bugline kadır tekanıül eden tabi.ı! bilgileri, Renan' 
ın "Yun,lIl Muciıesi" dt'digi büyük medeniyetin en harikuLıde buluşu
nu, riyazl'ye meıudunu geliştirerek Avrupa k.ı(;:ıslO-ı yerleştirdi ." 

..... riyJliye polisi, Yunanistan'd,ı Avrupa'nın ilk çağda bulup or
taç.ığdı kaybettiği, fakat Rönesansıa yeniden k..ıvuştuğu en büyük ni
mettir. Orı.ıçağda bu nimetin Asya'w Islam Şark'ıo eline n;ısıl geç. 
tiğini fakat sonralan Avrupa'mn onu Şark'!n elinden nasıl kaptığını 
ileriki fasdlarda göreceğiz." 

Bu cümledcn som,) Peyami ikinci ıesiri ele alıyor: RomJ'Yı. .. Ve 
diyor ki, "Yunan Diişüncesinin ıesis ettiği zeka disiplininden soma, 
Avrup,) medeniyeti, Roma .ın'anesiyle hukuki, Hıristiyan an'anesiyle 
de ahlaki bir disipline kavuşmuştur." Roma, Yunan felsefesinin geniş 
bir hukuk ve ahlak sistemi vücuda getirmeye müsait akli ve amelf Ia
raflannı alıp inkişa.f eııirmiştir." 

"fakat Avrupa medeniyetin;n Roma'd.ın aldığı hukuk prensipleri 
bilhassa rönCianSlan sonra inkişaf etmiştir. Bu medeniyetin ahlaki kai· 
deleri ortaçağın Hıristiyan "sırlarından gelnıektedir. Avrupa kafasını 
vücud.! getiren büyük tc'sirler arasında HıristiYJ.nlığl da hatırlanıadim 
Garp medeniyetinin manası üzerinde y.ıpılacak tahlil tamamlanmış s,a
yılamaz." 

Pey am i Safa bundan sonra gelen bÖlümde Hıristiyanlığın Avrupa 
kültüründeki yerini incelemektedir. Bu bölümd� Peyami Safa'nın haklı 
olarak verdiı1i hüküm şudur.Bu üç unsurdan Avrupa üzerinde en büyük 
tesir sahibi ve onun oluşmasından en ooyük hizmeti olan "Hıristiyan
lık"ıır. Bu mülıinı bahsin t..:ımamrnı buraya almayı uygun gördüm: 

Hırıstiy:ınlık 

"Nihayet Avrupa kafasını olduran üçüncü büyük tesir, Hıristiyan
lık Roma'nın fethettisi sahaları kapl .. nıay'lı başlıyor. Bu iki i5lilil, bir
birinden pek ayrı şeyler olnıakl;:ı beraber aralarınd.ı büyük benzeyişler 
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vardır. Rom,ı (lvis Romanus'un iııııiYJll,ırını h{'( ırkl.ın \·c her dild{'n 
ins.ınbr,\ kJbul {'Ilirmiş ve t.ınrıIJr Mllı... YJlnlL bir k.ıbilcye,bir semte, 
bir dJğ,ı, bir şehrc vey.ı bir Ill;ıbo..'de bJglı oJm,ıkt.ın çıkarak ıımumıve 
ıııüştNek bir hii.le gelmişlerdi. Hıristiyanlık da, Roma'da fena gi,zle gö· 
rülmüş oldugu h,ılde onun gibi her tarafa vc büıiin ırı...IJr ,lf,uıııa Ulan
maya başladl.Romil, dÜşlıı.ılllilrına siıe esasını kabul enirmiş olduğu 
gibi Hıristiyanlık dı içine girdiği kavimiNe vaftiz yolu ile yeni bir 
insan h.ıysiycıi getiriyordu. 

işte artık ilk v.lhc1ctin; bulmuş bir Avrupalı: Müşterek bir Allah, 
müştcrek bir hukuk,diiny.:ı için bir tck kanun, ahiret için bir tck ha· 
kim. 

Fakat Roma istilası ancak siyasi prensipte kalmış, ins..ınlann yal
nız dış iıiyadlarını hükmü alıma almıştı, Hıristiyan isıilası vicdanıann 
içini de fethetmeye koşuyordu. 

BUIilm için de ilk önce deruni bir .ıhıak getirdi. Ronıa Hukuku· 
hakları vc Hıristiyanlık, vicdanbrı birleştirmişti. 

Bu yeni din insanlara kendi içlerini yoklanıalarıııı emrediyordu. 
Astrlardan beri Hind!ilerin ve sonradan iskenderiye nıistiklerinin, her_ 
biri kendi tarztn�a,genişlettikle(i, derinıeştirdikleri deruni hayatı, Hı
ristiYilnhk AvrupalrlMiI unıımaya başlamıştı, Garb zekasının önüne en 
ince, en karışık, en dolambaçıl meseleleri koyuyordu, akıı ve iman 
arasındaki mlinas{'"bet, hürriyct, {'"saret, af ve miis.ımaha, maddi ve ruhi 
dünyevi ve ruhani kudretler arasındaki ihtilaflar ve uzlaşma imkinları, 
kadının vaziyeti ve erkekler arasınru nıüsavatın şartları ilah ... gibi insan 
mevzuunu içine alan ve onu Allah'ın büründügü sırra kadar ulaştıran 
bütün dünya ve kiinat problemlerini yeni baştarı ortaya çıkarıyor mil
yonlarca ins.:ın ruhunu diriltiyor, kendi nıihrakı etrafında silkeledikten 
sonra kendine çekiyordu. Artık, Hıristiyanların Allah'ı, yalnız unsur· 
ların nizanıını ve hendesi hakikatleri yaratan bir kudreııen ibaret 
degildi, bunu payen'ler ve epiküryenler böyle düşüne dursunlar arı tk 
Htrı!liyanlJrln ;\lIilo'l insanlara iyilik dağıtan bir hareketten ibaret 
degildi. Bunu da Yahudiler böyle düşline dursunlar, fakat ibrahim'in 
Allah'ı, ishak'ın Allah'ı, Yakub'un Aııah'ı Hıristiyanların Allah'ı aşk 
ve tescili Allahı'dır insanların ruhunu ve kalbini doldurur; tevazula, sc· 
vinçle iıimadla .ışkl,ı doldurur. 

fI.·lullaJ... kıyınet olarak insan ruhunun seloımeıinden başka bir şey 
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tJ1lInı:ıy.ın bu din, Avrup.ı'ya ıeka disiplini getiren Yunan ve içıim;'lj 
llizJrıı ri:"'; ilc birlikfl' site di�ip[ini grIiren Roma tesirlerin; t:ımaml,ı· 
yarak Avrup.ılı  k,lfaslllI dogtlrdtı: Arisıo, Erı.ııurı "e öklid isinılerinin 
manası o[.ın he( yerde, 15.1 ve S.lin·P.ıul isimlerinin ibadetle anıldığı her 
yerde, Sez.ır, Traj.ın ve Virjil'in iz bırakmış olduğu her yerde bir Avru· 
p.ı v.ırdır. Birbiri Jrk.lsıııd.ln Yunanlll,1$ml$,RomJlılaşmış, Hıristiyan. 
la$mış her yer Avftıpa'dır. 

Anııp.ılıııın zekasını, dış ve iç ahl5.kınl disiplin altma alan bu üç 
ıesir, onıın yaratacağı medeniyeıin temellerini aıabilmesi için zJrur; 
kıymN sistemini hazırlaınışıır. Fakat bu ilı; tesir arasında Avrupa'yı 
Asya'dan açıkç:ı .wıran şey Hıristiyanlıktır. Çünkü inS.lnları fikirler· 
den ziyade duyı,:uiar birbirinden ayırır. Din, hassasiyet halini almış bir 
felsefeden d(l�m.ı müşterek bir duygudur. Iki bin seneden bed Avru· 
palı ondan evvel bir düılük hal.inde kayiX'ttiği ruhunu bir derinlik ha· 
linde k..ızanmışur: Hıristiyanlık duygusunun kudreti burad.\dır. Mo· 
dem inS.lna kıyas edilirse Uırisıiyanlıkuıı evvelki adam çocuk gibi 
k,ılır. iS.l'dan sonra Avrupa saııhlardan hacim!ere geçmiş gibidir. ister 
Pascal ister Shakespeare, ister Goethe, ister Bach, isıer Michel·Ange, 
ister Newton, kim olur1a oLsun Avrupa'da akidesi bolkımıııdan en az Hı· 
ristiyan inS.ln bile en çoğu kadar derindir. 

AvrupJ'nın inhitaıı bir kelimeden başka bir şey değildir. Ancak 
yığınl.ırı idJre etmek için doğmuş ferdierin inhitatı miimkün olabilir. 
FakJt bu hakim kJfalar da her unun ve yalnız Avrupa'da bulunur. 
Asya'da bir tane bile yoktur. Varsa bile kullandığı bütün vasıtalar 
Avrupa'dan alınmıştır ve o bunları Avrupa dehihına borçludur. Yalnız 
şu son yüzyıla bJkll51 görülür ki  bütlin hakim dü�iincekr ve kuvvetler 
Atlas Deniıi'yle Karaden iz arasında zuhur etmiştir. ilmin enerjileri 
ar.ısında bir tanesi yoktur ki bir Garblı tarafıııdan y.ıkal.ınmamış 
olsun. Evvela anlamak soıua gene anlamak lazımdır. Şark'ıo ve fikirle· 
rinin esrarı hombo�ıu. Eğer Avrupahl.lr olmasaydı Asya kendi hakkı· 
nın ne oldu/!unu bile aSIJ bilemeyecekıi. Asyalı denilen ins,ın. S.lhip ol· 
mak istedigi toprağın haritasını bile çıkarını.ıkt.ın aciltlir. 

BurJya k.ıcbr, Avrupa 'YJ aiı fikirter, isimlerini CV\'ı'!cC zikrettljiim 
,\vrtlp.111 Illiidliflcrdt'n ikıibas, nakil \"l' h(i[as .. t'dihni�ı ir .Oiiy!e yap· 
tıl.Ü,l.ıt1 bir ltl.ıI" .ıdını Cıa Avrtıp.ı ı.. .. r.uttıın ı..t'IHlisi h"ı..ı..ltlc!.ıki hüküm· 



(erini arıaya koymakt!. Bu kafJYI VÜClld, geıiren tesiriere gÜL alllJ..t:uı 
sonra "Şark" tabirinden ;ı.nlaşılabilecek manalara d.ı biraz vUlIIh ver
me*. istiyorum. Anak bu iki alemi de mümkün olduğu kadar t-ıyin ve 
birbiriyle mukayese edcbildikten sonra, t:ırihin en büyük işkencelerini 
ikisi arasıııda sıkışrığı için çeken Türk milletinin bahrı üstünde bir hük· 
me varmak imkanı olacaktır." 

Şimdi sıra Avrupa'nm karşısındaki "entitc"yi  yani Şark'ı tanıma
ya gelmiştir. Şark nedir? BÖlümünde Peyami bunu yapmaktadır.Pcya. 
mi'ye göre Şark için ilim inanmak demektir. Yani Şark bir yerde ima
mn valinıdır. Gerçi bir vakitler müsbeı ilimieri geliştiren Şarkhlardı ve 
bugün Avrupa'nın büyük felsen mckteplerinin aslının Şark'u olduğu
nu iddia edenler de vardır. Fakat bugiinkü Şark'm konumu ilinı değil 
imanclır. 

Bu arada Peyami Safa işi biraz daha asli sahasında getirmekte 
:ve iki türlü· Şark olduğunu tesbit etmektedir. Budist Şark-�lüs1iim;ın 
Şark. Bunlar arasındaki mukayeseyi yapmadan bir fikir yÜ"üımek 
mümkün değildir. 

Mülıim gördüğüm bu kısmı alıyorum: 

Şark Nedir? 

Garb gibi Şark mefhumu da bır coğrafya tarifi içine sığmaz ve 
mekan kalıplarından taşar.Bunun için Herodot'tan çıktığı söylenen 
bu Şark ve G;ırb tabirierinin yeryüzünde hangi noktaları işaret eııi.�ini 
tayinde ihtilaf vardır. Kimine göre, Avrupa'nın Garb'ında olduğu "'alde 
Ispanya da Şark'ur; çünkü ispanya yan Afrika ve Afrika yan Asya 
sayılır. Kimine göre Şark'ı Adriyatik'ten başlamak lazımdır ve kimine 
göre de Garb, Akdeniz kıyılart demektir: ızmir ye ıskenderiye de Ati
na ve Marsilya kadar Avrupa·dır. 

Şark ve G;ırb tabir/eri yalnıL mekan değil dhet de ifade I:'ııiği 
için herhangi bir coğrafya tarifini büsbütün zorlaştıriyat: Asya Avru· 
pa'ya göre, Avrupa'da Amerika'ya göre Şark sayılabilir; böyle oLduğu 
gibi, ayrı ayrı Asya'nın, Avrupa'mn ve Amerika'nın içinde dı' nisbi ve 
derece (lereec kt'safet peyda etlen Şark ve Garb alemleri v.ırdl(. 

Avrupa kıı'asındaıı dogan ve 01111 taşan Ga,rb nıefhumu �ilıi ASYJ 
kıt'asınd,ın dogaıı ve onıın hudut/I.ınm aşarak AfrikJ 'nın $imJlini hoy-
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Jan boy:ı kaplıy:ııı Ş;ırk dil her şeyden evvel Asya'ya ait kültiideri, has· 
sniyeıkri ve Y,l'i,11l1J. t.ırdJnm hııljs.ı etkn hir lneOıumllur, Bunun 
için, GJrb denilice AVfUpJ'mn, Ş.ırk dl'nincc Asya'nın h,ltIr., gelme. 
sinde Ilir Ydnhşlık yoktur • 

Fakat ASYJ, Avrupa'nın din ve kültür vahdeıinden mahrumdur. 
AvrupJ'nırı dini HırIStiyan ve kültürü grekoliiıindir; Asya, din ve kültür 
OI.1r.1k Miliıümilnc.Jır, Mecusidir,  Budisuir, 8rehlııcndir. Birçok Şark 
arasındJ.. en aş.ığı, birbirinden çOk farklı iki SMk ayrılabilir. Islam 
S.1rk.Brehmen ve Bttclist Şark. 

Ileride göstermek istiyorum ki Avrupa'nin ve ondan giirerek bizim 
en biiyük h;ıt,lIJrıml1.d,ln biri de bu iki Şark'ı birbirine karıştırmak ol· 
muştur, Ş:ırklı denince, birbiri ilc hiç münasebcıi olmayan bir Müslü· 
m.:ınil bir Budist .ıynı l.,lnlJnuı gözönüne gelir. Biz bunları birbirinden 
ayırnıad:ın e\'Y�I, Avrupa'd.:ı b(itün S.Mk'J iZJfe 'edilen müşterek vasıfla. 
rı ve Ş:ırk (ar.tfIJrL.lruıın müdafaa[;ırıııı lıir gözden geçirelim. 

Yun.ınhl.:ırdJn ve ı.x:yg;ımberlerden beri Avrupa',Lı her şeyin ferd· 
Le münasebeti vardır. Ha!buki Ş;ırk'ıa ferd hiçbir kıymct ifade etmez. 
Ferd ve ilim: Işte Avrup:ı ile. As)'.:ı arasındaki uçurum. Ş:ı�k bundan 
sonra can13 başla endüstrileşmeye kalkabilir: Fakat makineyi kendisi 
icad etmediği için bu işi bOtün ruhu ve metodiyle kavramaktan .aciz 
kalacaktır. 

Şark nereden gelip nereye gittiğinin farkmda deği ldir. Derin, es· 
rarlı \'C düşiinceli Asya, birk.ıç prens ile birkaç şairinin ruhundadır, h.:ıl
km hiçbir şeyden haberi yoktur. Btı Şark, kendini zamansız bir dünya 
içinde ebedi sanır, fıniyi beğenmez ve anın menfaatlerini teper. Şimdi. 
ki zam:ını bağlı şeylere karşı alakasııdır ve kendi gözünde bunların bir 
ehemmiyet knanabilmesi için mazi olmalarını bekler Çok vakti oldu· 
ğu için naziktir. SessiZıikten ve düşüncenin gizli konserlerinden hoş
lanır. ince bir sezişe sahip olduğu için Garb'm şiddetini IÜlumsuz 
buli..,. Avrupa'nın hakimiyet hırsını çocukça bir iştah telakki eder. 
Vedal;ırm ıelkin! altın,ıa insanı kelimelerden b;ışka hakiki bilgiden ayı· 
ran bir şey oıın.\dı�m.ı ill.ıIUJı�ı için sessizliğine s.:ıdıktır ve hakikatleri 
sükutun tılsımı içinde .rar. 

Ş:ı.rk'm ilmi olm:ıdığı gibi tenkidi de yoktur. O halde oradJ. bir 
fikir hay.ulIld.ın, IlJII;ı zekad;ın bahsedilemez. ilim ve tenkid hütün 
bilgi değildir; fakJt hendescsiz ve tenkitsiz bilgi olamaz; bütün ilim, 

aslında tabiatm bir tellkidit�den ba$ka bir şey sayılamaz. 
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Şark dindardır, filozof değiMir. ·T.arif etmeye mecbur kaldığı 
yerde idraki durur. Himlistan'lIl \·c Uıolkş;ırk'ın ITId.lfiıiAi hir kelime 
oyuııııdur \Le bUI1(Lm bOışk;ı herh;ıngi bir k(ymcııcn m;ıhn,· ,dıı(. l-Icr 
zaman, isp;ıı edilmesi nıümkiin ölmay;ın şeyleri iddi •• etmişıir. T,ıbiaı 
üsıiindeki nüfuzu büyücülükten ibare nir. Şark düşüncesinde açıkça an· 
!atılabilcn, ölçülebilen, isp;ıı edilebilen hiçhir şey olmadığı için, içine 
kolayca her iddia boca edilir. Büyü riyuiyeye bile müdahale eder. Bu 
esrar makinesi sayesinde biitün zorluklar birbirine SJrmaşdolaş olur. 
Onları parlak bir sis içine iımek, sonr .. da koyu buhar yığınları alunda 
birkaç belirsiz parıtuya iiliırsar eden imkan noktalOırma gözlerini dike
rek hoşça bir teşbih sürüsü içinde müccrredler-uçurumuııun dibine in· 
rnek ve tutulmayan vaidlere güvcnerek realiteden alolbildiğine uzaklara 
gitmek: işte Ş;uk düşüncesi. Hasılı bu Şırk için bilmek, sadeee inııı
maktır. 

Ş.ırk hürriyetten, h.ıkuktan, iliımlen, ahl,iktan bahsetmeye mec

bur olduğu ZJman Garb'ı taklid eder. Fakat bunlardan hiçbir şey anla· 
r.'az içine hiçbir mfin.i dolduramadığı bomb�ş kelimder kullanır. Şark. 
hbr Voh.ı.irc'dcn, RousseJu'dan, Goetlıe'den, Lamarck'tJIl veya r-,·Ion· 
ıesquieu'den bahsetmeye kalktıkları zaman Garbhları güldiirürler. 

Fakat bir de Şark'a aid kıymetlerin müdafaasını yapanlara sorUlmz 
herşey Asya'mn beşiğinde gözlerini açmıştır: Bütün il5.hlar ve pey· 
gamberler; bütün dinler ve akidder; giiıellik ve kemal fikri; bütün hik· 
met ve felsefe Şark'ta doğmuştur. Riyaziyenin de beşiği Şark'tır. l-lin· 
distan'da doğan rakam, Aran·lran kültüründe tekemmiil ettikten son· 
ra Garb'a geçmiştir. Yunan hendes{!sini de ilkönce ögrenerek Avru· 
pa'ya t.ınıtan Şarkıılardır: Öklid'in "Unsurlar", Ptolemce'n;n "Ai· 
magcsıe" adh eserlerin; G.nb',ı onlar h.ıber vermişlerdi. Bundan ı"ışka 
modern ırigononıeıtiy; de Şarklılar tesis etmiştir. Yunanlıların bırak· 
tığı zengin bilg; mirası, Romalılar tarafınc\;ın ihmal edilmiş olduğu 
halde ArabLır f.lT,lfındalı ele geçirilmiştir. islamlar tarafından işgal 
edilen ıoprakl.ırda, An.ıdolu'da , Mısır'da ve ispanya'd;ı dolaşJIl bir 
Ingiliz rahibi, AdcIJrd ele Balh, Öklid'iıı "Unsur"unu ilk defa olarak 
Arapçadaıı latinceye çevirmiştir. Şark'ın riyaziyeye hizmetleri bu· 
radJ hul5.sa edilemeyecek kadar ç aktur. T abiat bilgilerine hizmeti de 
bundan aşağı IwllTI;)z. Hamızbn keşfeden MüslÜmanlardır.Barutu da 
onlar buldular. H,ılııll1, ;ııııtu keşfeden Cıbir'dcn ingiliz fiıozoru Ba-
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ton biiyük bir h.ıyranhkla bahseder. Gene isl.lnf kimyagerlerinden 
Beşir "Kameri ala" .ıdını verdiği bir cisim keşfeımişti. K;ıranlıkta 
ışık veren lıu dsim bildiğimiz fosforclur. Halbuki Avrupalılar bu 
keşfi Rrdnd'a isnad ederler. ispençiy,ıri de sırf islamıarın icadıdır. 
Madeniyan,m ilaç tertibi usuJlerini ilkönce islam hekimleri bulmuş. 
lardır. ilmi ıababet, ilk defa, Roma imparatorluğu zamanında Asya' 
da doğmuştur. Salonu ilkönce Çinliler ve tayyareyi Türkler düşüıı. 
mUşlerdir. Çiçek aşısı Osmanlı imparatorluğu zamanında ilkönce 
Türkkr Lırafından bulunmuştur. ingiltere'nin Türkiye sefifesi Ma
dam Montaigu'nun memleketine gönderdiği mektup üzerine,mULiıas
sıb papazların itirazına rağmen sonraları Voltaire gibi münevverlerin 
teşvikiyle aşı Avrupa rnekteplerine kabul edilmiştir. Tımarhane ilk 
defa. Kanuni Sıılıan SÜleyman tarafından yaptırılnııştır. O devrin 
Avnıp,ısı'nr.b, çı!d:ran ins..ıııbrı "içine şeytan girmiş" diye at�şe ,Hıp 
y.ıY.ıyorl.ırdl. Saatin Haruıı Reşit! zam;ınında Arablar tarJfıııdJn icad 
etlildiği ımlumdur. iran'ın Yun.ı:ı diişüncesi üstündeki tesirleri de 
meçhul değildir. Freud ve Von ı-Iartmann nazariycıerine çalar izahlar 
eski Hind sistemlerinde bulunmu ştur. Bütün Avrupa felsefe akideleri
nin köklerini Şark düşüncesine irca edenler az değildirler." 

Yalnız, bu Şark'ın en aşağı ikiye ayrılması lazım geldiğini yukarı
da söyledik. islam Şarkla, Budist Şark arJsında, belki Avrupa ilc As· 
y,ı arasındakine yakın bir fark vardır. Bu Şark,Budiımin Şarkı'na gö. 
re Avrupalı sayılır. ikisi arasındaki farkı tayin ettikten sonra islam 
Şark'ıo Avrupalııik vasıflarını ve derecelerini arıyacağız. 

iki Şark arasındak;" farkı da Peyanıi, şu nokt,ıda tcsbiı eımiştir. 
Cutliznı'de Tanrı Fikri Yoktur. Fatahım vardır. Ama islam'da Ai· 
lah'a innaııın.:ık esasıır. 

"islam düşüncesi, bu düny<ıYI öniinde biitün arzuların susturul
ması gereken bomboş bir karalıı h.ilinde görmez. Bilakis Müslümanlı· 
ğın cenneti, hJreketsizliğin ve ı.ıs,ısıılığın dl.'ğil, diiııy.uıın y,ıpıl.ın iyi 
i�lerin ve d.ncJk ,ıksiynnunun mük.ıfatıdır. 

"Bu, Hind'in ve UZJk Şark'ın n(rvan,} boşluğunun harekeısizliği 
davet lem.iyüllerinc zıd, çalışmaya teşvik c(Il.'1l ıam"mıyl;ı "Garplı" 
bir düny.ı göriişüne yakl;ışır. Hazret·i �Iuh;ınııııed, ümmetine: "Dün
yadJ hiç ölnıcYl.'cekmiş gibi çalış" demişı;r. 

PeYJıni bu bdlısi şu s,llırI,,,I,ı bitirir: 
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"Kaderciligin bir Garb akidesi o lduğunu)s!;Hn \'C Tlirk ımşüncc 
ve an'anelerine sonr.ı1arı dışarıdan brıştığını bclijtıikıen !>Onra bu 
bahsin es,ısını hatırl.ıı,ıyım: Avrupa,Yunan, Roma ve IIlriitiyanlık ıe· 
sirlerinden doğmuştur.Şark Budist ve islamdır; Lılwt bu iki tesir bir· 
biriyle karışmışdeğildir. islam ŞJrk içinde asırl.ırdan beri Ar .. b ve 

, Acem kültürü ilc yetişen Tilrk miııeti, Yunan, Roma ve Hıristiyanlık 
tesirlerinin mahsulünden başka.şey olmay .. n Avrup,ı kafasıııı benim· 
seyebilir ıni? 

Evcı, çünkü bumian sonraki bahislerde görüleceği gibi isl.ım 
Şark, ,\kdenizlidir ve d,ılı.ı ziyade Garblı sayılır, 

Evet, Çünkü islam ve Türk düşiincesi, Yunan düşüncesini yalnıl. 
yaşamakb k.ı lmamı ş , ort;ı çağda omı Avrup.ı'ya IJnıtmıştır. 

Evet çünkü isl.ı," dini Bıris :iyaııhg ın bir antiıczi değil, tckan:ıı· 
ıüdür. 

Fakilt bu iki din ayrı ayrı nasıl birer istikameı almış ki, islam ve 
Tür!, düşüncesi, ortaçağ kafası içinde kalarak ı-ıı�istiyan Garp medeni· 
yetinin bilhassa Röm:sans'tan sonraki yüriiyüşüne katılarnamış? Ge· 
leccek bahislerde bu esas temin bize göre iıahları bulunacaktır ," 

Fikir adamlığı vasfım, escrlerini teıkik ederek ortaya koymaya 
çalıştığımız Peyami Safa'nın, mühim eserlerinden olan "Türk inkı
!.ıbın.! i..\a":�lar" kitabının bir böllimiinü de t-IırisıiYJnhk, Milıllimal1· 
lık muk.tyc�ciine ayrıl ını ? i:ıulm:ıktayıı,BlI böltimdc yazarın verdiği 
nctice şudur, islam k.ıderci <Ieğildir, .Ama Htri�ıiy;ınlık kadercidir. 
Çünkü mistiktir. Te�lis yani üç tanrıya ye sonra onların bir olduğuna 
inanmak mistisiımdir, Başlangıçta mistik olmayan dolayısıyla kader· 
cili)::e düşmeyen islam dlişiincesi ve dünyası büyük gelişme gösterdi. 

islam düşüncesi iki koldan gelişti .. Türk Kolu ibn; Sina, Farabi 
gibi ilim adamları eliyle gelişti ve ilmi geliştirdi, akl1kaldı ve Rönesan
sı hazırladı. .. Yani Batı, islam düşüncesini kadcrci olmayan Türk 
Kolu'nun tc'sirinde kaldı, Bilhassa Endülüs kanalıyla Ibnürrüşd'iin 
akılcı felsefesinin tesirini yaşadı. 

islam düşüncesinin Arab kolu ise kaderci ve mistik k.lldı, Üste. 
lik Batı bu yoldan islam düny.ısına da niifuı ı' ııi,  ıesiri .ı!ıına aldı. 

Bu nOklJeLı, Peyami S.lf.l , b,IŞI,1 r-.lııhi,ldini Ar.ıbi ve im,ınıı Ga
ıal; o lılı.!" üzere suf; düşünce .ldıııılarının, islamı k.ıderciliğe iııiğini 
\il' dlır.ıkl,lnIJ�ln.ı sch"rı olduğunu belirtmektedir, Bu hUkrııün şiimu> 
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lu mün;ıkOlş,l ı;dilmelidir. Am,ı işin püf IJraflnt yazar tesbiı etmiş. 
ıir. Bir medeniyeıin en biiyük mesclesi maddc·mana dengesini kur· 
maktır. imam G.ızali, felsefeeilerin manııksızh�ını ortaya koyarak bu 
dengeyi ahiret yönüne a�ır ba5tırrnıştır. Bu fikrin yanhşhğı iddia edi· 
lemez. Zira, in,ınan iç in dünya fani, ahiret ebedl'dir. T asavvuf burada 
ebediyeti seçmekle doğru hesap Ydpmışıır. Ama ,diinya da ahiretin 
tarldsı ol(hı�una göre doğru seçilen bu.dengenin dozu, her dönemde 
ayrıcOl gözden geçirilmek gerekmez mi? 

Şimdi bu nokt.ıy ... yakLış.1hm. 
çarr:ıılanıa Bir Tekanıülün Sırrı 

"Avrup.ı k;:ıf.1S1 üç tesireten doı;ınuşıur: Yunan, Roma, Hıdsti· 
y.mlık. 

IsI,ltll Şark Avrupa koıfasını doldı:(;ın bu üç tesire uz.ık ve yaban. 
cı kOlimış (Ieğild:r. 

islam Şark, bu tesirierden herbirini, Yun.an düşüncesinde oldu· 
ğu gibi ya (loğrud.ın doğruya, y;ıhut da Hıristiyan ve Roma an'ane· 
lerine ud olmayan dini, siyasi ve hukuki bir anlayışın neticesi tam 
bir muvaziliklc yaşamış s,ıyılır: Ortaçağda Yunan düşüncesini Hıris· 
tiyan Garb;ı tanıtanlar ilkönce Türkler, sonra Araplarchr. Müslüman· 
lık peY$:amberler dinidir ve Hıristiyanlıyuı Irkamülüdür. Islam Şarkta 
da, Romoının v,uis; Hıristiyan Garb'da olduğu gibi, Alldh'ln hukuki, 
ahlaki ve içıinloli bir telakkisi vardır. Hiç şüphe edilemez ki islam 
Şark, ilk asırluda, felsefe, din ve hukuk obrak onaçağ Avrupası'n· 
d,m evvel Avrupah1aşmışll. GOlrp mütefekkirleri de Avrup.a kafasının 
Avrupa'dan evvel bir Yakınşark mahsulü oldugunu kabul ediyort;ır. 

islam kültürü biri Akdeniz kıyılarından Garb'a,öteki de Asya iç. 
lerine ve Uzakşark'a doğru iki kola ayrılır. GOlrb kolu, Türk Farabi'i· 
den ve Türk ilmi Sina'dan Ispanya'da Arab Ibnl Tüfeyle ve Arap Ibni 
Rüşde uzanaroık Yunan tesiri, Şark kolu da Hind·lran tesiri altında· 
dır. Garb'da ancak Ispanya'da tutunan ve Avrupa'nın öte tarafını ka· 
zananıayan ,\-ıüs!üm.ınlık Şark'ta Iran'a, Hind'e, Çin'e ve daha ötelere 
gider. Böylece, wnradan kendi5ini Ispanya'dan da çekilmeye mecbur 
eden bir uzaklaşma harekrtiylc Avnipa medeniyetinin abıhayali Ak· 
deniı kayn"ğındOlIl gitgid� ayrılarak Uzakşark tesirteri alıına yatar. I. 
leri bir Avrup.ı KafOlsından Çıktığı halde bir Asya kafasınçb karar 
kılmasının sebebi, tekamüI etmiş Grcko·Utilı kiiltüründen uzakla· 
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�rJk iptidai kalmış Brahma·Bud.ı kültürü ile temJsınl artırmasından. 
dır." 

Evet ;ııma bu neden böyle olmuştur? Hıristiy;ıınlık bu başarısı· 
nı neye borçludur. Bunu dJ Peyami şu satırlarL& ifade etmektedir: 

"fakat niçin bu böyle olmuştur? 
Niçin daha Şark'ta ve daha mistikdoğan Hıristiyanlık Avrupa'da 

yayılmış, daha Garbda ve daha rasyona.lisı (akılcı) doğan Müslümanlık 
en fub Asya'yı kazanmıştır? Niçin -evvelce de sorduğu gibi- orta· 
ç.ığ Türk ve Islam düşüncesi, Yunan düşüncesinden sonra ve onun ilha· 
miyle bugünkü Avrupa kafasının temellerini attığı halde Garb'd.ın 
Şark'a doğru kaçarak sabit bir iman içinde yangelmeyi tercihetmişti,? 

H3stlı niçin Hıristiyan Garb, düşüncesinde 'o1üslümandır ve Isk\m 
Şark, düşüncesinde Hıristiyandır, Bu çaprazlama tekamülün ve bu kafa. 

değiş tokuşunun sırrı nedir?" 
Ve sonra da bunun sebebini çok orijinal bir şekilde tarihi coğrafi 

bir determinizmle izah etmektedir, Sebep Hıristiyanlığın Roma'da yer· 
leşmesi ve coğrafi üsıünlüğün on;ıı büyük imkin uığlamasıdır, 

"Tarihıe garalıeıleri nisbetinde mürekkeb ve büyük manilar $<lIkh· 
yan hadiseler vardır. Bunların garalıetleri basit olmayışiarından ve bir, 
birlerinden ayrı izahıara bile imkin veren çapraşık bir bünyeye sahip 
oluşl<ırındandır, ısa'nın zuhurundan sonra bu garabNlerden biriyle ve 
belki dUnya tarihinde en büyüğüyle karşılaşıyoruz: Hıristiyanlığın, mer· 
kezini Kudüs yerine Rom(da tesis etmiş olması. Bu hadisede, sonr;ıı· 
dan Avrupa'yı vücude getiren bütün sebeplerin kaynaşmasını görüyo· 
ruz; Irkbr arasındak.i münesabetler, büyük dillerin teşekkülü,toprağın 
tabiatı ve diger kıt'alara üStilnlüğü, coğrafya vaziyetinin tayin ettiği 
ekonomik menfaatlerin uılaşma imkanı ve bÜlÜn bu imkin dünyası 
içinde Katolik kilisesinin, nüfuzunu tesise en müsaid nüfus, ırk, dil, 
kültür ekonomi ilah ... şartlarını bulması. 

"Bu sebepler gözden geçirildikçe Saint Paul'ün ve Saint Pierre'nin, 
üstüne Hıristiyanlığın ilk temellerini attıkları Yunanistan ve Roma kı, 
yılan için canlarını vermiş olmalarına karşı duyulan hayret azalır; 
fakolt hayretimızin anıması Hıristiyanlığın Roma'da yerleşmesini 
dünya tarihinin beııı.i en büyük hadisesi ıelakki etmemize mani olmaz, 
Bu hauise Hıristiyoln Garb medeniyetinin ıekimülünü ve islam Şark 'ın 
tnhitatını izah eden en toplu ve eksiksiz,ana sebepıir," 
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"Hıristiyanlık,· bütün ilk ve ortaçağ Avrupasının kalbi o 1.-1 n Roma' 
yı Müslümanlığın zulmrundan altı asır evvel ele geçirdi. Alfl asır! Bu 
müddet içinde Hıristiyanlık bizi bugün Avrupa'dan bir o kadar asır geri 
bırakan zarn.ın farkını kazanmıştır; bu müddet içinde Hıristiyanhk, 
Müs!ünunlıgm Avrupa'da yayılmasına engel olacak büyük vahdet ve 
mukolvemeti hamlamaya başlamıstır: bu müddet içinde Hıristiyanlık, 
he�iiz Yuniln düşün�siyıe temas edebilmek için Islamfelsefesinin doğ· 
masılll beklemişse de, Greko·u'tin kültürünün büyük merkezlerinde 
yerleşmek ve o kültürü temsile en müsaid şartlara sahip olmak imkan
larını bulmuştur." 

Peyamı Sab, Garb il:: Şark'ın mukayesesinde bir başkol merhale 
daha göstermektedir. Bu rncrhale iki tlem arasında riyazileşmek ve 
siteleşrnek farklarının tesbitidir. Yaı.ıra göre, Roma Yunan tesiriyle 
Hıristiyanlık iiçlüsünden meydana gelen Avrupa,Rönesanstan sonra 
Roma sitesini büyük şehir -metropol- haline getirdi, Yunan geomet· 
risini ise büyük bir riyazi disiplin. Işıe bu iki yeni ilave ile Hıristiyan 
medeniyeti Roma'da temerküz etmesinin meyvelerini toplamaya 
başladı. 

Bu noktada Peyami Safa enteresan bir benzetiştle bulunuyordu : 
Teknik 'işte bu şehirleşen riyazikafanm meyvesi idi. Yalnız tekniği a· 
larak baul.:ışmayı düşünen Osmanlı Türkçüleri .ığacın kökiinü, yani riya· 
zileşmeyi ve siıeleşmeyi görmtiyorlJ.rc!l. Böylece sebebi d�ğil neticeyi 
öne atıyorlardı. 

JaponY'i'da ıeknikıe ilerlemiş fakat riyaz1leşememişti. Amerika' 
mn teknikle ilerlemesinin sebebi Keis{"rling'c gÖ(ı" Anıerikalıların Ratı. 
nın en az nıarumatlı kişilc:ri olmasındandır. 

Bu bahiste Peyami Safa şunları yazmaktadır: 
"Avnıpalı1aşmayl mistik göriişıeıı.riynıtgöriişe ve step cemiyetin

den site cemiyetine geçiş hamlesi oları:ık dn tnrif' edebiliriz." 
üstelik P.5afa'ya göre, Şark Pascal'ın "geometri kafası" dedi�j 

şeye ulaşamamış ve yine Pascal'ın "incelik ruhu" dediği bir sezgiden 
de öteye giden'ICmiş tir. 

Bu riy.ızi k.ı{a Avrupa'da ııasıl doğdu? 
"Avrup.ı'nın bu riyaziye (nıatemaıik) kafası G;ırb kültürü Ri.ne· 

s.:ınstan sonra, dar bir kıl'il üstünde sıkışan en büyük dünya k.ltabahğı· 
nın uyradığı biiyük içtiımi tazyikten doydu . Bu tazyiki yapan şey 
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nüfuz kesafeti ve kes.afeti yapan şey de siıenin biiyük şehir halinde te· 
kanıülüdür. Bunun için T�k düşüncesinin bütün ilminde ve sanatında 
riyazileşmesi, Türk çemiyeıinin siıelcşmesine sıkı sıkıya bağlıdır. Gre· 
ko Roıncn külıürüne kavuşabilmemiz için ne mekteblerimize Yunanca 
ve latinçe sokmak, ne riyaziye ve tabiat bilgisi tedrisatım kuvvetlen· 
dirmek elverir. Bu ihtiyacı kökünden hisscttircce� içtimai tazyiki art· 
tırmak için site an'anesinin vücuda getirdiği büyük.. nüfus kesafetine 
muhtacız". 

Acabol Türliye bunu başarabilecek mi? PeYOlmi SafI.· "evet" diyor: 
" Süratle endüsırileşen Tiirkiye,büyük şehirler etrafında bu kesafe· 

ti ergeç yaratacaktır. Fakat siten;n teşekkÜlü ve göçebelik an'anesinin 
yıkılınası için kesafet bir tck ve kafi şart değildir. Bu kesafetin büyük 
tarih hatıralarını canlandıran bir kültür muhiti ve kültür vahdeti içinde 
bulunması da lazımdır. Şehirc;ilik alelade bir kalfa ve teknisyen görü. 
şünü kat kaı aşan bir tarih ve kültür görüşüne yükselmezse, imar edile
cek şehiderimiz, kuru kalabalıkla dolu kübik taş yığınlarından ibaret 
kahr. Çünkü eski siteyi ve modern büyük şehri vUcude getiren şey, evle· 
rinden, apartmanlarından/esmi binalarından, yollarından, asfalt cad· 
delerinden çok evvel onun içini dolduran büyük sanat ve kültür 
humması, tarihi hatıralarıdır. Kesafetle vahdetin birleşmesi ve bugün. 
kü Avrupa medeniyetini vilcude getiren bÜYilk içıiami tazyikin doğma
sı başka türlü mümkün değildir." 

Fakat, mistisizmi tenkit eden Peyami SafI., ilmi zihniyeti de ten· 
kit etmektedir. Hem de büyük bir başarıyla. Şimdi şu satırlarını oku
yalım. 

"Fakat ilahi ve mistik görüş insan kafasını nasıl kör bir imana sil
rüklüyona, bugün Avrupa'da olduğu gibi ilmi görüşün ifratı da netice 
olarak onun ayni bir akidcciliğe götürüyor. Ilmi sistem kafası da din1 
inıan kafası gibi mefhumcu ve kapalıdır. Zamanımız ideolojileri arasin
da Marksizm gibi içtima'i ve millt ururetlerden fazla zihn1 spekülasyon
lardan doğmuş olanlar böyle kapalı sistemlerdir. Ortaçağ dogmatiz· 
minden farksız oluşları, idealist görüşe materyalist görüşe karşı koy. 
mak gibi m;ıhdud bir mUnakaşa ihtiyacından dogma bir siSl(�min dar 
kadrosu içine kapanıp kalmalarındandır. 

"Tiirk düşüncesinin tekimülünde Avrupa'nın ilmi görüşünü böyle 
bir dlı!;nt.ıı il.lllC kJcLır vardırmamak için, bir yandanriyazi1eşirken ve 
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endüstrilcşirken, bir yandan da bize bir tarih ve iklim nimeti olan 
Şarklıya has kuvvetli seziş hassasımızı iptidai mistik halinden mes'ud 
yeni terkiblere doğru tekamül euirmeliyiz. Siteleşmeye ve büyük nü
fus topluluğu vücudagetirmeye mecburuz; fakat Avrupa'nın böyle 
devam etmesine imkan olmayan boğucu kesafetine girmeye bizi mah
küm etıneyecekkadar geniş topraklanmız vardır. Avrupa ilc Asya'nın 
bitiştiği nokta üstünde de bulunduğumuz için, bölgede harikulade bir 
terkibi wcude getirecek bütün şartfara dünyanın bütün milletlerinden 
fazla sahibiz." • 

"Suares: "Asya dişi, Avrupa erkektir; bir dünya yapabilmek için 
ikisi de lazımdır" diyor. Evvelce Şark-Garb meselesine aid bir etüdüme 
bu sözü aldıktan sonra şunları ilave etmiştim: "Mesafe içinde üsttine 
ayağımızı bastığlf11lz her nokta bize kaderimiz; işaret eder: Bulundu
ğumuz yerin tabiat lugatindeki manasını arayaltm. Tabiatte her büyük 
şeklin büyük bir manası vardır. Türklerin Asya ortasından Avrupa or
tasına yürumüş bir millet olmaların ın tariM ve coğrafi manası birbirine 
sıkı sıkıya bağlıdır. Veni Türk san'an ve felsefesi cihanşumü! kıymetini 
bu mananın içinde bulacaktır. Ve eğer A. Suares Asya'yı dişi ve Avru
pa'yı erkek farzeden tasavvuriyle bir hakikat ifade ediyorsa, biz de, ayni 
cinsten bir hayalle , iki kıt 'aya da zifaf döşeği olarak, ikisinin de birleş
tiği yeri, en hakim ve en güzel bitiıtnC ve buluşma noktası olan Türki
ye'yi gösterebiliriz. Yıllardır baygınlık geçiren harp sonrasının aradığı 
büyük terkibi kendimizde bulabiliriz. Türkiye ve istanbul boğazları 
yalnız askeri harblerin değil, kültür mücadelelerinin de sevkuIceyş 
noktası ve transit merkezi haline gelebilir" 

Peyami Safa Türk Inkılabını, bir medeniyet ve miJliyetçilik me
selesi olarak ele almışnr: 

"Fransız ihtilaline kadar millet fikri tamamiyle teşekkül etmiş sa
yılamaz ve milliyetçilik fikri de ancak ondokuzuncu asrın sonunda 
modern manasınıalmaya başlamıştır." . • 

Alman, Fransız italyan milliyetçilikleri hep millı felaketlerden 

sonra doğmuştur. Osmanlı milliyetçiliği Balkan Harbi felaketindcn, 
Türk milliyetçiliği ise " Mütareke' felaketinden doğmuştur. Türk milli
yetçiliği diğerleriyle mukayese edilemez. Ne nasyonal sosyalisttir, ne 
faşisuir. O yüzdeyüz Türk'tür.·' 

Türk inkılabını sadece hukuki bakımdan, yahut iktisadi bakım-
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dan ele almak ve izah etmek mümkün değildir. 
"Kemalizm, ne idealist bir görüşe dayanan hukuki ne de materya· 

list bir görüşe dayanan ik tisadi izahıarın bu iki dar kadrosu na sığdırıla· 
maz. Bu iki görüş de birbirinden fazla meşru olmıyan zihni bir spekü
lasyona varır_ Tarihi maddedlik için bütün mese\e maddenin fikirden 
ve şuurdan önce var olduğunu ispat etmekti. Hegel idealizmine karşı 
zihni bir reaksiyondan doğdu ve iktisadi' sistemini bu dünya görüşü 
üstüne oturttu. O devirden beri ilmin teklmülü hize tavuk mu 
yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkmıştır gibi madde mi fikirden, 
fikir mi maddeden çıkmıştır tarzında bir sebebiyet münakaşasımn 
abes olduğunu öğretmiştir. Böyle olunca, idealist ve materyalist 
görüşlerin ikisi de toplu bir tekamül anlayışına müsaid olmıyan 
tek taraflı ve sakat izahıara yol açarlar.Bu görüşlerin ikisi de biri şuur, 
öteki de madde abstrakisyonu içinde görülmüş ayni idealizmin iki cep
hesidir. Bugünün ilmi bize öğretiyor ki, madde kaba, pasif, kımı lda
maktan ve kendi kendine birşey yaratmaktan acizdir. Müstakil ve bir 
tek varlık değildir; onu enerjiden ve insanı teşekkülünden şuurdan ev
vel ve şuurun bütijn donneler;ni tayineden ilksebepgibi görmek imkanı 
yoktur ve tarihi maddedliğin zuhurundan beri madde hakkındaki 
telakkimiz, klasik fiziği şaşırtacak bir tarzda değişmiş bulunuyor." 

"Maddeyi ve şuuru karşılıklı fonksiyon münasebetleriıçinde kavrı
yan ve ortaya hiçbir kozalite davası koymıyan modern teLıkkimiz, sırf 
idealist izahıar kadar. sırasını savmış eski bir görüşten başka bir şey ol
mıyan tariht madencilik izahiyle de Kemalizmi anlatmaktan bizi mene
der. Bunun içindir ki Türk Inkllabını esası yalnız hukuki ve siyasi, ya
hud da yalnız iktisadi bir vakıa değil, toplu bir tarih, kültür ve madeni
yet hareketi olarak tetkik etmemiz lazım geldi." 

De:n:ı�� �i_ Peyan::ıi �afa'y! göre, Türk. i�!la_b ı  önı:e b�r m�e�ret 
�np. �ir !!ıilliret 43.v{lSldır. Bu' sebepledir ki önce Doğu-Batı yani 
dünyanın aşağı yukarı !amamı hakkında fikir sahibi olmak gerektir. 
Böylece Batı'nın Hıristiyanlık, Roma ve Yunan tesirlerinin izdivacının 
çocuğu oldugu belli olur. Buna şu tarihi vakıayı ilave etmek geriktir. 
islam rasyonalist, Hıristiyanhkta fatalist bir dinkcn sonradan Batı Do
ğu'nun rasyonalizmin;n tesirinde kaımı.ş ve jslam Ortaçağının bütün 
ilimierini alarak Rönesansı'nı gerçekleştirmiştir. " 

Bilhassa Hıristiyanlığın Roma'yı merkez it,tihaılnln ehemmjyeti ve 
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t'Hihi akışta yaptığı değişikliğe işaret etmesi üzcrinde dikkatıc durul
ması gereken bir husustur. 

islam Doğu ise tam aksine kaderciliğc bürünerek Avrupa ilmi 
geliştirirken, mistisizme dalmıştlf. Bu gün ise Batı çok rasyonelleşmc
nin sıkıntısını çekmektedir ve Doğu ise mistikleşmenin. Böylece iki 
parçanın da dünya -ahiret, madde-mana dengesi bozulmuştur. 00-
ğu'da bu denge dünya ve madde aleyhine bozulmuştur, Batı'da ise ahi· 
ret ve mana aıeyhine. 

Türkiye ise,Hıristiyanlığl mantiki mükemmelleşmesi diye tarif edi· 
len akli bir dine Müslümanlığa malik olduğu, daha önce büyük bir me
deni tecriibe geçirdiği ve Brahman·Ooğu gibi ruhianarşi içinde bulun
madığı için pekala batılılaşabilir. Ancak bunu temin için siteleşme ve 
riyazlle�sini tamamlamah, fakat bunu yaparken de tarihive ruhi öz 
değerlerini de unutmamahdır. 

Böylece ortaya çıkar ki Türk inkılabı, sosyalist, faşist olamaz. bn
ce Türk varlığını dünyaya karşı korumak için başlayan bu inkılap şim
di ise makul bir sentez le ona dengeli bir varoluşta istikbal açmak bor. 
cunefadır. 

Peyami Safa bu meseleyi jik defa ortaya atmış ve şehirleşme, 
nüfus kesafeti ve bunun gibi bJzı meselelerde adeta kehanete varan hü' 
kümler vermiştir. 

b-Nasyonalizm. Sosyalizm. Mistisam 

Bu üç kitap, fikir adamı olarak Peyami'nin eserleri arasında ayrı bir 
ehemmiyeti . belirtir. Oç büyük fikir cereya�ını Peyami Safa bu üç 
eserde incelemiştir. Bu üç eserini Peyami Safa'ya yazdıran ve neşreden 
benim. Önce bunun kısa hjk�yesini anlatayım: 

1960 ihtilalinden sonra Peyami Safa, işsiz kalmıştı. Evde yata
lak bir zevce, genç bir evlat ve elinde sadece kalel)li vardı. Ama yazı 

yazdığı her yerden red �vabı almıştı. lşsizdi. 
1960'10 sanırım haziran ayının bir günü idi. Kendisine Babıali'de 

rastladım. Çelimsiz vücuduyb başını dik tutarak gidiyordu. Arkasın. 
'dan koştum onu matbaama çağırdım ve bir dondurma ikram ettim. 

Tanıştık. Matbaamız henüz neşiiyat yapacak seviycdc değildi ... Ama 
buna rağmen birkaç gün sonra üstada bir seri kitap yazmasını tcklif et-
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tim. " izm"ler serisi. .. Her ay bir kitap yazıp bir "izm"i anlat.ıcak ve 
karşılığında o günün iyi parası olan 1 500 liraalacaktı. Böylece üstadm 
ev masrafının büyük ölçüde karşılanacağım düşünüyordum. 

üst�d bir ay sonra Sosyalizm'j getirdi. Müsveddeleri önüne koyar· 
ken " istediğiniz değişikliği yapabilirsiniz" dedi. Bu beni çok şaşırt· 
mış ve duygulandırmıştı .. Çünkü netarneli günlerdi de ... Kitabı �okta· 
sına dokunmadan neşrettik, 

Ortalık bir sosyalizm edebiyatı ilc doluydu, üstid bu münakaşala· 
ra ilmin sesini getirmişti. Kimse "gık" diyenıedi ve cevap da veremedi. 
Kitap bir ay geçmeden bitti. . 

ikinci kitap MiJliycıcilik'li. üsıad üçüncüyü Misıizm'i dahi ver· 
di. Milliyetçilik onun hazır bir kitabının işlenmişiydi. Mistisizm ise 
onun vefatından ( 1 5  Haziran-1961) sonra neşredildi. Frenklerin "Posı· 
hume" dedikleri cinsten bir eser oldu: Müellifinin ölümünden sonra 
neşredilen eser. 

Şimdi bu üç. büyük dünya fikir cereyanını gösteren üç 'mühim 
eseri inceleyelim. 

c.öncc " Sosyalizm" 

o «ünlerde, 27 Mayıs Devrimi'nin getirdiği bi[ rahatlıkla, herkes 
sosyalizmden bahsediyordu. Bilen bilmeyen ... Ve bilen hemen hemen 
hiç yoktu. Önüne gelen herkes iyi zannettiği herşeyi 505yaliznlC yamı· 
yordu. üstad Türkiye'de ilk defa Sosyalizmi ilmf açıdan inceleyen, 
propagandasını değil izahını, körü körune medlıini veya--hk-yiAi değil, 
ilmi sınırları içinde tarifini yapan adamdır. Eser de böV!e bır C'5erdir. , 
Açık bir dille, belli bir sistematikıe, mümkün olduğu kada( herkesin 
anlayacağı bir şekilde yazılmıştır. 

Sonradan birçok -belki bC$- baskı yapan eser bugün bile sahaSın· 
da tektir. Siyasi değil, ilmibir eserdir. Sosyalizmin sınırlarını ve tenki· 
dini selahiyetle belirtir. Sosyalistlerden bir tek tanesi bile bu eser hak· 
kında Ciddi bir tck şey söyleyebilmiş değildir. Belki birkaç tane adı 
sanı duyulmamış kişi, şurada burada siyasfdegif ilmi bir sosyalizm ki· 
tabı olduğu için esere uluorta sövlnÜşlerdir o kadar. 

Eserin bence en mühim tarafı iki noktada düğümlenir. Birinasi bü
tünüyle ve objektif bir metodla sosyalizm mefhumunu kucak laması-
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dır. Kitap şu bölümlerden ibarettir: Nitekim kitabın önsözündc bu hu
sus şöylece belirtilmektedir. 

"Kiıabımız, naurl ve ameli iki bölümdür. Birinci nauri bölümde 
sosyalizmin tarifieri, tenkideri ve bu konuda ileri sürülen fikirler vardır. 
Mesela kendi kendine ilmi sıfaunı veren Marksist sosyalizmin ve tarihi 
materyalizmin umdik; de bu bölümdedir. Sosyalizmi komünizmin ön
cüsü gibi göstermek isteyenlerin ve bu hareketi kendi gayelerine çek
mek isteyenlerin hataları da bu bölümde gösterilmiştir. 

"Sosyalizm, sosyal bir hayvan olan insanın bir çok sosyal davra
nışlarını sözkonusu ettiği için her siyasi felsefe ve ideoloji istikanıeti_ 
ne çekilen oynak bir kavramdır ve nazari bölümün amacı bu spekülas
yonları ve politika oyunlarını önliyen en doAru bilgi ve fikirleri ver
mektir." 

"ikinci amel, bölüm, sosyalizm fikrinin siyası teşekküller, partiler 
halinde tatbik şekillerini ve bunların tarihini gösterir. Başlıca BOlU 
memleketlerinde, Amerika ve Avrupa'daki sosyalist partilerinin tarih
leri ve mücadeleleri gözden geçirilmiş, ayrıca Türkiye'deki Sosyalisı 
Partilerine de yer verilmiştir _ Böylece, sosyalizm gibi en az 150 yıldan 
beri bir dUnya hareketi olan fikrin nazari ve amelimahiyeti ve tarihi 
gelişmesi hakkında en doAru ve mümkün olduğu kadar toplu bilgi ve 
fikirler bu küçük esere sağdınimak istenmiştir." 

Ikinci husus ise, tam aksine, sosyalizm merhumunun tam ihau. 
edilemeyeceğinin isbatı için bir büyük liste vererek yüz küsur çeşit sos· 
yalizm olduğunu göstermesidir. Tabii bunlar arasında birbirine çok zıt 
olanlar da vardı. 

.. 

Bunun, pratik neticesi şu idi ... Türkiye'de komünizm yasak olduğu 
için, Markslst-komünist-leninistler de "sosyalistiz siz bize iftira edi· 
yorsunuz biz ne Marksisliz,ne komUnistiz ,  sadece sosvalistiz"divor
lar, böylece hedef şaşıruyorlardı. Peyami Safa aşağıdaki listeyi verdi 
ve sordu: " Hang� çeşit sosyalisuiniz?" 

işte Peyam; Safa'nın bu listeyi sunuş satırları : 
"Sosyalizm çeşitlerinin 261'e baliğ olduğunu Griffith adında bir 

Ingiliz yazarı yaptığı bir anketin neticelerini bildirdiği " Sosyalizm Ne· 
dir?" adındaki eserinde ilan etmişti. Alman iktisatçısı Sombart şu 
çeşitıeri sayıyor: 

Duygu Sosyalizmi 
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Müb.ıdelc Sosy.ılizmi 
Devlet Sosyalizmi 
lanaat Sosyali:uni 
Medeniyet Sosyalizmi 
Tarlalar Sosyalizmi 
Gerçeklik Sosy.ı;lizmi 
Zeka Sosyalizmi 
Kalb Sosyalizmi 
Sınıf Mücadelesi Sosyalizmi 
Müsavat Sosyalizmi 
Aile Sosyalizmi 
Kıskançlık Sosyalizmi 
Kin Sosyalizmi 
Heyecan Sosyalizmi 
Mutlak Sosyalizm 
Mücerret (SOyut) Sosyalizm 
Yüzdeyüz Sosyalizm . 
Zirai Sosyalizm 
Şekilsiz Sosyalizm 
Anar:sist Sosyalizm 
Otoriteli Sosyalizm 
Beyaz Sosyalizm 
Kapitalist Sosyalizm 
Katolik Sosyalizmi 
Merkeziyetçi Sosyalizm 
t-!ırisıiyan Sosyalizmi 
Rahip Smıfına mahsus (kl�rikaı) Sosyalizm 
Kollektivist Sosyalizm 
Kavgacı Sosyalizm 
Milyoner Sosyalizmi 
Hususi Hukuk Sosyalizmi 
Halk Sosy::ılizmi 
Hür irade Sosyalizmi 
Parti Sosyalizmi 
Eğiıim Sosyaliımi 
Vakıa Sosy,ıliımi 
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üniversite Sosyalizmi 
Memurlar Sosyalizmi 
Antlaşma Sosyalizmi 
Burjuva Sosyalizmi 
Tecrübe Sosyalizmi 
Kooperatif Sosyalizmi 
Aşk Sosyalizmi 
Ekonomi Sosyalizmi 
Normalle�ıirme Sosyalizmi 
KomUnist Sosyalizmi 
Kitap Sosyalizmi 
Tanarnam Sosyaliun 
Müşahhas (somut) Sosyalizm 
Muhafazakar Sosyalizm 
Inşa eden Sosyalizm 
In�a edici Sosyal Sosyalizm 
çağd.lş Sosyalizm 
Ku'aviSosyalizm 
Korperaıif Sosyalizm 
Tenkldi·Otopin Sosyalizm 
Darwinist SosYiillizm 
Tatsız Sosyalizm 
Yıkıcı Sosyalizm 
Harab edici Sosyalizm 
Doktrind Sosyalizm 
Effektif Sosyalizm 
Ampirik Sosyalizm 
Enerjik Sosyalizm 
Mesafeli Sosyalizm 
Estetik Sosyalizm 
Etaıik Sosyalizm 
Eıik Sosyalizm 
incili Sosyalizm 
TekimÜıi Sosyalizm 
En son had Sosyalizmi 
Franıasıik Sosyalizmi 

58 



Kaderci Sosyaliım 
F�dcralist Sosyalizm 
Feodal Sosy"lizm 
Kanun" sadık Sosy.ılizm 
Prensipler üzerin� kurulu Sosyalizm 
Bir cihan telakkisi üzerine kurulu Sosyalizm 
Şekli Sosyalizm 
Umumi Sosyalizm 
Kahramanca Sosyalizm 
Merte�li Sosyalizm 
Tarihi Sosyalizm 
Ideolojik Sosyalizm 
Muh.Wyet Sosyalizm 
Yanlış söylenen Sosyalizm 
imiyaki Sosyalizm 
Şumüllü Sosyalizm 
Zihni (enıettektüel}-Sosyalizm 
E�ternasyonal Sosyalizm 
Sezgili Sosyalizm 
Genç Sosyalizm 
Liberal Sosyalizm 
Marksist Sosyalizm 
Maddt Sosyalizm 
MesihiSosyalizm 
Metafizik Sosyalizm 
Mutedil Sosyalizm 
Modern Sosyalizm 
Beledi Sosyalizm 
Mitolojik Sosyalizm 
Nuyonal Sosya.lizm 
Tabiatçı Sosyalizm 
Nominal Sosyalizm 
Yeni Sosyalizm 
Batıh Sosyalizm 
Resmi Sosyalizm 
Qpportünist Sosyalizm 
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Organize Sosyalizm 
TeşkiliilÇI Sosyalizm 
Doğulu Sosyalizm 
Asır Sosyalizm 
Kısmi Sosyalizm 
Barışçı Sosyalizm 
Patriarkal Sosyalizm 
Şahsi Sosyalizm 
Kötümser Sosyalizm 
Küçük Burjuvari Sosyalizm 
Felsefi Sosyalizm 
Siyasi Sosyalizm 
Pragmatik Sosyalizm 
Ameli Sosyalizm 
Acemi Sosyalizm 
Profesyonel Sosyalizm 
Kahince Sosyalizm 
Orantıh Sosyalizm 
Sözde dini Sosyalizm 
Halis Sosyalizm 
irticai Sosyalizm 
Islahıtçı Sosyalizm 
Dini Sosyalizm 
ilmi Sosyalizm 
lnkılapçı SosyalLzm 
Kızıl Sosyalizm 
Hissi Sosyalizm 
Sosyal Sosyalizm 
Sosyalisıvari Sosyalizm 
Sendikacı Sosyalizm 
Sendikamsı Sosyalizm 
Tabiyeyj Sosyalizm 
ütopik Sosyalizm 
Yaşanmış Sosyalizm 
Yaşayan Sosyalizm 
iradi Sosy" liılıı 
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Doğru Sosyalizm 
Bayağı Sosyalizm 

d·Nasyonalizm-Milliyeıçnik 

Peyami Safa'nın en mühim eserlerinden birisi de budur. Çünkü 
onun fikir adamfığı cephesfnin en mühim temellerinder:ı birisi de milli· 
yetçiliğidir .. Hayatı, milleti için düşünmek, milleti için üzülmek ve 
sevinmek ve milleti için kavga etmekle geçmiştir. Onun milliyetçiliği 
elbetteki sadece his ve duygu milliyetçiliği olamazdı. Hele insanlığa 
kapalı bir kör fikir sistemi hiç olamazdı. O bir meselenin her yanını 
yoklayarak karar veren bir insandı. Nitekim bu kitapta milliyetçiliği. 
nin de ne kadar sağlam temellere otunulmuş olduğunu göreceğiz. 

Niçin Milliyetçilik Değil de Nasyonalizm 

Aslında bu kitabın ilk ismi "Insan ve Millet" idi. Adından da an· 
laşılacağı üzere bu insanı Iıedef alan, insani' bir miııiyetçilikti. Sonra· 
dan yapılan baskılarına ise "Nasyonalizm" ismini vermişti. Bunun bir 
sebebi, "izm"ler serisinden çıkmış olması dolayısıyla serinin esprisi
ne uymaktı. Başka sebeplerin; kendisi aynı eserin önsözünde şöyle 
izah ediyor: 

"Neden Milliyetçilik değil de Nasyonalizm?" 
"Biz de, "cilik" eski bir sistemden ziyade, bir mizaç ve ruh halini, 

bir zanaat; ifade eder: Kavgacılık, toptancılık, kalıvecilik gibi. Bundan 
bJşka milliyetçilik terimi dalıa ziyade Türk miltiyetçiliğini hatıra 
getirebilir. 

Dünyanın büyük fikir cereyanlarına tahsis edi len bu serin;n mesele
leri daha çok milletlerarası mahiyettedir ve Iıer dilde kullanılan "Nas
yonalizm" terimi bunun için [ercih editmhstir" 

Yazar bundan sonra milliyetçilik anlayışının kapalı ve dar bir 
milliyetçilikte bağulmadığını şöyle anlatmaktadır: 

Girinci baskının önsözüode bu Nasyonalizmin kendi sınırları 
içinde dar ve kapalı bir milliyetçilik olmadığı şöyle izah edilmiştir: 

"Bu kitap günün birinde kıt'a bir!ikıerindcn. mş,layan bir milleller
arası gruplaşmaya açılabiiecek imkanları kapatmaz. Bugün her millet 
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için en yakın ve en gerçek ideal, kendi milli uzviyetıeşmesini f<ımamla· 
maktır. Melez miııetıen, halis millete, kozmopoliı milletten, yekpare 
millete doğru tekamül eden dünya, henüz bu milli ıeşekkül devresinin 
sonuna varmış değildir. Bu tekamüloluşu içinde millet, insan veya AI· 
lah, butün ideallere milliyenen başka çıkar yol, güzel ve sağlam yok. 
tur ." 

Kitabın girişinde "Cemiyet ve uzviyyet" incelenmi$ ve bütün in
sanlığın bir cemiyet te�kil ettiği insanların birbirine nasıl dayanl�nla 
sağlanusı gereği üzerinde durulmuştur. 

ikinci bölümde ise " ilim karşısında milliyetçilik" incelenmiş, mü· 
nakaşası yapılmıştır. Bu bölüniin alt bahisleri her �Ime göre ayrı ayrı 
milliyetçiliğin incelenrnı!si 'neticesi sağlam ilmi araştırmalar serisi or· 
taya çıkmıştır. Bunlar, "Sosyoloji ve Miııiyetçilik", "Biyoloji ve Milli
yetçilik", "Psikoloji ve Milliyetçilik", "Ekonomi ve Milliyetçilik", 
"Tarih ve Milliyetç ilik", "Felsefe ve Milliyetçilik" bahisleridir. 

Bundan sonraki bölümler ise şunlardır: Millet ve Halk, Milli Ahlak 
Idealsiz Adamı çeviren Boşluk, Milli Cemiyetlerde Ideal": "iş adamı 
ve K.ıhr.ıııı.ııı" , "H·.ırpler ve 1,lil",11 Alakalar", "Harllin Sebebi Milliyet
çilik midir?", "Avrupa Medeniyeti Yıkılıyor mu?" 

Millet ve halk bö:1ünıiinde yazar bu iki mefhumun genişlik farkım 
inceler: Millet daha çok devlet manasınadır .Türkiye devletinin milleti 
Türk milleti, halkı Türk halkıdır. Ama Türk milleti bundan ibaret 
değildir. Dünyanın başka yerlerinde de nrk milletinden insanlar var
dır. Kıbrıs'ta, Bulgaristan'da, Rusya'da, Yunanistan'da ... Yani "Milli· 
yet sadece bir tabiiyet meselesi değildir." 

"Hiç şüphesiz ki milli camiarnızm hudutları, siyasi coğrafyamızm 
hudutlarıncbn ibaret değildir. Büyük bir milletin çocukları olnunın 
gururunu toprağın üstündeki itibari bir çizginin ku�ağıyla boğamayız. 
Bir milletin tarihi, coğrafyasının içine hapscdilemcz. öyle olsaydı 
mekteplerde okuuuğumuz tarihi yeni ba$un yazdırnu.k lazım gelirdi. 
Türk milleti Sultan Osma n'dan çok evvel doğdu ve koskoca Osmanlı 
ımparatorluğu'nun hudutları bile onun milli hudutlannı ku�t3cak bir 
genişlikten mahrum kaldı." 

"Sınır.dışı ve sınır-lçi Türklerini hep millet kelimesiyle ifadeve 
devam etsck bile bu kclfiııen;n yalnız ikincilere münhasır olmadığını 
hiçhir zaman unutmanulıyız . .  " 

62 



Fakat sosyoloji dilimizde "millet" ve "milliyetçilik" tabirieri o 
kadar yerle�miştir ki, bunları değiştirmektense geniş manalarını kav
ramakla ikıifa etmek belki daha doğru olur." 

Bir başka nokta da halk ve halklar tabirini Marksistlerin milfi va
sıfbrından ve tarih şuurlarından soyunmu ş geniş halk yığınları için 
kullanmaları ... Bütün bu gelişmeler Peyami Safa'nın �'milliyetçmk 
görüşünde ne kadar haklı olduğunu gösteren vesilelerdir. 

Milli ahlak bahsinde de Peyami, insamn idealist vasfı üzerinde 
, durur. Insan, bu düny:ının üstünde bazı değerler.:: inandığınca idealist 
olur, 

"insaııa ebedilik imanını veren duygu, Allah'a inanması olmuş
tur. Payen (putperest) devirlerde bile ahlak. Efbtun'un (hayrı Ui) 
(üstün iyilik) gibi ilahiyatçı görüşlere dayanır. Ortaçağ dinleri,imanı 
daha ma.zbut ve ortanıalı akidelere bağlamıştır, Bu dini ahlak din ile 
dünya işleri birbirinden ayrılıncaya kadar yani onsekiz asır yaşadı." 

Fransız Ihtilalinden sonra onun'yerini almak isteyen laik ahlak 
insana ebedilik imanı veren cazibeden mahrumdu_ Bunun için her buh
ran geçirdikçe ya din? ahlaka veya milli ahlaka tutunarak ayakta dura
biliyordu. Onun bu zaafı Allahsız kalan Avrupa ve Amerika'nın ahlak· 
ça soysuzlaşmaya başlamasıyla neticelendi. 

Ister ilahi. ister içtimai manada eb:edi olmanın il� şartı millt ol-
, - - . , .  . . ,  � " . ,  . . ' - " -

maktır. Bu ideal ferdin milh müdafaa için icabında seve St'n" canını 
v

'
erebilmesi mucizesini doğruran kahramanlık ahlakının da cazibe mer

kezidir. 
HUlIun iç in millı :ıhlak olmayan Yl'rdı' :ıhlak yııki ur, ,. 
Peyami Safa'mn rnilliyetçiliği ahlakçı ve ideaicidir, 
Işte bakınız. şu "Miııi Cemiyetlerde Ideal" bahsi ne kadar güzeldir. 

Hele bu blhsin şu bitiş paragrafları: 
"Liberal Demokrasilerde bu milli şuur. sükün ve refah zamanların

da uykuya dabr. Harp, ihtilal ve buhran l3m;ınlarında uyanır. Sükun 
zamanbnnda fertlerin çoğu, ancak aile ve dost kadrosu içinde so�yar 
hayatlarını yaşarlar. Bütün fedakarlıkları kendi yakınlarına inhisar 
eder. Kendilerinin ve yakınlarının 5<ladellerinden başka bir şey düşün
mezler. MiHi şuurlarmın memlekete şamil tarafı derin bir uyku içinde
dir. Fakat Gökalp'in izah ettiğ i gibi: Milletin hayan büyük bir tehlike 
ile tehdit olunduğu, cemiyet büyük bir hamle ile kendisini kurtarmağa 
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azmettiği galeyanlı dakikalarda, cemiyet bu derin uykudan birden 
uyanif. Fertlcr bu esnada kendi menfaatlerini, şahsi arzularını, gailcle· 
rini unuturlar. Hepsinin ruhunda yalnız müşterek bir heyecan, müşte. 
rek bir ihtiras hüküm sürer . .  

" Bu galeyanlı anlarda fertler son derecede fcdakoir olurlar. Bun· 
dan başka onların ümitıeri, azimleri,metane'ıleri de fevkalade. şiddet 
kaıanır. Bu ,anlarda nice sakin adam kahramanlıkta nice nikbinler bed· 
binliktc, nice me'yuslar ümitvarlıkta n[imune olmuşlardır. Bu anlarda 
bütün ruhtarda sari (sirayet edici) ve müstevli (istila edic;i) bir vecd var· 
dır k i  hepsini en tatlı saadet duygulanna boğar." 

"Gökalp'in -mürşidi Durkheim gibi- en büyük eksiği liber�1 ce· 
miyetlNe has olan bir hali bütün cemiyetıere teşmil etmesidir. Sükun 
zamanlarında miltl şuuru n uykuya dalması liberal cemiyetıere hastır. 
Çünkü bunların sosyal yapıları ferdidir. Bütün kanunları ve an'aneleri 
ferdin selametin; idealleştirir .Ancak harp ve buhran zamanlarında 
memleketin selametine ferdin menfaatleri feda edilir. Böyle cemiyet· 
lerde milli şuurun uyanması için harp, ihtilal ve buhran sarsıntılan i.a· 
zımdır. Liberal Demokrasi "Hürriyet", "Sulh" ve "Refah" afyonlarıy. 
la siikun zamanlarında fertlerin mill'i şuurlarını kendi eliyle uykuya 
vardırır ." 

"Milli cemiyetıerin sosyal yapıları da miltfdir. Bu cemiyetlerde 
fert refah mirasyedisi, hürriyet sarhoşu ve sulh esrarkeşi değildir. Her 
mesele onun için millt davadlf ve sükCın zamanlarında da o ,  bu davanın 
zaferi için uyanık durur." 

Milli adam sükunu değil, mücadeleyi, emniyeti değil tehlikeyi, po· 
litikayı değil kahramanhğı, uyuşukluğu değil atılganlığı sever. Bu ada
mın gözünde harp ve sulh ayni şeYdir. Birkaç damla kan ikisi arasın· 
daki iştiyak heyecan ve hedef birliğini ortadan kaldırmaz. 

Milli adamın hayali her ıaman uyanıktır. Çünkii onun [)[itiin h,ıp
tl [)u ideal hayaıırıd.ın b.ııka hir Ş(·Y degildir. 

.Bu yaııların hirço�u I�,�r'  Cihan Harbi kapııııııı zorlarken ve Tür· 
kiye harbe girmeme k için bin bir fedakarlık gösterirken yazılmıştır. 
Bu husus yazıları daha iyi değerlendirmemizi sağlayacak bir amildir. 
Böylece Peyami Safa'nın miııiyetçilikten, insanlığa açık, idealcl, AI· 
lah'a ve milli ahlaka bağlı ve cemiyetin sosyal yapısını da millileştir· 
miş, hürriyetçi ve ilimc! bir fikir örgüsü ol nla'(fığı ortaya çıkmaktadır ... 
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e· j\'lisıisizm 

Peyami Safa'nın cn son kitabıdır. Peyami Safa bu kiıabının çıktı· 
ğını görerneden öldü. Meşhurlann Son Sözleri isimli kitabll'lda onun 
son sözlerini yazarken bu hususu "Son kilabının Mistisizm olması şa· 
yanı dikkattir" diye belirtmiştim. 8u da ciddi,ilmi ve fj"�i bir eserdir. 
Pe)'ami Safa, 1953'ıe Türk Düşüncesinde Doğu Baıı tahlilini yaparken 
Batı'dak"; ' Mistik Görüşü'de kısmen anlatmış ve dikkati çekmişıi. 
Şimdi ise bu meseleye kitaplık çapta eğilmekteydi. 

Hayatının en olgun ve en son senesinde yazdlJı iki kitap vardır. Bj. 
dncisi Sosyalizm, ikincisi Mistisizm. 

Her iki kitapta da mevzua ait ıenkideri de vermiştir. Çünkü ob
jektif kalmak iç in bu şarıtır. Nitekim Mistisizm kitabının sonunda da 
Bemand Rusel1'in mistisizmi tenkidini almıştır. Ayrıca Mistisizmi en 
iyi anlatabilecek şeyin edebi bir eser olduğu da bellidir.Peyami Safa 
bunu birçok eserinde bilhassa Malmazel Nomlya'nın Koltuğu"nda 
yapmıştır. Bu eserin bir pasajı da mistisizmin edebi misalini vermek 

� için kitabının sonunl alınmışıır. 
Ben de şimdi kısaca kitabın ara başlıklarını ve sonunda mistisizmin 

en iyi anlatan bu parçayı aynen vereceğim. 

kitap umumi bir tarifle ve mistisizmin çeşitli izahlarıyla başlar: 
"Mistisiznı insan ruhu ilc varlığın esası arasında mahrem ve dos· 

doğru bir hi;leşme imkanına inanma ktır. Ki bu malırem ve dosdoğru 
birleşn:e, nQnınl bilgi ve varlıktan ayrı ve üstün bir bilgi varlık tarzı te
sis eder. 

Bu "ısa tarifin d,ıha iyi anlaşılması için, iki nokıanın izahı lazım 
dır. 1 - Varlığın esası ne demekıir? 2-Mahrem ve dosdoğru birleşme . 
den ne kasıediliyor?" 

Varlığın esası, bir mamisma göre her şe�'i içine alan bir kainatm 
bütünü, h'nsuzlu k demektir. Dini mistiklere göre de Allah'ur. i nsan ru
hu kendi iç inde biri, bütünü, sonsuzluğu ve Allah'ıyla birleşcbilir. 

Malırem, dosdoğru birleşmeye gelince bu rulıun içinde demektir. 
Aklın vasıtası olmadan, beş duyumuzun bize tanınığı dünyanın içimiz· 
deki tesirlerinden ve dış dünyanın i,.iınizdcki tesirlerinden, dünyaya ve 
maddc\'e aiı hn türlii alakadan slynlar.ık varırgm prensibi veya Allah' 
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la birıeşmektir . islam tasavvuf dilinde dünya alakala�ından sıyrılmaya, 
alaikten, masivadan ıeccrrüt denir. Allah'a yaklaşmaya Kurbullah, bir
leşme de \luslattır" 

. Çeşitli izahıar bahsinde başkalarının bu husustaki düşüncelerini 
\lerdikten sonra Emile Boutroux'nun şu tarifini \lerir: 

"Vecd ruhun hedefi ile birleşmesidir. i kisinin arasında hiçbir \10151· 
ta yoktur. Ruh onu görür ona dokunur, ona sahip olur, onun içinde. 
dir, odur. Artık bu görmeden inanan iman değildirhana varlığı yalnız 
fikir halinde kavrıyan ilimden de fazla bir şeydir. 

Mükemmel bir birleşmedir. ruh orada doku doku var olduğunu du
yar, kendini \'erir ve kendinden \laz geçer, çünkü kendini \lerdiği şey 
varlığının ve hayatının kendisidir." 

Mistisizmin vasıfları bahsinde ise bunları şöyle sıralar. 
"-Mis,isizmin birinci vasfı vasıfsız oluşudur. O bütün mevcut va· 

sıfların dışında bir haldir. 2- Izah imkansızlığıdır. Mistisizmi izah onu 
yaşamayanlara iuh, pek güç hatta imkansı:ı;dır. 3-Mistisizm kendisini 
süjeye yani mistik insana empoze eder. 4.W.Jamcs'e göre mistik tec· 
rübe geçicidir. Bazıları ise geçiciliğinin ami olduğunu belirtiyorlar. 
5- Mistik hal pasif bir ruh halidir. Bu onun kendisini süjeye empoze ct
mesi diye belirttiğimiz üçüncü vasfının neticesidir. 

Minisizmin temelleri ise P.Safil.'ya göre üçtür. 
l -Her yerde hazır ve naızır bir ruhi'cevher .. 
2- insan şahsiyetinin ikiliği. Birinci yüzü ile insan dünyaya ait fani 

şeylere, değerlere yönelirken, bir ikinci yü:ı;ü de bu dünyanıtı üstünde 
trancendanı bir varlıkla temasa geçer. 

3.insanın bu iki tarafı birbirine zıttır. Biri maddi, diğeri ruhidir. Bi· 
rinin kuvvctıenme�i öbürünli :ı:ayıflallf. 

Mistik tecrübe hakkında biri filozof Bergson ve diğeri alim 
Eınstein �akınız ııe diyorlar: 

"Bi:ı;im nazarımızda Mistisizmin vardığı son nokta, hayat şeklinde 
beliren yaratıcı çaba ilc tcm.ısa gelmektir. Bu çaba Allah'ın kendisi de
ğilse Allah·landlf. Büyük mistik o kimsedir ki, insan Ilevine kendi mad
diyetin in çizdiği sınırı aşar ve ilahi aksiyonu (mı ve hareketi) devam 
enirir" (Henri Berg�on Les Cahıers du Rhone, p.106) 

"Tecrübe edebileceğimiz en güzel ve en derin heyecan mistik heye
candır. Her hakikUlmin tohumudur. Bu heyecan kendisine yabancı 
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olan ve onun karşısında hilyret ve hürmet duymıyan- in!>an ölmüş gibi. 
dir. Bizim nüfuz edcmiyeccğimiz şeylerin gerçekıen var olduklarını 
bilmek bizim en iptidai şekillerinde idrak edebileceğimiz en yüksek an
layış en parlak güzellik halinde tecelli ettiklerini bilmek, bu bilgi bu 
duygu hakiki dinin merkezidir." (Einstein cı L'univers. Lincoln Bar
natt, Gallimard, p_191) 

Bundan sonrilki bahislerde yazar, mistik tecrübenin esası olan 
"vccd" halini incelemi�L örnekler vermiş, vecd halinde bedende hasıl 
olan değişiklikleri anlatmış ve hepsinde müşahedenin ve ilmin içinde 
kalmaya dikkat etmiştir. Bundan sonra ··Mistik kadınlarda görülen fev
kaladelikleri, ruha ait fevkaladelikleri.ve garip heyecan hallerini incele· 
miştir. Bundan sonra vecd haline hazırlık, iptidai kavmIerde ve 
Kabalistlere göre vecde hazırhk meselelerini ele almıştır. 

Kendini sevme ve Allah'a vecdin amacını incelemiştir. Sonra felse
fi ve dini vecdin farklarını ortaya koyan yazar bu sefer Uzakdoğu ve 
Hint mistisizmini inceler. 

Sıra Hıristiyan mistisizrnine gelmiştir. "Hıristiyan ilahiyaı!rıın 
Grek ve ibrani Kaynakları" bahsiyıe bu sahaya girer. Ve asıl "Hıristi
yanlıkta Mistisizm" meselesini ayrı bir bahiste ele ahr. Bunu islami
yette Mistisiım bahsi takip eder_ Bahiste Islam mistisizrninin başta 
iran olmak üzere birçok tesirlere maruz kaldığı fikrini Milsignon ' 
un nasıl çürütmüş olduğunu etraflıca �nlatır. 

"Büyük Mistikler" bahsinde tarikat ve mistisizm alakasına doku
nur ve anlatır ... En son bahis ise Bertrand Rusell'in mistisizme ait 
tenkitleridir. P. Safa hakikatten korkmayan, bilakis hakikati arayan 
b!r insan sıfatıyla hiçbir zaman davanın tenkidinden kori\""'">7.. Bila
kis gerçeğe daha yakınlaşıldığmı bilir. Bu sefer de mistisizııı b,-:"ım 

Mjsti�jzmin tenkidiyle bitirıniştir. 
Kendisi aynı zamanda "ispinizma" tecrtibeleri yapmış ve bu 

hususta da yayında bulunmuş, teıkikierde bulunmuş bir insandı. ha
hı mümkün ohmyan şeyler bulunduğunu görmüş ve kabul etmişti. 
Ama bana bir·gün "bütün bu tecrübelerin, iddiaların var olmakla be. 
raber ilmi olduğunu, iZilh edilmeye çalışıldığı gibi olduklarını sanmı
yo:-um" demişti. 

Ama mistik tecrübe vardı. Peyami Safa bunu hem hilyatında yaşa
mış, hem de eserlerinde yaşatnııştl. işte buna ait bir örneği kendi 
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sa tırlarmdan sunuyorum. 
Matmazel Noraliya'nın Koltuğu romanından mistik bir parça: 
Aslında Nuriyc adında bir Türk kızı olan MalOlazcl Noraliya'ııııı 

ani bir ilhaOlIa mistik tecrübeye girişinin safhalarını gösteren hatırala
rınd,ln bir kısmını ikıibas cdiyoruz.Matmazel Noraliya'nın ruhu üzerin· 
dc hayatınm vc okuduğu cserlcrin tesirlcri de bu hatıralarında açıkça 

görülmektedir. Romanm kendi eserim olması bana bu iktibas cesare
tini daha fazla verdi: 

"Üç sencden fazla vardır ki bu dcfteri açmadım kalemim elimden 
kaçıyo·r. Tabi tuvarnm kalmadı. Bütün sevdiklerimi gaip ettim. Bir 
aralık aklınıı da gaip ettim. Hiçbir ümide malik değilim. Yazmak lü
zumsuzdur. Sıkıntımdan bu defteri açtım. iki gün sonra Adadaki evc 
taşınacağız . Karşısı denizmiş, arkası çamlık. Su, agaç,duvar; virane, 
çöplük,hepsi birdir. Ben her şeye küsmüşüm Aklımı kaybettim de ne
den onu sonradan buldum. Delilik çok fena şey. Vel�kin akıllılar için 
böyledir. Mecnunlar için bu bir rahatltkttr. Yoksa tecennün ederler 
miydi? Akıllı sevmediği dünyadan kaçıyar. Anın abese tahammülü 
yoktur. Ve Allah'ın hikmetini bilmeyenler için her felaket abestiL Beı:ı 
de bilmedim. Hillii da bilmem. Ne günahım vardır? Bana hayatım ne
den cehennem olmuştur. Çile m ne zaman dolacaktır? Artık, hiçbir 
şey arzu etmiyorum ki keder duyayım. öyledir de derunumdaki bini· 
haye hüzun n�dir? Neden yolların penbe güllerin üzerine, güneşin üze
rine siyah bir tül gcrilmiştir? Ben, hala arzu etmemektcn başka ne at
zu cderim? "Bir de okumak arzumdur." Dün gece büyük babam;n ital
yanca kitaplanndan birini açtım. Boece'nin (Felsefi Teselli) nammdaki 
eseri idi. On dört asır evvel yazılmış olan bu kitapta feylcsof her kim ki 
ka dir olmak ister scrkcş gönlünc hakim olmalıdır ve boynunu zevku sa· 
fanın haisi hicap dizginlcrine teslim ctmcmelidir dcmckıcdir. 

"Benim gönlünıde serkeşlik kalmış mıdır diye düşündiim. Felaket· 
ler anı öyle bir ezmişlerdir ki baş kaldıracak hali yoktur. Ydakin için 
için bir şeyler arzu cder de bcnden gizlcr diye korkarım. Derunumdaki 
bipayan hlizün bundan mıdır, yoksa dünyanın zevku safaya dalıp hak 
yolundan ayrıldığını anlildığınıdan mıdır? lşittiklerim vc içeride de 
okuduklarıma ve fclakeılerime sebep olan şuun ve hadisaıın kaffesi 
bende insanlara karşı nefrct ve nıerhamet uyandırnıaktadır." 

1 8  Tcşrini evvcl 1 3 1 7  
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"Ey deniz, sen derununa ruhumun akseylediği bir ayinesin. Sende 
kenrJimi temaşa eylerim. Sular;n göz yaşlarınd.ın mıdır? Neden bu 
mertebc cana yakınsın? Ben yukarıdaki pcnçerede, annem aşağıdaki 
pencerede göılerimiz saatlerce sana dalar. O da bedbaht bir kadındır. Ba
na belli etmeden her günağlar. Kızarmış gözlerindenanlarım. Yiizü sol
gundur. 

24 ŞUbd\ 1 3 1 7  

"Her· gün yüzlerce defa gözlerim çamlıktan denize, denizden çamh
ğa gider. Kar yağıyorsa, vakit akşamdır. Ben ne söylersem .dasız. 
Ey mahzun gönül. EI ayak çekildi ve rüzgar kesildi. Gel, beyaz şaliara 

bürünmüş çamları dinle: Bak neler söylerler." 
26 Şubat 1317 

"Benim ki bütün amalim sendedir, ey amalimin vahdaniyeıi, ey 
vahdaniyellerin sultanı beni bensiz bırak, sensiz bır.akma." 

30 Haziran 1 3 1 7  

"Saatler geçer, günler geçer, aylar geçer. fakat birbirlerinin aynı 
olduklarından ben hissetmem. iki oda arasındaki karanlık koridor
da ayaklarımın ucuna bayrak hergün yüzlerce yürür, yürür, yüriirüm. 
Sonu yoktur." 

BismiIJahirrahmanirrahim. 
Yarabbi! Yarabbi! Beni nmu hidayete mazhar eyle. YarabbU 

Beni tari ki hdkka ISdl eyle. Yarabbi! Kalbimde masiva aşkından sudur 
edebilmesi muhtemel .ırıul,wn baş kaldırıııasına meydan vermemek 
için sarreylcdiğim cehdü !larreti herdem asan eyk. Yarabbi! Her Müs
lüman için ve hangi din \·c mezhcpten olursa olsun kaffei ehli iman 
için, milletim için, benibe�er için sıt ku lIıtas ile .lt.lbci fetek menelx'
ne manen yükselrnek ve maddiy,ltın levsiyaıından temiılenmek husu· 
sunda, bu naçiz kulunun da kartnca kaderince bir numunei feragat ve 
fazilet olmasını temin eyle yanbbi! Beni irşat eyle, beni tenvir eyle. 

Oiiznill!hi laala bu dokuzuncu deftere de dUr ve hissiyattnu 
yeddi iktidarımda olduğu ka.dar yazllUya mübaşercı eylrdim. 

Sabahtan beri bundan evvelki sckiz deflt'rc !lüı gezdirirken mJzi-
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min yazmaya fırsat ve imkan bu1aın.:ıdığım nice tderruatını da yad ey_ 
ledim. Şimdi önümde bütün sahifeleri' bcmbcyaz açık duran, bu defte
rc de her anı nhiren birbirinden farklı olınayan, fakat derunumda gu
nagün temevvücat ile bir kafilei matem halinde uzayıp giden hissiyatı
mı arada bir kaydedeceğim." 

. 1 8  Nisan 1 328 

"Annem kalb ağrılarından multuiptir. Doktor kendisine rejim ve 
perhiz verip yatakta istirahati ve bilhassa fazla merdiven ve YOkuş çık
mam.l. tavsiye eylediğinden yatmaktadır. Dün akşam bana bermutat 
il.llyanca: ". 

"-Artık bu barı hayatı taşıyamıyacağımr hissediyorum. Ben ha
yana fazLı bahtiyar olmadım. Velakin sen hiç saadet yüzü görmedin. 
Cihandan ve ins.ınlardan nefret edip bir tariki dünya hayatı yaşamak
Iasın. r-.e yapalım, senin de nasibin bu imiş. Hemen Cenabıhak benim 
canımı alsın, sana da büyük sabır ve hulusu kalbi ıhsan eylesin" dedi. 

Berı de kendisine, hastalığının şifa bulmasına dua ettiğimi söyle
yip boynuna sarıldım. Saçlarımı okşayıp ağladı." 

10 Haziran 1328 

"işte bir buçuk ay var ki, zavallı validçmin vefatı üzerine duydu
ğum fartı teewrden dolayı bir kelime yazmak ve başkalariyle konuş
m.lk arzusundan dahi mahrum kalıp bu defteri açmadım. Cenabıhak 
anın duasını kabul eııi ve kendisi bir hafta sonra, gecc yarısı duyduğu 
sancı ile doktor yetişmeden on, onbeş dakika içinde teslimi ruh eyledi 
(2 Mayıs 1328 günü gecesi nlSmleylden yirmi dakika sonra). 

Artık yalnızım, yalnız, yalnız . .. Ucu bucağı görünmeyen Okya
ntısların kara nlık dalg.ılan üzerinde avare yüzen bir çöp gibi yalnız ... " 

1 1  Haziran 1328 
• 
"Hayır, benim aklım ve şuurum ve iunını vardır. Her şeyden 

mahrum fakolı cenabıhakkm insana bahşeylediği en büyük hazineye 
malikim. Kim bunu verip fani zevkler almak ister? Deli gibi e!ilenmek
tense .ıkıııı gibi bu alemi ıemaşa eylemek insanın şanınPan değil mi
dir? Fransızların "Conıemplation" dedikleri bu tcmaşa herkcse nasip 
olsaydı cihandan bu mecnun5.ne ilııiraslM ve bunca felaketlcr olur muy-
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du? VeLikin benim içimc öyle doğOlr ki bir gün ve kim bilir beşeriyete 
mukadder nice afetlerden sonra bu herkese lliIsip olur, "imiıation de 
Jesus -Oıirstrnı.m" eserde gördüğüm şu cümle beni böyle dÜ$iindür
mekredir: 

Pek az temaşa ehli vardır, ıira ki ruhların arasında pek azı hakir 
ve müıevazıdır:' 

Ve yine bir kaç gün evvel küçük not defterime !\Ot euiğim Phi, 
lon'un $U güzel sözünü dahi buraya geçirmek isterim: 

Bir tek kişi iyilik ve güzellikle meşgul olsa dahi evler, şehirler, . 
memleketler ve milletıer büyük bir Soııdeıle şaduman olurlar .. , Böyle 
kimseler yalnız k�ndi kendilerini tahlis etmekle kalmazlar ;rasıgeldikleri 
insanLui da hü, ve serazat bir ruh ilc doldururlar." 

1 2  Hoıziran 1328 

"Yar.ıbbi! Oenınumu her dem tazyık eden bu derin hüzün nedir, 
Seninle benim arama giren karanlık duvarların gölgesi midir: Onu nasıl 
yıkıp senin nuruna kavupyım. Bu karanlık duvar nedir?" 

14 Haziran 1 328 

"Ağlamak cenabı hakka isyanclır. Baba annem cennetin anahtarı . 
sabırdır dcr idi. Öyle gün!erim olur ki dakikalar kurşun gibi ağırlaşıp 
geçmek bilmez, Gündüz dahi mumları yakıp koltuğuma oturur ve za
manı unutmaya çalışıp hayalita dalarım, Ve Allah'a sorarım� Seni ben
den ayıran bu karanlık duvar nedir? 

Ve zamanı unuıı:nak için artık oturduğum katta saat dahi bulun
durmıyacağım," 

20 Haziran 1328 

"Ve gün olur, gündüzü geceden fark etmem ve pancurlarımı daha· 
sıkı kapatıp cihan ile a[akamı keserim. Ve böylece giinün hangi saatin
de olduğumu bilmeyip bazan yemek yemeyi dahi unutarak koltuğum
da başımı arkaya dayar ve hayalita dalarım, Oerunumdaki hüzünün 
azaldıgınıve ruhumun tatlı bir uyuşukluk için derinleştiğini ve hattra
(Imm kiffesi giııikçe zail olarak sonunda bir aydınlık bulunduğunu 
fark eder gibi oldugum bir boşluğa doğru indiğimi hissederim," 

... 1 328 
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"Artık bu hallr;ıl.ua gün Vt,ıy tarihi dahi kovmam. Takvim; dahi 
aş"ğıya gönderdim. Lüzunıu yoktur. Birkaç gün sonra ayın kaçı oldu· 
ğunu unUlatağım. Un,utmam lazınıdır. Beni bana ve dünyay,ı bağl.ı.yan 
şeyi unutmanı lazımdır. 

Koltukta uyuyup kalmışım. Gözlerimi açtığımda kapının vurul· 
duğunu duydum. (evap vermedim,gitti. Sabriyedir. Adamagirmeye cc· 
saretleri yoktur. Gündüz müdür, gece midir, bilmem. jki oda arasında, 
koridorl.1rda sa.:ıılerce dolaşırım. Yorulup kendimi tekr.:ır koltuğa .:ıta· 
rım. Yarabbi! Nur istiyorum." 

... 1 328 

"Oh, oh, oh Şadol, mahzun gönül Şadol! 
Cevap geldi. Oh, oh, oh! Şadol, nıahzun gönül şadol, cevap geldi. 
jçime doğdu. Koltuğumda otururken içime doğdu. Oh, oh, oh! 

Şadol mahLUn gönül, şadol, ki öğrendin, karanlık duvarın ne olduğu· 
nu öğrendin. 

jçime doğdu. Karanlık duvar benliğinıdir. Onu yıkmalıyım ki 
nura kavuşayım. Allah'a varayım. lçime doğdu. Ebediyete de öylece 
varılır." 

. .  1 328 

"Listesini yazıp verdiğim kitaplardan bazılarını şehirden getirdi. 
ler. " Tibet ölülerinin kitabı" nammliaki eserin sahifelerini karıştırırken, 
tahminen bir ay kadar evvel hissettiğim ve bundan evvel yazdığım hale 
benzer bir halin tasvirlerine rast geldim. Yelikin bir (Bardo) kelimesini 
anbrnayıp lügatierde dahi manasını bulamadım. Işte o parçayı buraya 
aynen tercüme eylemek isterim: 

"Ey hayırlı evlat senin için yolu aranlak zamanı şimdi gelmiştir. 
Nefesin kesilmek üzeredir .Mazide üsıadın (şeyhin, mürşidin, pirin di. 
ye de tercüme olunabilir) seni parlak ışıkla karşı karşıya getirmiştir; ve 
şimdi scn onu Bardo(?) halinde kendi hakikati içinde hissedeceksin. 
Bu Bardo h.:ılinde herşey bulutsuz semaya ve lekesiz ve çıplak zihin, 
merkezi ve dairesi bulunmayan şeffaf bir bO$luğa benzer. l$te bu lah· 
za kendi kendini tam ve bu halde kaL. Ye ben de bu liihzada, seni 
anmla karşı karşıya koyanm." 

.. 1328 
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"Ve kim olduğunu bilmcdigim Dcnys L 'Arcopagite imusiyle bir 
mukaddes metinler antolojisinde rastladığım şu satırl"r dahi ,ıynı hale
ti güzclce tasvir eylediğinden buraya aynen tercüme eylcmek isterim: 

Zira bu zuJmetler, en derin karJnliklar dahi olsalar, şJ,şaJlı bir a.y. 
dııılıktırlar, ve, rüyetin ve temasın ötesinde dahi obJlar, bizim körru· 
humuzu müteııli bir güzclliğin şaşaab.riyle doldururlar. Biz bu şefbf 
karanlıklarda kalmayı hararetle arzu ediyoruz ve görmeme k ve bilme
mek yüzünden,gözümüzün debilgimizin ötesindekini yine görmemek ve 
sayesinde gqrmek ve bilmek istiyoruz. Zira, hakiki surette görmek ve 
bilmek budur ve herşeyi terk ederek herşeyin ötesinde ve üstündeki 
zatı medheylemek arzu ediyoruz. Zira bu çıplak bir taşa canlı bir şeyi 
andıran bir rcsim hakkctmcye benzemez. 0, kendi etrafında gizli bir 
şeklin görünmesine mani olan herşeyi ortadan kaldırarak gizli olan gü
zelliği meydana çıkarır." 

. .  1328 

"Neden bana, neden yarabbi herkes (Matmazel Noraliye) demeye 
devam ediyor? Neden beni ismimle çağırmıyorlar? Validemin vefatın
dan sonra dahi bu böyledir. Sevmediğim bu isim bir tane musallaı olan 
çiçek bozuğu gibi beni terk etmeyip korkarım ben öldükten sonra da· 
hi öyle kalacaktır. 

Ne arlU eyledimse aksi oldu. Bunda bir hikmet vardır ve bundaki 
hikmet l?endeki arzuyu öldürmek değilse nedir?" 

... 1 922 

"Dilmestl; Mevlana" nam eserden: 
Cihana hakim dağın üzerinde Simurg gibi, mevki al ve ayaklarının 

alıında çalkanan bir bulut gibi hilkati seyrct. 
Allah'm ummamna dal, umm�nı külliyetle ifnayi nefs el. lhtiıafatı 

mütenahiyi, namütenahiyi, umanı. ebediyeti unut.Bütün ruhları da 
orada temaşa etmek için halikin ruhundamukimaL. 

Senin benliğin bir dağdır ki güneşi görmene, güneşin nurunu al-
mana hail olurNefsinde öl: Onda (Allah'da) yaşa." 

. 

"Akşam Rabia, evinin ıaraçasma çıkıyor ve semanm aram ve hu
zuru altmda bağırıyordu." 

"Ey Aııah! Giindüzün gürültiisü sünüyor, iç avlulann sükutıı içinde 
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maşuka, aşıkın sincsi ilzerinde yatıyor, tefekkütata dalıyor .Ben gözle
rimi sana çeviriyorum, dudJklarıml sana arzediyorum. Ruhumu sana 
arzediyorum. Ey benim yegane ma şu kum, ben seninle huzuryiibım." 

"Rabia sermestil muhabbet yere seriliyordu ve kamerin şuaları t.a
hassürle kabaran kalbinin üzerine buseler gibi düşüyordu." 

"Tulular senin ayaklarının önünde açan ve ölen kırmızı güllerdir. 
Şark senin şaşailnı terennüm eder. Güneş yükselir ve bir peygamber 
gibi senin ceıaıi şanıili tebliğ eder." 

"Çöıü n sükutu senin adınla doludur. üzerimizebir korkugibi uza
nının. Güneş çıkar; çöl yanar, çöl senin atcşinlc yanarak ölür." 

"Hayat dudaklarının hillTlCsidir.Sen zuhur edince, süvariler gibi 
binlerce zerrin güneş teşyi eder. Scn yürüyünce, çöl çicekler ;ıçar, arz 
Iileden kaliçesini yayar.Sen oturunca yedi kat gök dervişler gibi önün
de rüku eder; kiffei mahlukat önünde resmi geçit yapar; denizler, bu· 
lutla.r, seller ... Kudumlar gibi tanindaz olurlar; binl�rce hilkatler mül
hem şairler gibi seni tebcil eyler." 

"Dün gece pck az uyumuşum.SlCak fazla idi. Sabaha karşı arka 
bahçede çamlığa çıktım. Mavi bir sis vilr idi. Güneş doğmamışıır. Sa
bahın rutubetiyle yerdeki kuru çam dalları nemlenmiş olduğundan 
yürümekte zahmet çekiyordum. Terliklerimi çıkarıp diğer bir ağacın 
dalına astını. Beni bu halde gören ya bir mecnun veya bir mezar kaç kı
kını �anneyliyecekti. Fakat o saatte çamhkıa hiç kimse bulunmaz idi. 
Senelerden beri bazı sabahlar orada dolaştığımdan bunu bilir idim. Bir 
müddet yürüyüp ormanın yüksekçe bir noktasına gelince arkası üstü 
yattım. Çamhğı saran mavi tütsüyü içime çekip ideta sarhoş gibi olu
yor idim. Uzakta horozLır ötüyor ve denizden motor sesleri geliyor idi. 
Rüzgar olmadığından çamhk derin bir silkOta müstağrak idi. Gözlerimi 
kapayıp Allah'a teveccüh eyledim." 

"Yarabbi ! dedim, al beni artık. Beni dağıt. Zerrelerimi �u çam 
dallarının üzerine şebnem gibi yağdır. Benim ruhumla şu yaprakları 
yaldızlar. Sana olan aşkımı bir sabah rüzgarı gibi estir. Pencereleri· 
nin önünde, gözlerini yıldızlara atfedip şifa bekleyen hastaların ciğer
lerine doLw1m, ferahlık vereyim. Kalbimi ez. Milyonlarca zerreye ayı
np her birini nevmit bir kalbin içine bir ümit toht,ımu gibi aL. Orada 
büyüyeyim. üşümüş ruhlan ısıtıp sana doğru yükselteyim Aklımı erit 
ve güneşin ziyasına karıştırıp gözlerinden dimağlarmın içine nüfuz et-
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ıir. Karanlık zekalara aydın lı k götüreyim." 
"Yarabbi! Canımı bezlediyorum, ruhumu hisscı, efkar ve malu· 

matımı varımı yoğurn.ı muhtaçlara dağıtmanı senden niyaz ediyorum; 
yarabbi! Bana bilmekıığim için ne lazımsa anı yapmaya bana talim 
eımeni deniyaz ediyorum. Insanları benliklerinin bu azgmlığmdan, bu 
kazanç ve menfaaı ipıilalarından kurtannak için hisseme düşen feda· 
karlığı ifaya amadeyim. Yarabb;! Meramımı hakkiyle ifade edemiyo· 
rum', beni anla yarabbi! Yarabbi! Yarabbi! 

"Ve böyle zikir ederek biyhuş bir hale gelince kendimi birden 
bire koltugumda buldum, Terliklerim ayağımda ve başörtüm ba$ımda 
idi. Nasıl geldiğimi bilemiyorum. Kapı vuruluyor ve Fotika'nm sesi: 

tl -Kahvalımız! getirdim. Nuriye ıeyzuiğim, diyor idi: 
Bermutat cevap vermeyip gözlerimi kapadım. Rüya gibi bir hal 

iç inde baba annemi namaz kılar iken gördüm, Selam verdikten sonra 
bana dönüp: 

-Biraz daha sabreı evladım, dedi,eennetin anahtarı sabırdır. 
Sonra gözlerim; açıp "c Kur'anı Kerimi alıp anın ruhuna bir 

Yasin; Şerif Okudum." 

Mistik Tecrübe Karşısında Insan 

Wels'in Körler �lem1eketinde adındaki l1lC$hur romanmm kahra
manı birgün dünyadan çOk uzak Andes vadisinin dağlık arazisinde 
dala$ırken bütün mensupları anadan doğma kör bir mem[ekete girer. 
Bu zavall.lar birkaç nesilden beri her türlü ışık ve renk intibamdan 
mahrum kalmışlardır, Bunların arasına giren ve gözleri gören bir Alpi, 
nist, gözle görülen dünyanın binbir çeşit manzarasmı onlara anlatır, fa
kat hiçbirini inandıramaz. Körlerin doktorları ki hepsi kördür, bu göz· 
leri gören adamı muayene edince onun bir deli olduğuna hükmederler 
ve normal h.lYata dönebilmesi için gözlerini dikmeye karar verirler. 
Gaston Kempiner'in, Simone We-ill'in"Misıik Felsefesi" adlı yeni çıkan 
eserinde bu roman hatırlatılıyor ve bir nıistiğin bu g�zlı:.·ri gören adam
dan farkı olmadığı, gördüğü harikulade alemlere ait manzaraları gör. 
rnekten aciz olan alelade insanların onu deli sandıklarını anlatıyor. 
Böylece alelade- ins.ınt.ır, yani mistik olmayan br için Allah'la doğru
dan doğruya temas tecrubesi omuz silkerek geçilmesi lazım gelen adi 
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bir deli hikayesidir. Lıkat bıı davranış biraz dikkatli bir düşünceye 
mukavemet etmez. Hemcn anlaşılır ki mesele bu kadar basit değildir 
VC' gayet karı�ık bir problem bahis mevzuudur.Mistik hadise karşısında 
en makul hareket tarzı şüpheci bir sağduyu ilc itimad eden bir zekanın 
birleşmesinden doğan anlayışıır, En nazik nokta hl'r değişen duruma 
görc bu iki has�yı birleştirmenin dozunu bulmaktır. 

Bu hatıralan birlikte okuyan Ferit ve Yahya Aziz arasındaki ko· 
nuşma mesl'leye umumI olarak vuıuh geıirl'n açıklamaları bakınıın· 
dan faydalı görülerek iktibas edilmiştir. 

"Ferdiyeıle çevresi arasında keskin bir zıtlaşma var. Annl'sinlis· 
temiyor, fakat onunla beraber yaşıyor. Ailesi, devamlı ihtilafların ve 
gizli dramlarm hazırlandığı bir felaket çevresidir. Dramlar bu intibak· 
SlZlıgı ve bu intibaksııhk dramıarı devam ettiriyor. Burada ruhun ve 
uzviyeıin cemiyet ve tabiaı çl'vreleriyle mücadeleleri tek olgular serisi 
halinde mütalaa edilmek lazımdır, isyan şiddetli oldugu zaman işte 
böyle bir tariki dünya doğar. Birinci merhale bir ferdiyeı kabarması· 
dır, Fakat huzursuz ruh, Noraliya'nm "ıemaşa'· diye tercüme etıigi 
Conıemplation devresine girip huzura kavuşunca ben'in fırtınaları du· 
ri\Caktır. Çünkü inziva içinde, başka ben'ler tarafından fırçalanmaya· 
cak ve azdırılnıayacaktır. Büyük hayal kırıklıklarından sonra, arzu ct· 
mekten ürkl'n ve kendi kabuğu içine çekilen ben, bütün felaketlerinin 
sebebini kendinde, kendi arzularında bulduğu için artık kendi kendini 
yemege.başlar. Temaşa (Contemplation) merhalesinden fl.'na (mortifi. 
eation) merhalesine geçmek üzerediL ıskenderiye okulundan beri, Ka· 
tolik ve islam tasavvufunda alaiktep tecerrüd'den fena fillah'a kadar 
giden merıebelerin türlü derece ve isimleri vardır. Noraliya'nın hayatın. 
da ve defterinde temaşa ve fena merhalelerini açık görüyoruz. Kendisi· 
ni AHah'tan ayıran karanlık duvarların benlik olduğunu anlayınca, onu 
atıp kainatm ruhiyle birleşmek özleyişini duyuyor. Muhiddini Arabi' 
nin Fittuhatı Mekkiyessinden tavrı salis dediği hal budur. Cüzinin kül· 
liye dalışıdır. Bütün Philosophia Perennis'in mevzuu da budur. Bize 
şimdi süblim bir karikatür gibi görünen Matmazd Noraliya'nın koltugu 
onun yalnız kendi ben'ine değil, bütün ben'lere, mücenet ben'e isyan· 
dır. Bütün dinlerin, fikirlerin ve politikaların tarihi bu isyanın tarihidir. 
Dinler, ,insanın işıah, şehvet, kazanç hırsı ve kibir halindl' -kuduran 
ben'ini Allah'da eritmeye çalışmışlardır. Humanizm onu insanlık 
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idealinde uyu şı urmaya savaşır. Nasyonalizm fena ril millet'i eımedcr. 
Ben'in Allah'da yok olmaya koşması dahileri, millette yok ohnaya 
koşması kahramanları yaratmıştır. Bütün bu ideallerde müşıerek olan 
şey hen'in fenasıdır. Fakat burada fenayı (fSni olmayı) IOgal mSnasiy
le anlamak doğru olmaz. Bu mecaz i bir yok olma halinde bir "emrin· 

.. de olmayı ıazammun" etmelidir. 
Orta çagın boıumundan sonra, şiddetli bir ferdiyetçilik halinde 

ben'in horıladığmı görüyoruz.Zamanımızın büyük işaretlerinden biri 
de bu ben kuduzudur. Fakat onun karşısına bu sefer de sosyalizm ye 
nasyonalizm çıkmışur. liberalizmin onu azdırmasına karşı bunlar 
daha üst planlardaki zaruretlerin tepkileridir. Düşününüz. Hürriyet mc· 
suliyeıi gerektirdiği halde, liberalizmin fikir hürriyetinde de kazanç 
hürriyetinde de sorum yoktur. lstediginiz kadar kazanabilirsiniz. libe
ralizm gafletinizi, sömüriicülüğünüzü ye kibrinizi huduısuzluk planına 
naklederek ben'inizi şahlandırmıştır. Buna rağmen fert hiç değilse 
"fena fil'aile" merhalesine erişebilmiş görünüyor. Bu feragatin kahra
manı da anadır. insanın ancak eYladl lehine deyamlı fed<ıkarlığa şahiı 
oluyoruz. Bu fedakarlık yalnız harp gibi yect ve galeyan haııerinden 
minet için bi" kahramanlık dertcesine varabiliyor. Zamanımız da Nora
'Iiya gibi Allah'da kendini kaybedenler azdır. Onun defterinde birinci 
dünya harbi için üç dört satır \'ardı. Dikkaı etmiş olacaksınız : H<ırple
rin, benliğini öldürmesini bilmeyen insana yüksek bir hedef uğrunda 
yok olmayı öğreten kanlı bir ıerbiye olduğuna işaret ediyordu. Daya 
bu değil mi? "Ben" kendisini "biz"e ye "biz"den daha üstün bir pers
pektife doğru aşmahdır. Tanzuvun şarıı ıransandansur. Yoksa ben' 
lerin çarpışması ye boğuşması içinde parçalanması mukadderdir. 
Ferdden milleıc, miııellen insana, insandan Allah'a doğru aşmanın 
merhaklerini idealleştirmeyen ve kendi ölçüsünü yalnız kendisinde 
(ferdde ve külli insan nıcfhumunda) bulan insanın nasibi bugünkü 
dünya katastrofundan başka nedir? Bu<ışamaların silsitesi biZe ferderi 
milleıin, milletleri insanlığın, insanlığı Allah'm otoritesi alıına koyan 
bir nizanı düşündürtlr. Fenlerin milletlerin ve insanlık camiaslOlO ihti· 
raslannı anca" her birinin daha üstündeki plandan gelen bir disiplinin 
('nırinde dizginlcnıek mümkündür. 

Ferit sordu: 
-Falut Allah'ın varlığı, iki kere iki dört eder gibi muhakkak mı· 



dır? 
-D.lha fazla nıuh.ıkk.ıkıır. Muhakkak olmadığını farzedelim. Her 

otuz senede bir, bütün prensipleri baştan başa değişen ve muhakkak ol· 
madığı görülen fiziği mekıeplerde okutmuyor muyuz? Bugün Öklitçi 
olmayan bir jeometfi düşünebiliyorllz. Newton fiziğine gütüyoruı. Za· 
man ve mekan hakkındaki bilgilerimiz altiist olmuştur. Maddenin de· 
ğişmez sandığımız vasıflJ.n perişandır, Yarının bugünkü bilgilerimize 
vuracağı darbelerden haberimiz yok. Eğer muhakkakı-ararsanız bütün 
okulları kapatmak lazımdır. Fakat ben umumt söylüyorum. Bugünkü 
medeniyet ailesi içinde Türkiye için laik olmanl.lk mümkün değildi, 
Bu bir- intibak zarmetidir ve .lyn bir meseledir. Avrupa'yı aşmak için, 
evvela tam manasıyla Avrupalı olmalıyız; onun buhranlarını içinden 
yaşamalıyıı ve onu onunla birlikte aşmalıyız, 

-insanlık otoritesini bir dünya devletlııde mi buluyorsunuz, 
-Herhalde, fakat bunun için miııet otoritelerinin kaldırılması de-

ğil, kalması ve kuvvetleilmesi lazımdır. Çünki bir taarruı daha üst 
planda bir taaruzla birlikte gelişir, vücut organlarıyla birlikte büyür. 
Bir insanın boyu uzarken gözleri kör ve bacaklar! kötürüm olmaz, 

-O halde devletin fert üzerindeki otoritesi de onun geliştirmeli, 
yok etmemelidir. 

-Şüphesiz biraz evvel "fena" kelimesinin. yok olma değil, "em
rinde olma" manasında alınması lazım Mddiğini söylememiş miydim, 
Ne ben'ler, ne miJletler, ne de insanlık yok olabilir. Aııah'tan başlayan 
silsilesi içinde birbirlerini emirleri altına alırlar." 

f-Objektif Serisi.,. 

Peyami Safa öldükten sonra da ba..:ı eserleri çıkmıştır, Bunların 
bir kısmı eski eserlerinin yeni baskılandır. Bir tanesi daha önce söyle
diğimiz Misıisizm gibi yazıp da basılışını güremediği son eseridir. 
üçüncü kısmı ise "Objektif" serisinden çıkan kitaplarıdır. Bunlar ki· 
(aD halinde Yilzılmamıştır. Uzun seneler çok muhtelif kitap dergi ve 
gazetelerde yaıdığı yazıların derlemesidir. Bunların da büyük kısmı 
�iinliik fıkral,mndan dcrlcndiği için, günlük fıkralarının başlığı olan 
" Objektif" ismiyle çıkarılması uygun görülmüştür. 

Onun fıkralarının ve bazı yazıl.mnın c1erleııip kitap haline getiril. 
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mesi fikri bana, gerçekleştirihnesi "Ötükcn Y.ıyınevi" nc 3;[[ir. Bu 
fikri ilk açtığım zaman yayınevi yetkilileri daha öncc parça parça çık. 
mış günlük yazıların kitap haline getirilmesinin onaya koyacağı eserin 
saııŞ şansı olmadığını ileri sümıüşlerdi. Onlara kitapların muhıevasınm 
üç büyük bölümden meydana gelmesi ve bu üç isimle neşredilmesinin 
bu mahzuru berıaraf edeceğini söyleyince kabul et�ilcr. Böylece ya
ymevi, sonradan bazılarına kendi araştırmaları olan ilaveler de yap;ırak 
alu tane kitap neşretti. Bunun üzerine ben kitaplann ikinci ooskıların. 
dan ismimi kaldırdım. Yayınevinin neşrettiği kitaplar şunlardır: 

l .()srna nlıca-Türkçe-Uydurmaca. 
2-Edeb iyat -Sanat-Tenkit. 
3 ·Oin-inkrlap·irti.ca. 
4·Kadlıı.Aşk.Aile. 
5·Sosyalizm.Marksizm.Kon1Ünizm 
6· Ya zarlar ·Sana ıÇ ıla r·Me şhurla r . 
7·Eğilim·Gençlik·üniversite. 
8·20Asır·Avrupa ve Biz. 
Bu eserleri hazırlarken şunu gördüm.Zihni sistematiği olan insan· 

ların uzun sencler içinde ve değişik yerlerde yazmış olduğu yazılar, 
çok kolay, bir kitap sisıematiğindc kavuşturuIJbiliyor!ar. Böylece bu 
yazıların yirmi dört saatlik öıriir çizgisini çOk aşmış, canlılığını koru
yan yazılar olduğu da ortaya çıkıyor. Bir fıkra yazarının bu noktaya 
gelmesi, kalem, ve idrak kuvvetinin, hadiseleri takip dirayetiyle aıbaşı 
gittiğ ini gösterir. 

g.()smanhca-Türkçe-Uyduml.1Ctl 

Peyami Safa'nm bu eserinde, onun dil hakkında yazdıklarının bir 
kısmını topladım.Sir kısnıını diyorum zira, kendisi 1 940 senesinde 
Cumhuriyet Gazetesi'nde şunu yazıyordu: '·K.ılemi elime aldıgıiil gün· 
den beri Tiirkçenin mü,!.lfaası için yôlzdığım satırları birbirine eklesem 
istanbul·Ankara $ imendifer hattından dJ.ha uzun olur. 30.3.1 940. Hal
buki PeyJmi SJfa hu satırlardan sonra daha yirmi sene yazı yazdı. 

Nitekim kitaba 1 1 .8.1958 tarihli. Milliyet'te yazdığı "Osmanlıca
Türkçe·Uydurmaca." başlıkl� fıkrasının ismini verdim. Şunu da he· 
mcııee belirtmek isterim ki P.S.ıfa meVlUun tam miiıehasslsıdır.Hcnı 
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Fransızca hem de Türkçe Gramer yazmıştır. Türk Dil Kurumu ve 
Unesco Yönetim Kurulu üyesidir.Bu sıfatla Unesco Türk Milli 
Komisyonu'nda Türkçe hakkında, ilmi terimler meselesinin geçirdiği 
safhalar hakkında bir rapor da sunmuşttır. Fransızca yazdığı bu raporu 
sonudan Türkçeye tercüme ederek "Türk Dili için Rapor" ismiyle 
neşretmiştir. Bu kıymetli çalışmayı mevzuun her meraklısı dikkatle 
okumalıdır, zira, meselenin adeta bir tarihini vemıektedir. 

Kitap, son bölilmünde Prof. Or. Faruk Kadri Timartaş'la, Burhan 
Felek'le, ValS Nurettin'lc, Prof. Dr.I\lehmet Kaplan'la yapılan hasbi
hal kıJıklr ve o zaman doçent olan ıSmet Sungurbey'le ağır münakaşa· 
ların geçtiği yaıılarla biler. 

Şimdi aşağıya bu eserden "Dilde Özleşmenin Hudutlan" isimli 
yazıyı alıyorum: Bu yazıda TOK 'dan ayrılış sebeplerinin de izahı var
dır. 

Dilde Özleşmenin Hudutları 

Türkçenin özleşmesini istemeyenler pek azdır. Fakat isteyenler 
arasında " Lisaniyat"ın hudutlarını aşan müfritlerlc mütediller mücadele 
halindedirler. Geçen gün bir yazımda bu hudutları işaret etmiştim. 
Okuyucularımdan biri soruyor: 

1."Usaniyat" denilen ilmin tayin ettiği hudutları özetler misiniz? 
2.Bu dil·bilim gerçekleri karşısında Türk Dil Kurumu'nun tutumu 

realitesi nedir? Bundan ne beklenebilir? 
lisaniyaıın veya dil-bilimin milnakaşa konuları dışında kalan, 

adeta kanunlaşmış prensipleri, dilimizin alabildiğine özleştirilmesini 
isteyen müfritler tarafından layıkiyle bilinmiş ve hesaba katılmış olsay
dı, dil inkılabı denilen hareket soysuzlaşmazdı. 

Bu prensiplerden bazıları şunlardıı: 
l.Öz dil yoktur. Milletler arasında zaruri kültür mübadeleleri ne· 

ticesinde her dil yabancı dillerden kelime almıştır _ Her dil mürekkeptir. 
2.Bölge dilleri arasındaki rri.icadcle neticesinde bir memleketin 

umumI' dili (grameri, fonetiği, sözlüğü) teşekkül etmiştir. Fransa'da ile 
de France (Paris), italya'da Floransa (Dantc devrinde), Türkiye'de is� 
tanbul dili ve lehçesi müşterek dil (Iangue tommune) halini almıştır. 
Bölge dillerinden müşterek dile kelime aktarılanlaz. 
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3. Yeni teşkil edilen kdimelerin, yerini aldıkları yabancı kelimeler· 
den daha fazla müşterek dil, kalde, şive, ahenk, ""'-ll1anış, fonetik \"a5If· 
larına uygun olması lazımdır. 

4.Halk dilinden ilim terimi yapılamaz. ilim tlili hususi dildir (Ian. 
gue 5peciale). Onu yalnız ihtisas sahipleri anlarlar. Bu, bir Ilevi arıı,odur 
(külhanbey argo5U değil, ilinı .ırı;osu�. 

5. Halk dili, yazı dili ve edebiyat dili ayrı ayn nevilerdir (yazı dili 
ile edebi' dil bile birbirinin a.ynı olamaz). Halk diline inen bir yazı ve 
edebiyat dili soysuzuşılır (Shakespeare devrinde ingiliz köylüsü üç yüz 
kelime ile konuşurdu. Hamlet müdlifinin bütün eserlerinde 30 bin 
kelime vardır. Shakespeare halk diliyle yazSlydl eserlerinin en basitini 
bile yar.ıt;ımazdı). 

6.Dilde inkılap olmaz. Yavaş veya süratli gelişmeler olabilir. Yavaş 
gelişmeleri hükümetler, akademiler, edebiyatçılar ve basın süratlendire· 
bilir. 

Türk Dil Kurumuna gelincc, oradaki değerli arkadaşiarlina bu ger· 
çekıeri kabul ettirmeye muvaffak otamadığım için son kurultaya git· 
medim ve yönetim kurulundan ayrıldım. 

h--Sanat·E debiyat.T enk.it 

Bu kitap, Peyami $ara'nın bu bahislere dair çok kıymetli yazıları. 
nı ve fıkralarını ihtiva eder. Çok kıymetli çünkü bir edebiyatçı, sanatı 
üzerinde dlişünmelidir. Sanalı üzerinde düşünen bir sanatkarın ilham 
kanat/arı ikiıeşmiş demektir. Nitekim bu eserdeki yazılarında Peyami 
Safa bu sahanın en can alıcı meselelerine dokunmuştur. işte Kültür ve 
Edebiyat başlıklı yazısından parçalar: 

"Bilgi, zihinde yalnız h"rıuya misafir olan cansız bir muhtevadır. 
Kültür zihnin bütün terekkür savruluşu içinde harekete gelen canlı bir 
bilgidiL .... . Killtüru cansız bir "bilgi kalabalığı halinden çıkararak onu 
şahsiyetin ve benliğin en aziz en vilal hareketlerine bağlayan şey ede' 
biyattır. Edebi terbiyni olmayan ilim adammda rikirler, yaşamak için 
muhtaç oldukları ihtir.ıstan mahrum kalarak, hafızada n şuura çıkan 
tünelin karanlığı içinde mekanik bir h.ıreket!e gidip gelirler. 

Kelimelerle düşündüğümÜle göre, bir mÜlefekki r o  kelimelcre sihri· 
ni veren edehiyJtla devamlı temas halinde bulunmalıdır ki fikirlerini 
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ölü mefhum ce�ılcri halimlcn kurtduın v� ihtirasla doldur.ırak ayak. 
l:ındırsln .. 

Türkiye'd� ciddi bir kültür hareketinin doğması. ilimle edebiyatın 
mü�terek çah�maSlndan beklenebilir. EdebiyatSIl bir külıü(Ün hatarct· 
siz cevhetiyle, klihü(SÜz bir edebiyatın c�uiz hararcti birle�ebildiği 
gün, beynelmiıcı cMınmiyclıe ve kültÜrUn tanı manisıyla bir Türk 
kültürü, edebiyatın dı tam manasıyla bir Türk edebiyatı zuhur edece· 
ğinden emin olanlar arasındayım " 

Peyami Sab'nın Kültür Haftası dergisinin birinci sayısında yazdığı 
bu SoIUrlar bu günde gerçekliğini ve değerini korumaktadır. 

Bu kitapta P.SJ.fa'nın "�natt.ı: tariiıilik ve ebedilik" meselesini de 
incelediğini göriiyoruz. l�te bu yazımn birinci paragrafı. 

Bir sanat eseri, yar.ıuldıiı dem göre ve o devrin hassasiyetini, 
zevkini ve anl.ıyı�ını en iyi ifade ettiği için mi değer kaunır? Yoksa o 
devri a}lln her uman için taze, hatta her zaman yeni güzellikleri ke�fe. 
dilen ebed? değerlere mi sahiptir? Ba�ka ve daha kestirme bir deyimle, 
bir eserin, bilhassa bir �ahescrin değeri "tarihi" midir, tl ebt'd,,"mi? 

Bauda bu meselc çok rni.inaka� edilmi�tir. Geçen asrın büyük 
Fransız tarihçisi ve Filozofu Ernest Reoan Ilmin Geleceği adlı me�hur 
eserinde tarlhl görü�ü savunur: 

" Mutlak bir hayranlık daima sadırdir. Hiç kimse benim kadar 
Pasca!'ın (Oü�ünceler) ve BoS5uet'nin (Hitabeler)ine hayran değildir; 
fakat ben bunlara XVii. asrın eserleri obrak hayranım. Bunlar zamanı· 
mızda çıksaydı pek az dikkate değerdi. Hakiki hayranlık tarihidir." 

Buna k.ır�ı, yirminci asrın ve bence dünyanın en büyük romancısı 
Mareel Proust, kl.ısizm hakkında bir ankete �u cevabı vermi�ti: 

" Racine'nin trajcdilerindc, Madaıne de Seyingnenin mektupların. 
da Boileau'da XVII. asrm farkına varmadığı güzelliklerin tadını almak 
biıce mümkündür." 

Bu fikre göre, her yeni asır, eski eserlerde yeni güzellikler ke�fe
deL Onl.;ırm değerleri müelliflcrini de, devirlerini de a�maktadır : "Ta
rihi' deAii, "cberli'dir. 
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Ve işte aynı fıkranm bitiş paraı,:raf1. 
"Eski eserleri her yemi asrın eskilerinck-n daha iyi anladığı ve tatıı· 

ğı doğru olmak lilzım gelir. Her yeni aYın idrak seYiycsi daha yüksek· 
tir. Onun her eski şaheserde yenilikler ke.Jfeımesi biti şöyle bw haki· 
kate götürilyor: Bir eseri yalnız yazan değil, okuyan da yaratır. Yeni ye 
üstün bir hayal ye telakki seviyesinde okunan escr onun tükenmez im· 
kanlarını gerçekleştirir ve ona yeni degerler kazandırır. Bir çok büyük 
nluharrirlerin öldükten sonra ve as"dan am daha çok beğcnilmelcri 
gittikçe daha yeni ve üstün tefsk imkanlarına kavuşıruılarındandır. Bir 
frans.ı romancısının hatırımd.1n çıkmayan bir. söıü v;udır. Yirmi bin 
sene sonra okulllTllıyacağıml bilseydim kalemi elime almaıdım. 

Gerçek sanatçı ebedinin sözcüsüdür." 
Bundan sonraki yııı isimleri bile P.Safa'nm kaleminin ve fikl'i 

tecessüsünün hangi noktalara kadar uzandıAını göstermeye kafidir. 
"Tarihsiz ve Talihsiz Edebiyat"" Dü�ünmekten Korkan Edebiyatımıı" 
"Milliyetçi Edebiyat" "Memleket "e Edebiyat" "Işkembe.i Kübra 
Edebiyatı", " Edebiyatın Tadı ve Biı�isi", "Edebiyat ve felsefe", "Ede
biyoııla Felsefe Kültüril", "Sanana "",.Hum ve Meçlıul" vs ..• 

Kitabın bir bölümü ise üslup çalışmaları bahsine ayrılmıştır. Bir 
bö!ilmü de .. Şiir ve Şiir tenkiılerine" .. Görülüyor ki bu eser cdcbiyaı· 
la uğraşıp da biraz da dü,ünmek gayretinde olan herkesin merakla dik· 
katle istibdeyle okuyacağı bir küçük "Edebiyat Mecellesi"dir .. 

Hele kitabın " Edebiyat Çıi!ırları" bahsi, lise son sınıf ve fakülte 
öğrencil"ri için bir kıymetli yardım;:, ders kitabı mahiyetindedir. Ya· 
zar, burada"Klasisizm, Rom.ıntiın .. f\:aWralizm Semboliım, Fiitürizm 
Oadaizm, Sürrealizm, Egzisıarısiya!izm" gibi edebi çlSırları • .15,1 kay' 
naklarından ve sclahiyetle anlatmı�ur. Buraya, üsllip çalı�maları hak· 
kındaki yazısının ikinci parçası", alıyorum: Bu parçada Peyami Safa, 
Gustave Flaubert'in meşhur M:ıd3lllc Bov.ıry romanının bir pasajın. na· 
sil ve niçin beş kerre değiştirdiğini okuyataksınıı. 

Madam Bo�ary ölmek üzeredir.Rahip son duasını okumak ve 
mukaddes yağla onun \iicudunu uğmak için baş ucundadır. 

GustolVe Flaubert bu parçayı beş defa yazmıştır. Her birincle han
gi unsurları eksik bıraktığı yeya fazla bulduğu aıağıdaki denemtlcrin· 
de gÖriilüyor: 
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BIRiNCi YAZILIŞ 
Rahip, duasıili okudu ve saf elini uzatarak Allah'tan mağriret 

diledi ve gümüş bir kab içindeki yağa sağ elinin baş parmağını batırarak 
her parçasında günahlarının yerini arıyormuş gibi vücudunu uğulamaya 
başladı: Kapaklarını kapadığı gözleri, burun deliklerini, dudaklan, elle· 
ri.. 

Bu parçada "sağ elini uzatarak", "gümüş bir kab içindeki" tefer· 
ruatı fazla bııbn muharrir,·rahibin hareketlerinde vikutla günah arasın· 
daki alakaları belirten işareılerin de eksik olduğuna hükmetmiştir. 

JKINCi YAZILIŞ 
Rahip duasını okudu ve Allah'tan mağfiret diledikten sonra,sağ 

parmağını mukaddes yağa batırarak bütün vücut uzuvlarından günah 
kirlerini silmek için her birini uğuşturmaya başladı işaret parmağıyla 
göz kapaklarını kapadı. Evveli gözlere dokundu. O gözler ki... Sonra 
kokuların hazzını alan burun deliklerine ... Oudaklar.ı., sözlere ve obur· 
lukbra, . Aşıklannın saçlarına dalan ve her türlü temasun zevk alan 
panna ktara ... 

Bu yazılışıa,beş duyunun hayattaki işleyişini ve günahtaki rolünü 
eksik bulan muharrir, parçayı yeniden kalenıe alıyor. 

üÇüNCü YAZILIŞ 
Vücudun bütün uzuvlarından günahın kinerini silmek için, ewcla 

gözleri, yeryüzünün bütün ihtişam ve debdebe'$ine iştahlandığı zaman 
alevlerle dolan uzun gözlerini, sonra, vaktiyle ılık rüzgarlarveaşk ko· 
kuları için genişleyen burun ddiklerini. daha sonra yalanlZlmı iııce 
obuduğuyla sevgiler kekelcyen, biitün işLıhlara iç ÇC'kl.'tl, YZllan söyle. 
yen ve şehvet çığlıkları korarmak için açılan ağwlt,dalıa sonra, lu.'r 
türlü unusu hisli derisi ürperen vc artık mezar böcekleT"iııin bile gıdık. 
layamayacaktarı ellerini uğu la dı. 

Bıı parça da " a levlcrlc dolan uzun gözler". "va lanların ince obur· 
lu ğu ilc scvgiler kckeleyen, büıün iştahlara iç çeken, şehveı çıi;lıkları 
koparmak için açılan agzını. .. "unsurlarını fazla bulan muharrir, ayak. 
lan da ilave ederek yazısını şöyle tadil etmişt;r. 

DÖRDÜNCÜ YAZILIŞ 
Nihayct Miseratur Ile indıılgentiam dualarını okudu, yüksek sesle 

Allah'tan molğfiret dilcdi \'e bOış parma�mı nıukaddrs YJğa bamarak 



vücudunu uğalamaya başladı: Evvela dünyanın bütün debdebe ve ilıti· 
şammı arzulayan göderinij sonra, bir zamanlar ılık rüzgarlar vc aşk ko· 
kulariyle genişleyen burun deliklerini; sonra yalan söyleyen kibirdcn 
inleyen ağzını; s'onra hisli dcrisi tatlı temaslarla ürperen ve artık mezar 
böceklerinin bile gıdıklayamayauğı cılerini; sonra onu randevulara 
koşturan, kaldınmları arşınlayan ve artık yürümesine imkan olmayan 
ayaklarını . . 

{' Bu parçada da bizı hayalleri feda eden muharrir ,nihayet şu 
beşinci ve son metinde karar kılmıştır. 

. BEŞiNCI YAZILIŞ 
Rahip,Miserawt ve indulgenıiam dualarmı okudu,sağ elinin baş 

parmağını yağa batırdı ve uğuşturmaya başladı. Evveli dünyanm ihti· 
şam ve debdebesine çok iştahLınan gözlerini; sonra ıhk vc hafjf rüz
garlara ve aşk rayihalartna bayılan burun deliklerini; sonra hepsi yalan 
için açılan, kibir ve azametten inleyen ve şehvetten haykıran dudakla· 
rmı; sonra zevk verici temaslardan haz duyan ellerini ve n ihayet, bir 
zamanlar arzulannın tatminine koşan ve artık yürümesine imkan kal
mayan ayaklarının altını uğaladı. 

Bu son metinde cümleler daha fasih, daha hareketli ve günahıarla 
vücut parçaları arasındaki münasebetler daha aydınhkur. Evvelki me· 
tinlerdeki parazit hayallerin çoğu burada feda. edilmiştir. 

Fakat muharrir, her rahibin her vücut parçası önünde ona mahsus 
günahı adeta jeomeltik bir inıizamla düşünmek yapmacığından bu mc
tinde de kurtulabiimiş değildir. Uğuşıurma fiiline fefakeı eden tasvir· 
ler bu kadar net ve düzgün olmaz. Tedii hadisesi bu kadar hendesi dc
ğildit. fakat lıu psikolojik hatalara dünyanın bütün romancılannda 
tesadüf edilmektedir. 

ı-Sosyalizm-Marksizm-Komünizm 

Peyami Safa'mn bu üç sahadaki fıkralarından bir derteme bu ki· 
tapta toplanmı�ıır. Sosyalizm isimli kitabında, Sosyalizmi bütün çeşiı
[eriyle ilmi kritiğe tabi tutan Peyami 5.ıfa'nm bu eserinde ise, solcular, 
komünistler ve gafilterle günlük mücadelesinin mahsu1ü yazıları loplan· 
mışıır. Peyami Sara katşısındakileri ikiye ayırmışlır_ Malıut1ar ve Ga
filler. Mahutlar dediği partilenmiş, siciilenmiş komünistlerdi. Gafillcr 

85 



ise, komünist olmadıkları halde komlinizan fikirleri ve dolaYI$IYI" ko· 
münist ihtilalin fikir planındaki programını destekleyip onlau şemsiye 
vazifesi görenler idi. Peyami Saf.a bu her iki zümre ile de ,",ıyurya mü· 
cadele etmiştir. Bu mücadelede çok canlı ve itirazı kabil olmayan bir 
eedel gucü göstermiş mantık şaheserleri ortaya koymuşltlr. Oaha 
1935'ıe yazdığı bir fıkra ' Türkiye'de Karl Marx Namık Kemal'den 
daha hUrdür' diye başhyorve "Heyhaı, bu memlekette hiç kimse mü· 
newer geçinenlerin kaleminde hergün biraz daha kepOlze olan fikir;halis 
fikir kadar mazlum değildir: Ne Karl Mark, ne de Namık Kenıal..." di· 
ye bitiriyordu. Zira bizim Marksistlerimiz Marksizmi de bilecek kadar 
seviyeli değillerdi. 

"Kim komünisttir, kim değildir" yazısı böylece mantık ve fikir 
namusu belirten bir fıkradır. Onu da aşağıya alıyorum: 

Komünist Kimdir, Kim Değildir? 

Türkiye'de hazı komünistler belli kişilerdir. Hapsegirip çıkmışlar
dır. Gizlemezler. Pek saf bulduklarına komünin olmadıklarını söyler· 
ler. Böylelerini teşhis etmek zor değildir. 

Bazıları sizi tereddüde düşürlirler. Sık sık olmamakla beraber, dara 
gelince komünist olmadıklarını söylerler, fakat Marx'" hayranlıklarım ./ 
gizlemezler. " $oku" oldukbrına hÖkmCder, geçersiniz. 

Bazılarından hiç şüphe etmeniliz. Zerre kadar renk vermezler. 
Eğer kominsti komünist olmayandan ayıran bazı farkbra dikkat ct· 
mezseniz bunları dindar, milliyetçi ve mülkiyetçi bile zannedebilini· 
niz. 

Kimler Komünisttir? Kimler değildir? 
Buntarı ayırmak için bazı ölçüler vardır. Türkiye'de komünistlerin 

ayıktanmaya başladığı {imidini veren bazı tevkifler üzerine, bu ölçüle
rin herkesçe, bilhassa ilgilileru bilinmesinde zaruret görüyoruz. AşaAı' 
da sayacağımız işaretler teker teker dikkate ahnırsa, komünist olm.ı· 
yanlarda da bulunabilir. Her biri veya birkaçı kesin bir delil ve işaret 
değerinde değildir. fakat bit adamın şahsında bu işaretlerden çoğu 
veya bilhassa hepsi yanyana geldiği zaman o şahsın renginde şüpheye 
ve tereddüde ycr yoktur. 

Türkiye'dc bir kOlllÜnisıin umumt vasıfları şunlardır: 
ı.Komünist Allalı'a inaıımaz.Maıeryalist (Maddeci) olduğu için 

m.ıncvi \'e ruhi değerlerin üstünlüğüne de inanmaz. Fırsat buldukça 
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dini inançLmn aleyhinde buhınur ye bu inanç sahiplerini gericilikle. 
yow:zhkla damgalar. 

2.Koll1Ünist, iktisadi sınıfları, milletin üstünde bir Kerçek saydığı 
ve insanlığın larihini sınıflar arasında bir mücadele tarihi sandığı için 
milletin üstün değerine ve milJiyctçiliğc de inanmaı. Yazılarında ve 
sözlerinde din, milliyet, manevi değerler aleyhindedir. 

3.Komi,inist geçmişin dişmanıdır. Tarihin, geleneklerin düşmanı· 
dır .Netice olarak kendisi gibi düşünmeyen bütün yaşlılara, değerini 
tarihi tecrübeden alan bütün $ahsiyet ve şöhretlerc, bütün escr sahip. 
lerine düşmandır. Gerekirse onlara kürlir ve iftira eder. 

4.Komünist lıugünkü hür dünya rejimIerini gerici burjava rejimieri 
telakki eder. Netice olarak bütün burjuva rejim, sanat ve muaşeretleri. 
ne düşmandır 

a. Kendisi iktidara gelinceye kadar burjuva hürriyetlerine sığın. 
ma k isıemcsinı:� rağmen hürriyet düşmanıdır. Hürriyetçiliği kazlnırsa, 
altından bir sınıf diktasına taraflar olduğu göriilür. Yazıları ve sözleri 
böyle bir dikkatle gözden geçirilnltlidir. 

b.Komünist güzel sanatlarda yenilik, devrim geçmişle ilgiyi lam 
kesme taraftarıdır. Dergi ve kilap kapaklarında, şiir ve ronunlarmda 
görünen o sözde modem, çarpık ve acayip resimler böyle bir komünist 
anlaYI$lnın iprederidir. 

c.Komünist dilde uydurmacıdır. Türk'ün geçmişle ilgisini kesrrek 
için yenilik bahanesiyle ewela dilimizi bozmaya çalışır. Dil gele
ncklcrine saygısı yoktur. 

ç.Edebiyatta da en değerli geçmi$ değerlerin. şöhretlerin, çeşitle
rin dii�manıdır. Divan edebi)'att, Scrvet·j Fünun, Fec:r·; Ati, hatta ilk 
devre Cumhuriye-ı edebi)'iltı aleyhinde propaganda yapar. 

d .Komünist. edebiyana milli gerçekıere uymayan sahte bir köycli· 
LÜk ve halkçılık tutturmuştur. f!omanlarında tasvir ettiği köylüyü aynı 
köyde yaşamış olanlar bile reddetmişkrdir. Köy ve halk dili de müb;!· 
lağalar ve uydurnıararla doludur. 

e.Komünist, para kazanmaya bayıldığı ve baıan servet yaptığı hal· 
deburjuva gibi yaşamaktın kaçar. fakir lokanta ve meyhanelere gider, 
kendisile pis ve derbedcr bir işçi süsü ve tavrı verir. Milyon kazanan 
ressamları vardır ki, karıları ve kendileri dilenci gilıi giyinir ve görünür· 
ler. 
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LKomünist\ bir kısını ağaııın d�i:il, büliin ağaların düşmanıdır. 
Çünkü büyük zirai' mülldye! düşmanıdır. Bazan açıkça müşterek nıüı· 
kiyet ister, kollektif çiftlikler ister, kesin 'le umumi planlama ister. 

S.Komünist gazete ve yazarlar, din ve milliyetçilik lehinde 
haberleri, hatta resmi demeçieri ve tebliğleri yayınlamazlar, bunları 
övmezler. 

6.Komünist, komünizm aleyhine esaslı hiçbir şey yazmaz 'le 
konu�ıa.z, Marx, lenin, Stalin gibi komirıist peygamberleri aleyhine 
tck kelime yazmaz ve konuşmaz. Komünist yazar ve şairler hakkında 
da dikkati vardır. Hatta bir biçimine getirirse, Nazım Hikmet misalin
de olduğu gibi,bunları kurtarmaya çalışır, bazı yayınevlerinin açıkça 
yaptığı gibi komünist yazarıarın kitaplarıııı çıkarır. 

7.Castro gibi komünist ihtilalcileri göklere çıkarırlJ.r. Kahraman
lIkları gibi uydurma Sovyet başarısını balıandım. 

S.Birleşik Amerika alcyhindeki haberlere (:ızla yer veren komü
nist gazetelerinin Sovyetler'e sempatisi de sezilir. 

9.KoMÜnist yaLıncıdır. Muarızlarına iftira eder, taraftarları için 
başarılar uydurur.Me�1a bazı komünist gazeteler, kendi yazarlarından 
birinin Nobel mükMatına namzet gösterildiğini haber vemıişlerdi. Baş
tan başa yalan. Aynı yazarın ıngilizceye çevrilmiş ttk kitabının Ingilte
re'de en çok saulan kitap olduğunu haber vermişlerdir. 8u dJ yalan! 

[3u saydığınn işaretlerin hepsini ihtiva eden gazeteler vardır. Ilgili 
makamlar kolleksiyonları dikkatle inceledikleri takdirde görürler. 

Eğer komünizmle· mücadelemizde samimi isek, fakat "Ben komü· 
nistim" diye avaz avaz bağıran safdiııer bekliyorsak hir iki kişiden baş
ka bulamayız ve gayretlerimiz ötekiler; sindirip kaçırmakıan faıla 
netice vermez. 

1961, Düşünen Adam 

j·Di n·1 ııkılaıı-i rtid 

Obtckıif serisinin dördüncü kitabı din, inkılap ve irtica bahsinde 
yazılanbra ayrılmıştır. Peyami Safa nın kafa yorduğu, kalem kavgası 
sahalardan birisi de inkılap sahasıdır. Daha önce onun Türk Inkıl:ıbına 
Bakışbr isimli kiıabım inccferken meseleyi medeniyet açısından ele 
aldığını görmüştük. Ne zelotizm ne herodyanizm idi onun ideali. O 
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milli" bir sentez peşinde idi, inanmış bir adam olarak da, bu Se'ntez 
iç inde maneVı değerlerin yerini pek �ülcl belirıınjşıi 

Onun Allalı'a in3.nmasınl mürtecilik olar3.k görenle'r, inkll3.pçllığl 
AllahslıllklCı eş manada alanlarla bu konularda kalem mücadelesi y3.p, 
tı. Bu kitapları okuyanlar Türk miinevveriııin seneıcrdir nasıl hep ayni 
şeyleri gevelediğini göreceklerdir. Çarşaf, üniversitede yapıtarı mcsciı, 
her tarafta mantar gibi camiledn yapılması. Ayasofya,Mecelle, ırtica 
yaygarası. Aya Seyelıat vs,. Hepsinde Peyami'nin nasıl aklı ve iz 'anı 
seçtiğini, insani degerlere ve dini' hakjkatlere saygılı olduğunu her 
yazısında görmek miimkündür. Bunlardan bir tanesini "çarşara Dair 
Sorular"ı alıyorum en iyi şahit diye .. 

Ç:ırşafn Dair Sorular 

Geriliği ve çlrkinliği, deri ve kemik gibi yapışık seyyar afış, halinde 
sokak soluk dolaşııun çarşaf, birçoklarımıza olduğu gibi, benim içi· 
me de kasveı bastırıyoT. Bu kılığın Müsliimanhkla da, Türklükle de hiç. 
bir temelli alakası olmadığını düşününce, içimi kaplayan sıkıntı nefret 
ve isyan haline dönmek istidadını kazanıyor. 

Fakir bdınlarımıza, hatta köylülerimize çarşar yerine ucuz man· 
to giydirmek isteyen kadınlır birliAimizin tasavvuru iyi niyet belirtisi· 
dir. Fakat bu derneğe kırk dikiş makinesi hediye eden hayır müessese· 
si bir de hesap makinesi ihsan etseydi, iyi niyetli hanımlarımızın şehirli 
ve köylü bütün çarşafhlara, hatta bunların bir kısmına manto yetiştir· 
menin hayal olduğunu iln!amatan zor olınazdı. 

x x x  
Bayramda ziyaretime gelen şöhredi bir üniversite öğretim üyesi 

dedi ki: 
-Çar�af hakkındaki duygunuzu paylaşırım. Fakat çarşaf giyenle. 

re kartPNğa hakkımız var mı? Ben taşkın, ölçüsü1. inkılapçımııdan 
herhangi birne sormak istiyorum: 

"Siıin kıı kardeşiniz, plajda, on grameian fazla ağırlığı olmayan 
ince ve dar bir bikini mayoso giyerse, kimse karışmıyar; h'Ula erkek· 
lerde kötü duyguları tahrik eue bile kanşnııyor da, benim kız kardeşi. 
me çarşar gjyerse kıyameti koparıyorsunuı. Ne hakkınız var?" 

Bu soruya haklı cevap verme imkanı yoktur. Fakat çarşaf gerili· 
ğin ve çi'kinliğin remzi haline gclmi,sc, rerde aiı bir tercih olmaktan 
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ç.k.1r, cemiyete ait bir me!l!lc ulur: Kötü bir bid'ııt olur.Aşırl Oluhafa. 
ukar erkeklerimize de şunu sorabiliriz: 

-Hayranı olduğunuz atalarımız gibi, ni,in kavuk ve şalvar giymek 
istemiyorsunuz? 

Şekle ait her şeyin zanlana bağh olduguna. şüphe yoktur. Pey. 
ganıberimiz eliyle yemek y('digi i,in bugün sofrada ,atah dinden atan 
var mıdır? Varsa yobaz degil de nedir? AydınLıımanın modem şekli- . 
ni, camilerimizde elektrik ışıgın. istemeyen kılmış mıdır? 

lanlanLı beraber şekle ve teknignit herşey gc,er. Bunları muha
fazaya çalışOl.ık yobazlıkıır. Fakat Avrupa medeniyetinin geçen asra 
ait maddeci telakkisini mulı.ıfau eımek ve Türk inkılabmı o modele 
göre biçrnek de yobazlıktır. Islamın şartları arasında çarşaf olmadıgı 
gibi, mC'deniyetin şartları arasında da dinsizlik yoktur. 

Isteyen çarşaf giymektc, isteyen de dinıiz olmaktit serbesttir. Fa
kat biz de bunları usvip edip etmemektc St'rbest degit miyiz? 

1959, Tercüman. 

k-Diğerleri 

Objektif serisinin diğer kitaplarını da bir fikir adamının fikir ya
pısındaki taşlar mesabesinde olmak bakımından kısaca anlatmak ge
tekıir: Bu serinin S numaralı kiıabı Kadın·Aşk-AiJe ismi alunda top· 
Ianmış fıkralardır. Bu kitapta fantezf ve biraz eglcnceli yaz'lar yanın
da Türk ailesinin problemlerine dair ciddi yaz'lar da bulunmaktadır. 

Peyami Sara'nın Milliyel'lC' yazdıgı sıralarda bir ara Maçka Dul
ları diye bir deyim tutturdugu ve ismi gC'çenlere ait yazılar yazdıgını 
hatırlayanlar, bu escrde "Mevlana'da. Aşk Problemi" gibi aşk mC'ufiziği 
sahasm ... giren yazılar bulunduğunu da bilmt'lidirler. .. 

Serinin G.ııumarası Yazartar.s:ınatçıl:ır·�teşhurlar ... Burada, Peya
mi Safa tanıdığı şairler, yazarlar iç in C'scrlC'ri, ölümleri vs. gibi vesilcler· 
le yazdığı ta!lItma yazılarıdır. Hem edebi hcom de tarihi vesika degcri 
olan yazıların toplanmış olduğu bir cilttir. 

Scrinin 7 .kiu bı Eğitim-Gcııçlik-Oniversite ... Ismindcn de anlışıla· 
cagı üzcrC', gcnçliği alakadar eden meseleler de bu büyük fikir adamının 
tecriibe ve görüşlcrini belirtcn yaııları ihtiva etmekte. 

Sttinin soil kitabı ise 20Aslr Avrupa ve Biz ... Batılılaşma, Teknik 



ve Avrupa meselesinin P. Sara için cn mühim zihin nıeşg.:ıklNinden ol· 
duğunu daha önceleri gÖsH'rnıişıim. işıe bu zihni meşgaknin üriinlt'fi 

olan yazılar da bu cillıe ... 
Şimdi aşağıya 6.kiıap olan Yoıarlar-Sanaıçı.l:ır·Meşhurl:ır'dan 

"Bir Küçük Boksörun Halırası" fıkrasını ahyorunl.Çünkü bu pırça bi· 
yografrktir ve yazar çocukluğundaki bir hatırasını naklcırnekıedir. 

lIir Küçük Boksörün Haıırası 

Sporcu arkadaşlar çocukluğumda benim edebiyat meraklısı ol· 
duğumu biliyorlarsa, doğru biliyorlar. Fakaı çocukluğumda spor mc· 
rakıısı olduğumu bilmiyorlarsa, eksik biliyorlar. 

Iıkokulda benim iki lakabım vardı Biri "Şair Bey". Çünkü o za· 
man da, bugünkü gibi, her gün, çocukça şeyler karalardım. Biri de 
"Sivrisinek Sultanı". Çünkü o zaman da, bugünkü gibi ıayıhım. 

Zayıftını ama, yine bugünkü gibi kavgaya bayılırdım. Saç saça baş 
başa değil, efendice ve meıodlu kavga.. Sınıfta, hocalarla bile girişıiğinı 
münakaşalar beni doyum13zdl.Bahçedc, arkadaşlarla boks maçı yapar· 
dom. 

Birçok rakiplerimin gözünü yıldırdım. Hepsi birer ikişer eliminc 
oldu. Fakat karşıma iki sınıf yukarıdan, korkunç bir Arnavut Recep 
dikildi. Boyu benim kadardı, fakat vücudu ağır ve tıkıı, ada!cleri sert 
ve sıkı, her zaman öfkeli bir ifade taşıyan yüzü kırmızıydı. Elleri de 
korkunçtu. Mayasıllı mı neydi, kışın şişer ve morarırdl. Yumruğunu 
sıktığı ve içine bütün öfkesini doldurduğu zaman, bu eller, parke taşı 
gibi öyle senleşirdi ki, onunla boksta karşılaşmağa razı olan, benden 
başka budala çıkmadı. 

Belki cinız, belki kırk defa üstüste ve isıisnasıı beni dövdü. Fakat 
her öğle tenertüsiinde, beni yeniden boksa çağırdığı zaman, davetini 
kabul edcrdim. Yenilmemin birçok sebeplerindcil biri de, onun boksa 
bafladıktan sonra kaidelere aldırmayışı, bazan kan'ııma bile tekme atı· 
şıydı. Çocuklar onu bağırarak protesıo ettikleri halde, ben itiraz eı
mez, maça dcyam edC'rdim: En büyük arzum, Arnavut Recep'in etli ve 
yayvan çenesine bir kroşe çekip, o zaman bayılarak okuduğum Sher· 
lock Holmes gibi bir YUr1Yukta onu yere sennekıi. Hep bu hayalin kur· 
banı oluyordum. 
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Fakat bir };iin, ıı;ısıls;ı, yumruğurn Recep'in (enesi il zerine };ümle. 
di. Çürük dişi mi vardı ııeyoi,bilmiyorum, rakibimin ağıınd.ırı küçük 
bir ıstırap çıglığının frrladıi:rnı duydum ,'e yüklendiın, Birbiri üstürıe 
çeııesine ve burnuna mükenımel iSJbctler kaydediyordum, Rccep geri. 
It'di. Bahçenin küşesindcki bakkal kuliibesinin önüne kadar, yü/,ünde 
patldyan yumruklardan scndeleye sendeleye çekildi, Son yumrugumu 
yine ç('ne�ine yapıştırdım. Recep'in ağıından kan sızıyordu. Yere, çö. 
kercesine oturdu ve solumdya başladı 

Fakat benimki bir Pyrrus zdfcriyd i. ()ir daha Arnavut Recep'in 
karşısına çıkamadım. Bülün o nUçlann bana neye malolduğunu, o ıa· 
rihten sonra yakalandıgım bir nıafsal il tihabı üzerine, tam dokuz sene, 
hastanelerde geçirdiğim ameliyatlardan anladım. Yabancı dillere de 
ıercüme edilen bir küçük romantmı yazan beni,m ama, galiba, yazdıran 
Arnavut Recep'ıir. Bunu ilk .defa şimdi açıklıyorum. 

Sporcu arkadaşlarım! Eski bir küçük boksöriin selam ve sevgilerini 
kabul ediniz. 

Milliyel,1955. 

3-Sanatkar Peyarnı Safa 

Sanat ve Fikir Peyami Safa'da birleşmiş en güzel ve ahenkli terki· 
bini bulmuştur. Sanatı fikrh'yaunt. fikriyyatı sanatını beslemiştir. 
Şimdi sıra onun sanatkar cephesini ve sanat eserlerin; anlaunaya geJdi. 
Bu kitapta takip eHiğimiz usul aslında sözü mümkiin �Iduğu kadar sa· 
tıatkiira ve eserlerine 'lmakmaklır. BuradJ dJ öyle yapacağız. Fakat 
kendisiyle bu meselebi şahsen görüşebilmiş ve bir dereceye kadar da 
miinakaşasımyapmış bir insan sıfatıyla bir hususu belirtmek isterim , 

Üslup onun için çok nıühimdi ve ikinci deretedc bir mesele değil. 
di ... R:Öınan- ı-ekniginin belki baş meseıesiyd;'. BTr roman kahramanının 

'isminin romanda verilnlesi -millıinı bir ·nıCsdeydi. Bunda da haklıYdl. 
Eg�r - o isıni hemencc verirseniz, ramanı romaim -aıııaııyor demeklir. 
Oküyucıı ilc roman-kahramanbrı arasında -roman,ı var-dır demektir. 
1�.ı[büki�Peyarrii Sab nıümkün oldugu kadar'oktiyucu ilc roman kahr�. 
n;aniarııu öJ'şbaşa bırakma'y; ierdı. e'den bir yiıza·rdı. " 

. .  , 
. . . . . . . . . " 

-Pl'yami Safa'nın �,!ınan"lık tekniginde ikinci husus psikolojik 
ıahlilic'n.; bÜy'ii1< y« 'vemıcsi'v� hatta hiZl" ilk j;sikolojik ronıanı J:cıir . . . . . . . . - . .  _. ' - - ' . _ - ' . ,  
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miş olmasıdır. Bı ınu tıbbi bilgisinin ye para psiı..olııiik araştırmalarırlUl 
ıenlıi;,li1iYle de kuyvetlendlriyordu. "insan rııhıııııı veriyorum roman· 
larınıd.s" diyordu .. ins.an ruhunun ise ins.:ın hedeniyle büyük .ıl.ıkası 
var<h. Pey.ımi S.ıfa ise birçok tıp otoriıclerini şaşırtacak k.ıwr tibbi 
bilgi ile mücehhezdi. Üstelik bunlardan birçokl.ırını tecrübe etmişti.' 
Bir romanı böyle tıbbi bir tecrübenin dramını anlatmat.l idi. Bir 
defasında bana " Ergun bey, benim viieudum bir hastalık listesidir. Çek· 
medigmı hastalık kalınanııştır" demişti. 

Onunla ronun "c onun rom.ınLırml değerlendirnıe konıısunda bir 
anlaşınazlığını vardı. Ben onun en büyük ronunı olMak "Yillııızız" ro· 
milııını görürdüm. O ise, ses çıkarmaz, ama bir anlık bir nezaket müd· 
deti �eçirdikten sotıra aynı nezaketle Maınıazel Nor.ıliya'nm Koltugu 
romanıilm en nıükemmel eseri olduğunu söylerdi. 

Bu eseri hazırlamak için kitapLırını tekrar okuduğum zaman itiraf 
edeyim ki, bu hükmüm biraz sarsıldı ve hiç şüphesiz Matmazel Nor.ıli· 
ya'nUl Kalıuğu isimli ronun eskisinden çok dahil büyük bir yer işgal 
etmeye başLıdı benim için, Acabil gençlik saikilSl o kitabı üstünk&ü' 
mü oı..umuşıum. Bilmenı. Belki de . .  Zira, bir deb dahil anladım ki bu 
eser iistünkörü okurucak bir eser degildir ve onda insana .ıiı en girif! 
meseleler büyük bir sanatkar liyakatiy ie." ele alınmıştır. 

Burada şimdi onun rçnıan ve roman tekniğine." <ıiı fikirlerini ver· 
dikte."n sonr.ı bir röportap verdiği cevapta ront.,n h.ıkkındilki fil..irlerini 
akıarac.ığım. 

Işle." önce onun "Roman Tekniği" isimli makalesi. 
Roman yalnlilnın usul Ve." kaidekri (te."kniği) olmadığını iddia 

edenk·rle olclLıgunu iddb edı'n!ı:-r arasıııua, müııak<:şaya bışl.ımadJII 
evvel, bir tı'rıııiııoloji aıııaşması ıaıınıd l(. Romal1l1l "ıekniı..'·inde."n ne." 
anlıyorlar? 

Eger "ıekn iı.." taraftarlarının iddiJsı, romalim bir mimari eser �ibi 
inş.ı edilm<.'dcn ewe."1 en küçük ıeferruatı içine alan bir plana dbi ol· 
Illası ise,btiyk bir ıeknik romanın y,lraıma şarılarına aykırıdır. Çünkü 
minıari eser z;imanuı dışındadır. Yani bütün parçaIMI v<.' nıe."cmu he."ye. 
tiyle." OLLLL seyredene bir and" [..endisini teslim eder. Romand.ı ise hayaı 
ve h.ıyatlll cerey.ıııı için unıri bir ı.aman vardır. R ·man bir .ında 
okunmal, parçaları ve bütünüyle bir anda kavr.uUl\;ll.  Bu, organiı.. oj· 
mayan, rnekan içiııde topy<.'kun nlUrmu ş, bir dd,ıd.ı olup bitmiş lıir 
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m.ıcldı: ve hacimler sistemi ile UrHan.ı tabi hayat ar;ısmdJı.i farktır. 
MirHarleser, önccll('n, bütünü v(' !('kmil ı('(erruauyle birlikte tilscır· 

. Idnır. BunL:ır arasında sıkı bir münasebct v.trdır. I'arçaL:ır bütünü muay· 
yen ınatemati!.. nisbetler (oranııl.ır) içinde teşkil ederler. Yapılmış bir 
binanın ıaınan içindc bir olu$u yoktur. RomanUl hayatı ba$Uldan 
sona kadar oluş halindedir. Onun yaratı/mu •. hay.ııın kendisi gibi, za· 
mana muhtaç oldugu kadar, önceden tahmini mümk!in olmıyan ve te· 
sıdür k.ııegorisine giren hidiselerin whuruna bağlıdır. Bir minıaneser 
tasırı h.ılinde iken,bütün imk,inLmnı tüketmi,tir. Bir roman, Yillılma
dan evvel, gerçekleşmesine aiı sayısız imk�nlu arasından,yalnız mc ... · 
zuun es;ıs ç iıgilerine ait olanı tasarlanıak imkanını wrir. Roman yazı· 
lırken, romancı, romanının hayatına ait saYKIZ gerçekıetme imkanla
rından birini tercih hürriyetini muhafaza eder. Yaratmanın şutı bu 
hürriycuk. Ronu.nın (romandaki hayaıın) bütün �ansl.ırını ve imkanla· 
rını, yazılmadan evvel donduran bir pl.in bu hürriyeti yok etmiştir. 
Romanın hayatını ieoıncırik bir kalıp hiline getirir ve sunileştirir. 

Fakat bu, romanm kendisine has bir tekniği yok demck dc�ildir. 
Ranıanın hayatı,tren gibi ray üıerinde gitmenlCkle beraber. romancı
nın önceden tasarladı�ı bir neticeye do�ru seyredcr. Bu netice kesin 
olnuyabilir; hillyat gibi, bazan beliniz bir akıbeı halinde kalabilir; fa· 
kat mahiycti ne olursa olsun, romanın sonudur. 

Batlangıcıvta sonu afilsınm hayatın ziguktarını takip �den 
roman, yaııhrken, sonsuz imkinlar Arasında hür bir tercih olmakla be· 
rabcr, yinc de bir H'rcihtir. Yani hayaım l>ütününü değil, romancılim 
scçtiJ1i kısını!a,. ahr. Bu ıercihin mahiyetinde tamamiyl� Ilür olan ro· 
manCL miktannda, öıçiisiind� ve- dizisinde hiir de�ildir. Bazı kaidelere

t,ibid; .. , Aksi hJlde, romanın kısa olnıası lazım gelen Imımlilrı lIwn 
veya ters olabilir; ... ak'a, Iıarekcı,konu�nlil , lJhlil V� tas ... ir kl5lf11l�rı tam 
yerlerini v(' dizil�rini bulmadığı için hilyatın düzenine aykırı ve cansız 
olabilir. BurJda bir plaıı dl'ğil. roıııaııııı yaratılması için, hay;ıtın gizli 
düzenine uygun şan!:ır bahis nu�\'ıuudur \'c romanm tekniği bıı şartla. 

ra Hılıi olmaktır. 
Gcl('cek yazımızda l>u �artıJra bir göz atmayı dencyece�iz. 

Peyami Sara'llm Türk Romanı Hakkındaki Düşüncesi: 

Peyami Safa bu dü�ül)("dcrini kısmen " Roman v(' Biyogn.ri·' adlı 
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fıkr,nında j�lcmi$tir. Bu )',uKl."ı,Türk okuyucusunun t;ırihi ron\olnl,ıra 
&üS(�rdiği alak.ıdan tlMeketedilerek henÜl rıılı tahlillerine ve ins.ının 
mese'lekrine inen romanırı gelifmediği ifade edilmekte ve yazı flL cüm· 
Ielerle son bulmakudır: 

"Romanı"ıız inS,1I1 ruhunun kapısı önündedir, Ve içerden gelme. 
yen giıli se'sleri duyabilınesi için henüz eşigini aşmış değildir. K .. höı 

haykırlfkrtUll ziyade, deruni mlfılıılolrb gizil'nen dramı keşfedinceye 
kadar tck bir insan .. ı hayatı ne onu, ne de okuyucularını alakaıdar ede· 
cektir. 

Türk Rom::ı111 inS3nbıÖı baktığı halde insanı göremiyor ... " 
Peyami s..r..'nın daha dcrin ruh tahlillerine ehemmiyet veren bir 

roman i1nkyışına sıhip olduğunu görımktcyi1.. 8u husustaki dÜ$ünee. 

lerini de Hayal Mecmuası'nda G Eylül 1957 t.uilıinde rÖpOl"t.1jda dah .. 

etraflı ankınliktadl(. Mustafil 8aydar soruyor: 

-" Hava karardı. Oda loş. Kafes deliklcri mavi. Ak$am \'e SeS yol..." 
gibi mfıf bir üsfup, kısa cümleler � bol "yt"Jerle "Bir Akpmt1l"adlı 
romanınız daha ön«ki eserlerinizden oldukça o1yrılıyor, Bu eserinizle 
yeni bir denemeye girifıııek mi inemiftirwz? 

-Zannediyorum ki benim her romilnımda ötekilere nispetle böyle 
bir başbhk ve ayrılık v.ırdır. Çünkü herbirinde kendi kendimi .. şmak 
ve çOk andığım bir "mükemmel' e ulaşmak istedim. Tek imkan için. 
de k.ıhpbnrmk Y� kendi kendimi ıckrarlamaktans.ıı sarısız imkinları 
denemeye çalışmak benim Yillaınıa huyumdur. Öyle ki, ' Dukuzuneu 
Hariciye Ko!;uşu" nu yazan adamın, " fı.htmaıel Noralya'nU1 Koltuğu" 
nu yatan .adam olduğuna ınanmak için ik� kitabın iistünde de aynı im· 
uyı görmek lazımdır .Bunlar o kadar birbirinden ayrı bir teknik ve jf.1. 
de şekilleriyle yazılnıışlardır, ArlılarmeLı mÜfıerek taraf, şekillerin çok 
dibinde "ahr. 

-Türk ron\olnınd;ı bazı yapmak istedil...leriniz oldcı mu? 
-Bir makalesinde talılil romanmıq benimle Türk edebiyatına gir. 

diğini söyliyen Nunıllah Auç, haklı mıdır bilmiyorum, Faklı!. "Şim· 
fek" adındıki .acemiee Ye saıhi Ilıhlil denemelerinden sonraki romanla· 
rımda ingil ruhunun güneşsiz , holna yıldılSIZ uraflarına nüfuz eıınek 
için sarfettiğim gayretlerin aruığıııı biliyurum. Böylece roman sanatı· 
'1�"l. insanın iç mileeraSlnl birinci plana al;ır.ak sinema san;ıltndan ayrı· 
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labileceğini uüşünüyonını. Fakat bunu önceden verilmiş bir kararla 
drf:il,kerıdi \ekamülümün bir merhalesi Olilrak ı.:er(eklqtirme�(,' çalış
tım. Teknik olarak bütün dünya romanının içine düştükleri bazı büyük 
haLılard.lIl kendimi korumaya son iki roınanımda (ok ehemmiyet ver
dim. Bunlar hem in� hem de psikoloji hatalarıdır. Kısaca izahına im
kan göremiyorum. 

-Bira7 �.ıyret eıseniz herh.ıld(,' imkan bulursunuz. 

-Bu hatalar izah edildiı..leri taktirde o kad.ır aşikardır ki . insan 
büyük dünya romancıl:ırıııın buna niçin dikkat etmemiş oldukl.nma 
hayret eder. Mesela bir meşhur Amerikan yazarının romanı bir bakkal 
dükkanının tasviri ile başlar. Burada dükk amn görünüşü, romanın p. 

h islarmdan biri olmıyan romancının göıüne göredir. Oysak; bir bakkal 
dilkkanmdaki eşya oraya giren roman şahıslarından her birinin maksadı
na göre, mesleğinegöre, mizacınagöre değişir. Roman bu farkları belirt
tiği zaman canlı ve doğrudur. Bu farkları ortadan kaldırıp her müşahede 
ve t.1svirdc romancınm gürüşünü bize veren eser, sahte ve cansızdır. 
Romanda objektifliğin hudutları yok değildir. Fakat en realist dünya 
rom.1nclsl bile bu objektif kalma imkanların ın pek azını denemiş ve 
daha fazlasına gideme-miştir. izahsız kalan bu miSafimin sizi yeter dere
cede inaııdıramamış olmasından korkarım 

-Sağ kolunuıda beliren ciddi bir rahatsızhk sekiz yaşından on 
yedi yaşınıla kadar sizi dokıız yıl uzvi ve ruhibuhranlar içinde bırak
mış. Hatta bir ara 0l1(,'ra,,1r Kerim SebJti kf'lunuzun !:esilmesine bil(,' 
lüzurıı göstermış. Fakat lehEkcyl aıl:; ::mşs:uu. işıe ıa:11dIı:cn b.ışmız
dan geçmiş bu tny.n dramını 'Ookııwncıı Harkiye Koğuşu"ndJ anla
tıyor�umıı. Ilu ş(,'kilcı' IJnı.lm�n kcndi hayatınırdan a hnmış başka ro
m;mlanııız V;ı( mı? 

-I-I(,'r rom;ınınıda kendi hayatımdan parçalar vardır. Bazıları "Do· 
kUlIIllCU Hariciye Koguşu" gibi otobiyografik yalnız kendi hayatımdır. 
Otd,ilerd(,' başka insanlJrın hayJI tecrübeleri ve maceraları da vardır. 
Otobiyografik rOnlanlar yaratma hürriyetimizi klSilr1ar. Orada biz sayı
Sıl imkan ve ihtima1!erd(,'1l bazılarını tercih hürriyetini kayb(,'der, bir 
tanesi üz(,'rinde billurlaşmaya mecbur kalırız. Bence bunun için "00-
kuzuncu Hariciye KoAuşu'nun güzel bazı yerleri varsa bunlar herhalde 
yaş;ııınıamış hayilI parçalaııdır. Size- garip cekcek fakat bana öyl(,' geli
yor I.:i rOl1undJ yaşanm.ıımş ı..'5ImIJr ,yaşanımşIJrd;ın daha gerçektir· 



11'(. Çünkü (unı.ın olaı1,anı UhııU Ş Jliislcrruc k sa naIıtiIf. Yoksa hatıraıtan 
f.ırkh uini:ıı-dı� uiri y�ı�"ı;ıı.ı. iiıeki h:ııırl"ıııa dır. 

. L:dl'lıiy.ıı ve fclsek y"llIl1d.ı !ıhh.ı .ıiı çuk fa/!.ı ('scder okuduğu· 
nuı siiyk·ııiyıır. 

- Kum.ıılI" mev/nıı insandır. (h'n unun ruhunu olduğu k:ıd"r vü· 
nuhınu d.ı IJulınolı.. ımuııd.ı idinl. iııs.ııı fuhu bulır.ııı anl.ırında kendi· 
ııi lıiıı' d.ıh.ı çuk Vt'rt(i�i �ilıi ins.uı vücudu dJ hastalıklarda sırl;ırını 
Iıiıc 5Cıdirir. Bu biiyle düşündüğüm için romanlarırnda ruh ve beden 
h.ls!.ıLırma sık sık r.ısIIJnlf. Il;lkik.ıııc ben ruh ve beden dokıoru (kUi
lim. Sadece rOIllJncıyım. 

-Y;u.,ırlık hdya 1111 ııda değişen b.ııı kalU:ııleriniı oldu mu? 
-"Uir Tı'rt'ddii(liin Rumanı'·rı.ı kad.ır şiipheci �iiriinüyurunı, Var· 

1ıı1,ln manası ilıcrinde ıcretltlıiılerinı olmuştur. Bu rolıı.:ıIıUl kahr;ııuanı 
SUfJr: 1 .... I.in.iy,l lll.infl veren biz miyiz? 

llu Sorunun cevahı 20 sene sonra "MatOlazcl NOfalya'nın KIJllu
�u"nd.ı veriImişiir. V.ırhğ,ı -Olana vert'n ins.ın değildir. iııs.ın.ı mana 
veren vuhktır, Şiipheci zamanlar da dahil daim,ı milliyetçi ve insancıl 
iıItlum, AIl.ıh·l.ul şüphe ettiğim ıanldnlJr bile onun varlığı imk.iıııııı 
rl'ddetnlt'dinı. Marksist olnı.ıksızın kendi inanış hudutlarıııı içinde bir 
çeşit sosy.ılisıiın. Fikirlerim hemen bUıUn kiıaplarııııda vardır. EsaSla 
değişmeılim. Kendi kendimi ı.ıshilıe (IJima çalış tım ve çalışıyıımm 
iUS.lıl1ll kendi kendisi kJhn,l k ş.ırıiyle değişmesi büıiin eway.ı �;jıııjı 
bir l.J(utcttir.Uunun iç in hem muhafaıakar. hem de inkll5.pçıyıın. 

-Sunradan ııişmanlık duydu!1unıız balı yazılarınıı var mı? 
�·l3ÜtUn yazıtarımdan pişıııanını, Onlardan utandığl1ll4çin cblı.l iyi. 

krini yJ1II1;ı!1J <" alışıyorum 

4·Hıılıı,lucl rey.ımi S,ı(;ı 

HAYAT, G Eyliil 1957 
Ankeıi yapan: MUST AF A UA YOAn 

I'ı·y.ııni s'ıf,t'ııın Türk I-:'lınl,l IlI v\' kcııdi rmn.lııl.ın ve rulll;1 Il h.ık
kulJaı..i dii�jjııceJcrini verdikten sıınr.ı şimdi de Tiirk blelıiyatıııdJ, 
bilhaSsa (IImJn vadisınde Peyami Safa hakkında ne söylenmiştir. Uıına 
b.ıı...ılım. Bunu hüyük edebiy.l! IMihçisi ve tenkiıçi isnıail Ibhilı Se, 
viiı..'e yalltıracağI7 .. Bunun içinde ıımııı liselertlc okunan edı'biyaı kila-
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hına I'cv.lnıi Safa i{in vazmış hulundui:u s.ıtıdan hll!",lva aktarataAıi.. 
Bu s.ltırl,lnJa Sevilk, Pev,ımi Saf.ı'nın romalllilrıııı tenkit ederc!.: 
hiikmiinii vermektedir. Diı. "nun sonradan v,ızınış uldu!;u Va)· 
ııııız, Matmazcl Nor:ııiVa'nm Koltuğu isimli ş:ıhascrlerivlc, Oo!.:u
ıuncu H,lridve Koı1l1�u'nu .,vıı hir bahisıe ele alacagıı . .  Şim. 
di  Seviik'ii cıkuVdlım: 

mr Tercdılüdün l�alllalıı'l\il �clincc: Mi.icllif, burada san'atmm lir. 
vesiıll' çıkmış �il)idir. Bu (unund,ı dJ yine erkek kJhrJmJnın Jdı yok. 
Yalıııı onun llir Adamııı Ilayalı isimli bir (om,ının miielliri olduğunu 
hiliyoru". Bu nıüel1if, iş tc bu romanın da mÜ�'I1i(jdir; vani ('cyami'nin 

kendisi. Rom,unlıki esas kadın kahraman ın dahiadını doğru bilmiyo
nu. l1.ışt,ln, onu mi.icllif �ilıi hi/. dc, "Vilıl1n" biliyorduk; sonra miicl

I i i  �i\ıi hiı tiı' (igrt'ndi" "i ıkgilıııiş. 
ı\kVIlI �1ıı1ıır; Mu.ılI.i 1 1.\111111 l\.Iınllllld hir klı,l,tlıısll;ınntLın I<.ı ir 

Iky, \'111.. 1Ill'lhı·t!nck Ilir Aıl:ıınll1 Ibyalı .11111 hir WIlIJIl �etirdi. Bu 
"II (,yk, IwrhJngi hir eseri h,lş ınd.11l snmmJ "Jtlır riddi okunı:ı ı. Kiıa
bın r.atı.:elc bir yerinden Iı,ışlıyor. Bir ııtcl odJsında ıchir1etııııi'i hir 
,ltlJIIl t.nvir edilmektedir. Bu adım eroiııi fa.d .. alınış oIJCJk. ÖıÜm 
ıı'hlikesi geçiriyoL Kız okudukça hafakanlara du çar olmakudır. Hem 

kıııı) kit,lbı bırakıyor, hem �elip kitaba başhyor. Raif'in lllakSJth, bu 
miiellifle o kızı evlendirmek. OnIJrı bir gece evindeki ziyarete dıveı 
etlı·r. Müclline Muall;i. tanışırıar. Müellif, bir karii ile,hem.de 1'.111;1115. 
gibi güıel münevver, hassas bir karii ilc karşılaşmakta" memnull, sorar: 

" Escrimi nJsıl lıuldunuz?" Kız cevap verir: " Berbat!" 
Müdlif, bu kız.ı evlenmek t�'klifiııde bulunur ve kl1a millılet vı'rir, 

iyice düşünüp (evillıını versin diye. O cevaba kadar h,ıYdiY;Ill' lkyO�' 
lu'nda, gece yarısından sonraki bohem hayatı. Miicttif, dinlenmek için 

Boğuiçi'nde I)ir otelc saklandı, Kimseye adresini bildirıııedi. Öyley· 
ken, hir ı.:ece, ikiden sonrJ bir iltlaııı gelir, kendini aşaj;ıd" lıir k.ıtlmııı 
bekletligiııi bildirir. K.ıtlın otunmhilin içinde. Hıı, Vildan·dır. Mikl
lifin Mu.ılI.i ilc ı·vk.·nnH.·" istedigini işitmiş, ii kıı h.IU:ınd.ı II1JII1111.11 
Icılll,IIll1Ş, miidlifi ıcıwir için, ne y.ı111P yapıp en y,ıkm Iıir .lrk.ıtI,J)tın 
adresini iiArenerek burayil �elmiş . 

Kim hu ViidJ"? Bu kadın RomJ'daydl; kocilsına ıtınhı) .ıyrıl,ır;ık 
isı.ıııhııl',ı ı.:ı'ldi. Mik·llifiıı kiıaplırırıı 1I""tHUştur, OILLUI dııyııul.ırıııı 
"1'lılli)irıin"iıw Uyı.:lı11 hilluyur. iı.ıly.ın ediplerinden I>irandcllu'nıııı 



piyesini "Çıpbkl.ırı Giydirmek" diye tercüme etmiştir. Müdlife mek
tup yazar. Buluşur1ar; kadın bir apartman tulmuşlur. Israrlarına,rnek
tuplarma rağmen müellif oraya gitmez, öyleyken işte gece yarısından 
sonra Bo.ıf:aziçi'ndeki otele de gelmiştir. En nihayet neden sonra müd
ıtf bir gt'ce onun apartmanma gider. Müellif için hazırladığı odada içki 
içerler, birçok ısr ederler ve ayrılırlar. Kitap da işıe biiyle biıcr. 

Görüyorsunuz ki mevzutla tllevıu d('necek hir vak'a yok. Roman· 
dj mcv/ıı ve _vJk'a aı-JYJnIM hu kitabı Muallfı gibi "berbat" diyerek 
y.ında bırakmışLırdır. Bu romandJ, nıesela Reşat Nuri'ninkiler gibi 
okuyanı alıp güıüren vilk'a akışı yokilir. Bu romanda yine, mesela 
I-Ialiıil' Edip'inkiler gihi ruhun hummalı ihıirası (la yoktur. Bu roman-
11,1 Iı;ışlan sona k.ıdır kiil halinde bir valıtlct de yoktur. B;ışlan o kadar 
işe karış;ın Mu.ılIa,  sonra a(lkLı kaldı. Vildan nedir? MUcilife aşık ını? 
Ayl;ırca il k,ıd.ır redde uı;r.ıdıı;ı h;ılıle yine müellifi davetlI'li çekinme. 
diğine güre bütün izıetiııefisini, kadınlık gururunu, herşeyini !"ıu :ıdam 
uğrılllJ ayakları ;ı ltına alacak kadar aşık. Fakat bir gecelik nıHlakal, ilk 
ve son mül5kat,!ıirk;ıç felsefi Lif iiıerine bütün bu aşkı lıırakıp gidecek 
kadJi" dJ hi�' aş'ık dC'ğiL 

Büıiin bUIlIMa rağmen, eseri yine elimizdı'lı bırakamıyonlL Bu CJ
zibe nereden geliyor? Cazibe ne şahısların canlıhğındııı, ne dı' bolıenı 
haYJtlarının tasvirindeki realiteuen, ne 'ııından, ne humlan <Ieğil. c.ni. 
he escrdeki kısıın kısım VC' PJfça parça giil.cllikten geliyor.Kendi lı.ı'il.ı
rmJ çok diri birer kiiçük hikayc olacak ayrı ayrı rarçalan okurken, 
onl;ırlO birinden diğcrinc atlıyoruz. Mücllif bu ayrılıkları hissettirmemek 
eserine umumi bir valıd<'l edası vermek için (;ısıl başı filan ayırmamış 
Ama eserin kendi hep ayrı ayrı Onun için bu eseri okurken her 
kısımda ayrı ayrı durrnalL "Acaba ne oldu, ne olacak?" deme, h.ıngi 
rarçadays..:ın o rJrçanlıı içinde düşün: Eserden o zaman mC'mnun bb
Lıksııı. 

Mesela, Mu,ılla 'nm okuyuı) okuyur biıe de okultuğu o zehirlen
miş ;UI,1Il11ll t,ısviri. Orada fiıyohıjik ve rsikolojik talı:ıs�ijrlerin 
ince ıııelışlırl.ırdJn ),'Cçirikrek canl<ındırılmış harikulade tablosunu 
sı·yn'diyıırtll.. ins;yakların hamlesi, lahteşşuurun sıçrayışıan. ı-:üvdenin 
hiıı..inliğiııi hareketlendiren dcruni Ilı.ınivel<i; yalnız bu kısını b.1Şlıb.1ŞI-
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I\.1 en Avrup,ıh bir şilh,ucr llilrçilsı. 
Yinc mcsel5 Mualla ile .yapılan nıükiikme; par ... ve evlilik hakkın

cl ... ki fikirler; hunu tek haşına al, Mop ... s..ınvari ('nfes hir kiiçiik hikaye, 
yine mesela hııhem h,ıyatl anLıtılırken okunan " Kaldırımlar" Illcnsıırc
si; Necip F.1/ıl'ın şiirde yapfl�mı Il('yami dc nesirde yapmış. Y.illnıl. o 
mellSlIreyi ııktlnl.ilk hile insanın içini hnl" dııldurm" k için k5fi. Yine 
mesela, "ÇII?lıkl,HI Giyindirmek" piyt'Si hakkınd.:ıki fikir mübadelele
ri. .. 

F.ıkat Ill'ye gyııı.:ıh? t-Ialide Ediıı'in romanını okuduktan sonra 
içiıııize hUtün roıııanın havası dıııar. Romanııı ncresi giiıeldi, neresi 
şiiyleydi, pek bilıııeyil.. Ht! rıımanda ise iş, aksine. l1üıül, ronıarıı hitiri
yOHU; bitinl ikten sonra roman ortadan çekiliyor vc hafll.amızda o yer 
Yl'r ıl,ln.:.ll.ır .ıyn .ıyrı y,ıkuı pl,tk.ll.ır t:ibi kalıyor. Haıı}:i par(·.tyı ister· 
sen ı('\. .. r,ır dine .ll ve tekrilr oku. Bir Tt!rcddüdüıı Rilmanı .:üıel dc!1il. 
gii/.dliklerin yanyana ı:eıirilişidir. 

5·I'ey"lııi S"fH'1ı1ıı Humaııl:ın 

Bu balıiste Peyami Safa'nm baıı romanıarını da lıiı anlatmilya 
çalışJeağız. Bunlar onıın üç şahescri kabul edilen Dokuzuncu Hariciye 
Koğu!!,lt. Yallıu.l7. ve M:ıt.ııı:ı7.eI Noraliyöl'llIll Kıılıuğu rornanlandır. Di· 
ğer rununlırı lı.tkkIIHJ.ı b,1lI �iirii�leri daha önceki bahislerde vcrmi�. 
ıik.  

I-Dokuzuncu Hariciye Koğusu 
llu roman, Tlirkiye'de cn çok basılan kitaplardan birisidir. Çok 

okonl1luş, sevilmiş Ye mektep kiıaplarına geçmiş klasik olmuş bir eser
dir. Ayrıca roman tekniği hakımından çok orijinal bir tarafı vardır. 
Romalıtb kahr.ımanııı ismi yoktur. llu noktayı ehemmiyetle belirten 
ısmail Habib Scyük "Çünkü, dcr, ronl.ilnın kahramanı miiellifin kendi
sidir". Gerçekteıı öyledir. Yani roman bir nevi biyoı:rafidir. Oıobiyo�
r.ıri . DJIı,I miilıimmi hir lı.ı�t,ıhkt,ııı hir rnnı.ıncmm ıı.I�11 tlOı:dııi:ıulıı 
ı:iistcrir. (;cr�:ekıeıı Uokııııııır.u I l.ıriciye KuJ1uşu'nun isi.mil. h,l�t.ı 
genci,Türk Edebiyauıun büyük, meşhur ye sanatı sa�lrklı romancısı 
olarak girmiştir. 

Bu ronı.ın filme de alınmıştır. Fakat filme alanlar bdk; de pratik 
gayelerle, filnıin kahramanın.n ismini Safa yapmışlardır. Uüylcce onun 

100 



insan ruhunun meçhule olan egilimini dikkate alan ve bir insanda bü
tün insanları, insanlı)}ı kucakLıyan ufuk genişliğini terketmişlerdir. Fil
me ayrıc:ı ilave edilen melodraOl son'da, filOlle eser arasındaki seviye 
farkını film aleyhinde büyük miktarda uçurumlaştırmıştır. 

AshlHLı bıı rolllollHLı Pey,ımi Saf,) kısa cümlelerle adeı,) bir senar
yo YJI.JrCilSlııa bülün bir maccrayı sahnelemişıir. Şimdi onul\ bu ese
rinden şu bahsi Iilıfen okuyunuı. ve gözlerde, manzaranııı, mekanın 
nJsıl kolayCOl ve kı.'Sin çiLgilerle canlandl!111l1 ve ayrıca insanın ruhi 
pencerekriııin de nasıl perdelerini açtığını giiriinüı : 

SOfANIN BANA SÖYLEDIKLERi 

Iki yastık, bir şişe, bir mendil 

folkat eve giııim. Şehrin bir ucundan öbür ucund. 

Kendr mahalleler. Birbirine ufuııetli ad.ıleler �ibi �cçmiş, yaslan
ınış lahu evJcr. Her yaj:lıııurd.-ı, her küçük fırımada sancılanan ve biraı 
d.ıhol e!1rilip bü!1rülcn bu evlerin Hnünden her geçişimde, çoğunun ayrı 
ayrı mdceralanm takip ederdim Kiminin kaplamaları biraz daha karJr· 
nliştır, kiminin şahnişini biraz dlha yumrulmuştur, kimi biraz daha 
öne eğilmiş, kimi biraz daha çiinıclnıiştir; ve hepsi haSladır, onları se
viyorum; çünkü onlarda kendimi buluyorum; ve hepsi iki iiç senede bir 
ameliyat olmadıkça yaşayamaıbr, onları çok seviyorum; ve hepsi, rüı
gardan 5J.ncllandıkça ne kadar iniiderler ve içlerinde ne aliz şeyler 
saklarlar, onları çok . .  çok seviyorum. 

Eşiklerinde soluk yü7.lü, çıplak ayaklı, ürkek ve sessiz çocukların, 
dıerinde ekmek kabukiyle ve çerden-çöpden yapılmış oyuncaklarla, 
agl( agır, düşünerek ve gülmeden oynadıkları bu evlerin arasında kendi 
evimi ilirarım ve adeta güç bulurum, çünkÜ bun!:ırın hepsi benim evim 
Gibidirler. 

Evde kimse yııki"; kapıyı anahtarımla açtım, Girdim ve her la
m,lIlki adetinıle alı kOıt sofad.ı ellCyee durarak, harekelSiı etrafıma bOı
kındım. 

Bu sofa yaşlı bir insan yüzü ı;ibidir: Evimizin. büliin ruhu, keçİl'r
leri ve neş'esi orada Jliiriinür, her Günün hadiseleri tavana, duvuran., 
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dii�cnıcy\' bir leke ,b ir çizgi, bir buruşıık ve hazan da ancak biıiili göre, 
bileceğimiz gizli bir i şaret ilave eder, Bu 

.
sofa canlıdır: Bizimle beraber 

kıımldJr, değişir, bizimle beraber d.ı�ıhr. wlıL.ınır, hi/ imle beralX"r 
uyur uyal1lr; bu sofa aramııda sanki ,içiincü bir simadır ve ı:iildii�ü, ail
I,ıdığı bilc olur. 

Bu SUr.l uiirt kiişl'uir: OrıadOı sok ık kapısı, iki yanmda bircr pen· 
n'rc, I'\'nn'ıenin y.ııımda bir ol minul'ri. Minderinyanltld�ı yemek ma· 
s,ısı. Mas.ınrıı yolmml.ı iki undJlye. Bu sorada Iıl11rulur, YCtlll'k yenir, 
miSJrir kabul edilir. 

Ueninı her girişimde. orada, hareketsiz duruşunı, beni bana ı;iiste

rl'II IHI ,dırcye bÖlkm:! k iç indir . 
V\' b,ıklını: Mintlerde üslü)ıe kıınmuş iki yastık. (Dcmek ;ımıcm 

bir,ıı r.ılı,ıısııl,ı nnıış ve bııraYJ III,Hlmış). M,ISJnm yanınd,ı rJrm ünüııe 
�·ı'ı..iınıiş bir SoIIHLlly.ı, (Demek ,l/mı'm eıı iisı raftaıı bir ilii.ç şi$esi al· 
mış), t I.ı . , işıe mOıSJllm üsıünde bir şişe: KordiyOıI. (Demek ,\Illll'nı hir 
fı'n,ılıı.. ı.:eçirıııiş), Minderin iislünde ıslak, hurıışlık hir mendiL. (Oı'mck 
annem a�Lıllllş). 

Benim ıle bu şişeye, iki yastıija ve bir mendile ihtiyacını var. ben 
de Kordiy,ıl alolcağıın, uzanacagını ve ağlay.:ıcagım. 

Dokuwncu tlariciye Koğıışu romanının basit ve fakat çok bC$cri 
llir ı..anevaSl vardır , Ronı.;ının k.:ılıranıaııı onbeş y.:ışında bir delik�nlı
ılır. Dilinde Ol.:ıfs.ıl roıııaıizııı.:ısı v,mhr, Fakirdir ve annesiyle bir kenar 
mahallede oturmaktadır. ' Ama Fransızcası vardır ve akrabaları olan 
hir raşanm kııına aşıktır. Heııı hasta ve hem aşık, hem hayaı mücade

fesL .. Üstelik Jyağın ın kesilmesi Süı, konusudur. Aım sevdi�ine karşı 
s.ıkaı göriinmcnıek için bir sürii ameliyata rıza gösterir. Halbuki sevdiği 
kıı bir başkası ilc evlenip Avrupa'ya �itmiştir. Hasıanede ı:enç, hastılı· 
iia, gönül kırıklığına ve hayatın güçlüklerine karşı s;ı,v.:ışmaktad,r. Hu 
5.Waş ıan galip ç ıkar, Henüz bunun folrkında belki değildir, çünkü ı:i}nüf 
ı..ını..lıguIHl tc'siri varılır. Fak,ıt roman otILI hastaneye gclcn d"sll,lrI' 
Ilm \'ıı.. tığıııı sıhh.ıle k,ıvu�ıuğ\lntl ,,!iiitleleyen bir kelimeylc hiler 
"lIaydi" .. Bu yeni bir lI.ıyaw b.ışlayı�ın ifadcsidir. Rumanın ı.:iiıclli�i 
de buradadır. Bir hiıiş dcğil hir b.:ışlangıca geıirmiştir okuyucuyu. Bu 
b.:ışl.:ılıgIÇ ,lyni zall\and.ı Peyami Saf.:ı'yı roınancılık çizgisine Reıirmiş, 
tir, Ama fırmıle, aynı büyiik tesiri yapaCoıill muhakkak olan hu final, 
k.ınallaıııhnCl, seyircisiıı in ayaklarını yerdcn kesici biıi$ kOıldırllmıştır, 
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r 
[vel... [Ju ROIll.l1l Pc."Ölmi s.ıra'nm hasta, aşık ve ıCki,uuyı;ulu bir 

ııcncin n,ısıl nıııı.:ıncı ı.:öılı'riylc etrafa bakmaya, nasıl tccı'ssiisüniin SI
ımlarım genişIl'!lIleyc ve hnyccc rııman" ııını,}" yı/tunu" nasıl '(ürUmc
ya b.ış\;ıdıgını ı.:iisıcrir. Bu küçük roman, bir kiiçük roınaııcının, büyiik 
romancı olmak yolunda nasıl (neredeyse hedefe u!.ışıırae .. k) bir büyük 
adım aıuğmm romamdır dı. _ 

$;ınki 0, hastah;ıncdcn çıkmış, sapasağlam bir şekilde Türk Edebi· 
yatına girmiştir bu romanla. 

JI·VallılZlZ ... 

Peyanıi Sara'nın çok sevilmiş ve çok mÜrlakaş;! edilmiş ramanı 
"Y .. lmııı" aynı umaod.} onunpsikolojik tahlildc ne kadar ustal;ış 11-
ğını ve fikri olgunlug .. ne kadar yaklaştığını ı:östcrir. lIu eser. Prof. 
Nccmcdllin Hacicminoğlu'nun da, Türkyurdu dergisindeki bir yazısın
da belirttiği gibi daha çok bir tçmsil,bir tiyatro tekniği ilc ya/.ılmıştır. 

Bu eser de kerrat ilc basılmış tır. Milli Eğiıim Bakanlığı tarafından 
1000 Temel Eser serisindeyapılan baskısının tarihi 1971, ıirajı ise kırk 
bindir. Eserin ilk baskısında bir "giriş kısmı" vardır ki.yolur bunu pro· 
log obrak isimlendirmiştit. 

Yazar, bana bu kısmı sonraki baskılarında çıkaracağını söylemişıi. 
Gerçekten de öyle olmuştur. Ama Milli Eğitim Bakanlığı'nın baskı· 
smOı ben bu prologu, yazarın fazla "S.ıntimanıal.duyı:u$ill" bulduğu 
için koymak istemediği bölümü de koydurttum. Gönlüm bu yüzel par
çanın unutulmasına raıı olmamışu. 

Eserin Mevzuu: 

$aminı, Besim ve Mcfluıret üç kardeşıirler ve beraber oturmakta
dırbr. Sanıim derin bir iç dünyası olan büyük bir enteJlektüel 'dir. Ro
nunw daha çuk müdlifi temsil eder.Besim ise ağabeyinin tam aksine 
benciLkeyfine düşkün ve sempatik bir hedonisııir .. Mcfhareıin kızı 
Selmin kendisini nişanlısından ayıran annesine düşman kesilmiştir. 
Ondan intikam almak için etrafının hallerinden şüphelemnesine ve 
kendisinin hamileliğine inanmasına meydan verir. Mcnıaret çuk şüphe
ci bir kadın (llduğu için şüphelcri ağabeyi Saminı'e kadar lIlJnlf.Ucsim 
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ve Menıaret bu şüpheyi tah/dk için, S .. uninı 'in odasındaki defıerini 
okurIM. Samim burada ideal k.ıbul ettiği Simeraııya isimli bir hJyali 
iilkeyi "nLumaktadır. Selmin, bu :ırada, eve te1cn Vf! ismi .ıç adıııı 01.1-
rak k.:ıl.ın birisinelen gı'be kaldıilım siiyler. Bu adını hcm başıboş hcm 
komünisuir. Samim isc Sclmin'in arkadaşı vc daha iincc annesini tanı
mış oldugu Meral'c aşıkıır. Şcllllin bunu bilmektedir. 

Çünkii Selnıin'iıı istenmeyen ııişanhsı Fcrhat da Mcral'in kardeşi. 
dir. Gerilimi t,lmamlolyan unsur ,Selmin ve Meral'in müşterek .ırkadaşı 
Feriha'nın sahneye girmesidir. Feriha, fakir bir ailenin kııı olup, kolej. 
den kaçmış yaşlı bir adJnıa metreslik ctmck tiıcre Paris'e gitmiştir. 
Oradan, Mera!'i dc benzer macera ya çekmek için yaşlı ve zengin bir 
ıalip bulmuştur. Bu işi halleımek ibere istanbu!'a gelmiştir. "'kral ise 
rOıris·e gitme k iç in can aım.ıkt.ı.dır. Ilir yandan 5.ınıilıı ' i  iizlernekte, on
dan kopamamakta öte yandan Paris'e gitmek ihtirasıııdan Yaıgeçcme
mektcdir. Meral'in ailesi de onun Paris'e böyle çirkin bir şckilde gitme
sine razı değildir. Dir yandan Samim Meral'in hareketlerini kontrol e
dcrek yalanlarını yakalar ve onu terkeder. Öte yandan Ferhat k;ıçma
sın diye Metal'i odaya hapseder ve Feriha. ilc alakasını kesmcsini istcr. 

Meral kapaııldıllı odada bir buhran geçirir, intihar etmeye karM 
verir ve bir pusu la bırakır "Kendi kendimden nefretinıin çcrçevclcdiği 
ve çirkinleştirdiği lıir düny:ıda yalnızım" ve intihar kararıııı açıklar. 
Sonra bir sigJra yakmak isterken kaza ilc tutuşur vc yanar. Bu arad.ı, 
Mcfharet, Sanıinı büyük iç sıkıntısı hisseder/cr, Meral'in aıınes; kaza vc 
felaket habcrini alırlar. Sanılm "Ey Insan" diye başlayan bir liradl.1 
bilcn bir düşünce çağlayanına girer. 

Eser hem psikolojiktir hem ... 

Eser hem psikol?iiktir hem de hiç şaşmayan maddi tefern4ltı 
ihtiva edcr. 8u romanda Peyami Safa birçok şey üıerinde dllfllıuştur 
ama ilk akb gclen üç şey şunlardır: Yalan, Dip lıtlık, Doğu Rıtı 1.ld
diyeıi ve insan problemi.. 

Yer yer ilim insan, ilim teknik, ilimahlak, moda-ahliik, .:ın'ane vc
saire gibi Illcselelcr de kitapta yer alnıışıır. Hem de Cil Ileris şekilde: 

" ... HaIı5 ;ıldanmak da dciiiL. Yalanın kcndisine tah.ammüıüm 
yok. Bir ihanetin saklannıOısıyla bir toplu iğneııin yahut (·11 masum dü· 
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şül\cenin saklannlJ.sı bence ;ıynı şey ... MenfaalSiz yal.ınlar daha fenJ . 
... Ilir ihanet yalamnı bunlar.ı tercih eder gibi oluyurum. Seııenlerin 
şüphesi, çok defa kıskançhğın değil mücerret olarak doğruluk öZıeyi. 
şiıvn Ile aşkta ben'll'rin kaynaşmasına engel bir yalnıZlık dehşeti he$.l· 
bıııa $Cvgilinin ruhuna giren casuSlur. Yoksa, katilin seki/i çeyrek �e(e 
k;Hleş vapıımnd.\ ulduğunu yalancı şahitrerle isp.Ha çalışan aııukat," 
malıut adli yal.ıııı,veyaaa ... ne bileyim iki düşman memleket arasında 
harılten üç gün evvel, dostluğun her zanlankimlen ziyade o gün kuvııct· 
li olduğunu söyleyen diplomatın politika yalanı, yahut da mesela .. sıkı· 
ci bir Liyareti güll'ryiiılc karşılayan cenıilmenin mimik yalanı, en kc· 
derli anındJ hatırını sorana iyi olduğunu söyleyrnin muaşeret yalanı, 
borç isteyene sıkınııda olduğunu süyleyen zenginin mülkiyı·t yalanı 
ııeya h.mi şiraSlZ bir hastaya alelade bir gargaranm şifah tesirlerini sa· 
yan hekimin tedavi Yillanı,yahut da .. Mesela, iilüm fcı5keıini ;ığır 113S' 

I.ılık �('krinde hafif bir ümide bağlayarak hahcr Ileren tclgrilfın .Illşıır. 
ma yalanı, daha bilmem, mesela yapmayacağını ..... ·k iyi bildiği şeyleri 
and içerek ah;ıliye vaadeden pani liderinin seçim y;ıl;ını, veya .. KorkOl' 
A;ı tehlikenin büyük olm;ıdığını söyleyen dosıun telkin yalanı, mesela 
dilekçe sahibire gelecek hafta pazartesi, salı veya çarşamba akşamlna 
kadar ücretliler kadrosunda bir yer açılacağını l1mdl1ğl1llU söyleyen 
idarenin yalanı, veya, okuyucularının sıfıra inmiş teveccühlerinin 
faıbhğıyla gurur duyduğunu Yalan süriimsüz gazetenin �iirüm YJlalıl, 
velhasıl işte, malını sermayesine verdiği söyleyen, yerliyi Amerikan di· 
ye siiren, {ileğin eziklerini scı)etin altlnd;ı gizleyen,yahut d ..... Fiya t ·  
etiketinde 899 rakamanın "8"ini büyük 99"nu küçük yazıp ilk tesiriıı 
gaf1etini sömürrnek sisteyen esnafın ve tüccarın saıış yalanı, kadınltl 
boya ve süs yalanı, bin çeşit, aşk iftira ve övünme, mubalaı1a yalanı, 
bütün bunların hepsi daha çok tabiatın ve cemiyetin mayasıııdaki 
bozuklukları gizleyip bir ahenk zevahiri yaraımak ihtiyacınılan doğan 
hayal yalanl;ırıd" ..... 

Peyami Safa bu eserinde insanların nasıl yalan söylediklerini, du· 
ruşları ve bakışlarından gizleyemcdikleri ip uçbrından yalanlarmııı 
nasıl yakalanabileceğinin enteresan misalierini vermiştir. 

"Ben yalan arayan zekanın gözlere verdiği ağır hareketi bilirim. 
Çok az yanıtınışımdır. Bakış evvela sağa ve sola kayar. Arama ba,la· 
mıştır. Sonra gözbebeği yukarıya doğru bir ka Ilis Çiıip aksi istikamete 
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iner. Sonra tam karşı tarafa bakar, Donuktur, iki üç defa kırpılır: Kor. 
ku çırpınışı, Yalanaradığının.seıilmesi ye aranan yalanın bulunmaması 
korkusu, Nihayet biilün yüzde gergin çizı;ileri yumuşatan bir kurtuluş 
h.lH'keti, Y;ıl,ın bulunmuştur." 

RomalUla Sanıim bu müşalıedeleri yeğeni Selınin'in yiiılinde yap· . . 
mı�ıır. 

Ikinci mühinı uıısur ye romanın temel çizKilerindelı birisi de "Dip 
ııılık" anLıyışıdır, Insanda birbirine llt iki şahsiyeı yardır, denıııi bir 
ıııldşma meydana geıirir bunlar, insanların anlaşılmaz hareketlerini 
doğuran bunlardır, Insanda bir varoluş hamlesi vardır, bir yoklaşnıa 
hamlesi .. , 

"insanın yarlaşma hamlesinden ebedilik hayaıı ye neşesi doğar" 
insanın yoklaşma hamlesinden fanilik ye geçicilik duygusuyla birlikte 
onun büyük sıkıntısı doğar ... " 

"Insanın yoklaşma hamlesinden doğan fanilik duygusu ya Pietre 
Loıi yeya ondan ilham alan Yahya Kemal gibi şairler de bir geçicilik 
hÜlIlii uyandırır yahut da orta adamda "Bugün yanz, yarın yokuz" 
"Birgünün beyliği beyliktir" tarzında hedonist keyif ye kaıanç ıema· 
yünerini azdıran bir yaşama telakkisi. ," 

YalmZlz'da ilim ye medeniyet tarihi meselelerine de giren yazar 
bir nclice hükmü olarak teknolojinin insanlığın hayyanlığını medeni· 
leşıirdiı1 i kadar. meUcniyetini de hayyanlaştıran bir çağa dayanıp gel. 
diğini bctirtmekte ye bu çağında dünya harpleriyle yıkılmak (izere 01-
duğumı haber vermektedir. 

YalnlZlZ 'da "Dojiu-Bau tezadı çok dah,ı inçelnıiş ıir, Milliyetçiligi 
bJriı olan escr de bu ıezad Paris'e gitmek üzere Meral'i kandırlHaya ça
lışaıı Feriha'nın birden bire konuşmayı şu şekle dökmesiyle belirir: 

" ... Hakikaten çok güzel kadınlar yar Paris'ıe, Var ve çok. Ber kah
yede hani öyle kadınlar işte, mutlaka güzellerine rastlJrsın .. Dünya bu. 
Cihangir'deki tahta evde, Tophane'nin yıkık damlarını ve kırık kiremit· 
lerini gören pençercmde annemin romatiıma iniltilerini dinleyedinleye 
bütün ömrümii mü geçireçcğim?, Fakat... 

"Ferilla'nın gözleri birden mahwnlaştı, scsi titremeye başlanılfll: 
-FakOlI, çok özledim kadmcagızı .. Ah bir görebilsem. O kadar 

kincidir ki ne yapsam bir �ha konuşmaz benimle. Bak bu daha real 
bir his. Açık söyleyeyim Paris'ıe bazı anlarım oldu ki, annem beni af-

106 



fetse, ölünceye kadar Cihangir'deki evde malıpus kalmaya razı ol�r. 
dilin. Hani insanın evinin bulaşık çukuruna bin tane I'aris feda ulsun. 
Sımra memleket_. Dostl;ır. .. 

Mer.1\ birdenbire S�mim'i düşündü. Işte onun çok haklı olduğu an 
yine haklı daima haklı. Demin konuşan ikinci, .�imdi ağlayan birinci 
FerihJ'ydl. NJsıl degi�ıi birdenbire kızcaglJ:. Toph:ıne damlilnnın o 
kırık kirı'mitlcri, .UM sevgisi ve memleket hilsrl'tiylc k;ırışarak onu ebe· 
diliğin gUıc.'1 planına birdenbire nasıl çekiverdi" 

"Tabii değil mi insan öldükten sonra bırakacağı bütün hatıralarla, 
eserlerle . çocuklarla, ancak kendi memleketinde unutulmazlığın tese[
[isini bulabilir. Ölüme kadar gitme .. Şimdi bile şu boğaz içindeki hatı· 
ralar .. Şu hc.'rbirindc hizden bir parça yaşanmış evler, ŞII her taŞı ve 
ağaclYIJ biôm olan şehir, gök, memleket ... 

Hafif hafif başını salladı ve mırı[dandı: 
-Tabii .. .  " 
Yrr yer parapsikolojik hadiselerin, önscıilerin, teLapaıilerin de yer 

aldığı romanın sonundaki "Ey Insan" diye başlayan (irad, netice fikri 
verir. Bu ruhçu ve manevi bir anlayıştır. 

Ey Insan! 
Bu kitabı sana ithaf ediyorum. Başının üstünden bUyük bir rüzgar 

geçiyor. Yalancı bir fceirle başl.ıyan asır kararıyor ve sana tck ümit IŞI· 
ğı olarak en kudretli kaynağı uranium'da değil, senin ruhunda sıkış
mış maddeden kopa",rak çıkardıgı korkunç tahrip aletinin pat[ayışııı· 
dan yükselecek alevi bekletiyor. 

Ey bahtsız ! Tarihinin hi.;:::';r devrinde kendinı.! bu kadar yabancı, 
bu kad;ır hayran ve düşman olmadın. Laboratuvarında aradığın, incele
diğin, oyduğun, dibine indiğin, sırrını deşıiğin her şey arasında yalnız 
ruhun yok. Onu beyin hücrelerinin bir üftirüğü sanmak]a başlayan nıüt· 
hiş �arıeıin, oıuz yıl içindc Siirdüğün iki muazzam düııya hMbirinin 
kan ve giizyaşı çağJ.ayanbnnda CiL büyük dersi arayan güzlerine bir 
körlük perdesi indirdi. 

Bırak şu maddeyi, boğ şu ölçii dehanı, doy şu fiıik ve melemaıik 
leccssü5Üne, kov şu kemiyyet fikrini, dal kendi içine, koş kendi kendi-
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nin peşinden, bul onu, bul kendini bul ruhunu, bul, $Cv, bil, an, gör, 
kcndi içinde gör: ALLAH INI. 

Kendine dön, kendine bak, kendine gel. Aptalca bir konfor aşkın
dan doğduğu halde herbiri daha korkunç bir dünya harbi hazırlayan 
tcknik mudzelerin yayında, senin iç zıthklarıııı ekmcye yarayacak ve 
seni kcndi kendinle boğuşmaktan kurtaracak ruh mudıelerini ara. 

INAN manevilere ve mukaddeslere, iNAN. Onlar hakkında bu ka
dar küçükçe diişünmekten uun. Her sczilen derinliğin ifşa euiklerini 
diişünnıekten bile seni alıkoyan tabiatçı metotlarını fırlat ve biıicnmiş 
elbiseler gibi at. Oruçağ papazlarında haklı olarak ayıpladığın dar ka
falılığın anlayış sınırlarını daha razla darlaştır;ıın beş duyu idrakinin 
kapalı dünyası içinde kalma : 

"Arşı gcç fcrşiatla, sidreyi aş, 
Gör ne var mavcra'da ibrcthiı .. " 

111.M:ıtmazcl Noraliya'nın Koltuğl!. 

P�'YJmi 5.1ra'ııın cn son yôll.mış olduf:u ve Cil çok heğendif:i nıına
. Ilıdır. l'ey.ılııi 5,1(.1 , roman kalır;ımanl.ırıııııı isimlerinin romanda mcy

d.ına çıkış tarzı üzerinde çok durmuştur.Uunun romanın tabiiliğinin 
başl.uııııcı olduğuna kani idi. Bir romanın " Talat Bengü o gün çok sıkı
lıyordu" diye başlan-ıasında,anlatıcıııın ilk elde ve tepeden innıc oku· 
yuqınun karşısııa çıkmasını roman tekniğine uygun görmüyordu. Bıı 
isim meselesi Peyami'de büyük ehemıniyet k�zaıımıştır. iki romanının 
kahramanına isin koydurmayacak kadar .Nitekim bu en çok bcgendiği 
ronunda da bu hususa çok dikkat etti. Romanın kahranıanı kendi is
nıinin çağrıldığını vehmcder,böyle bir vehimler silsilesi arasında ismi· 
nin son harfinin "D" mi, "i" mi olması meselesi de ayrı bir gerçekçilik 
unsuru olarak belirir ve roman başlar._ Tabii bir şekilde .. 

Ronmnuı mevzuu! 

Ferit tıbbıyeden ayrılmış felsefe okumaya b.lşlamışur.ll.ıoos1 
Londra'dadır ve namı nişanı kaybolmuştur. Anneleri ise ölmüşıür ve 
fakat örnek ahnacak bir ıip değildir. Ailenin iktisadi durumu bozuk· 
tur, bunun için kız kardeşi teyzesinde kalmaktadır, kendisi de çok ucuz 
bir paıısiyona taşınmıştır. Bu pansiyondaki kir�ııar cemiyetin bütün 
katlarını bilhassa hastalıklı taraflarını gösteren tiplerdir. Porno fotoğraf. 
çısı Karnik'ıen tııluııuz da, derili bir scfalet içinde yaşayan Eda hanı· 
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mm ailesi, ölmiiş kocası ilc sevişiyorum zanneden Faıımı'dan Lımbur 
çalan rom,lIizll1Jlıya ve felsefe hocası Yahya Aziz'e kadar. Ferit'in 
e!rafı üniversitede daha çok solcularla çevrilmiştir. Ve kendisi Allah'a 
pek inanmaınaktadır. Giinlcrce arkasından bir siyah kiipeğin geldiğini 
Solnmıştır ve elan geceleri ruhu kanıaşmaktadı(. Ayrıca etrafında bir 
kısım snop tipler ,pc vardır. 5<-vgilisi Sclma onunla evlenmek istemek· 
te(lir. Feriı'in ve kıı kardeşi Nilürer'in bu husustJ.ki d,ıvranışları dah.ı 
serbesttir. Hele Ferit sadece scvişll1eyi düşünmektedir. Bu yiiıden Sel· 
m.t ilc bOlUşurlaT. Sclma ona "11i1.inı bir ruhunuıı da v:ır" demiştir. 

Feriı bu SÖlÜ kabul etmemiştir ama buhranlafl deViını etmekıe· 
dir, Kapalıçarşı'da bir muhaııebicide buhranmı anlay;ın bir yaşlı zat, 
" Ndesini içiııe topLı 'Allah de'bırak" diye ıavsiyede bulunur. Feriı 
hayretle sıkıntının azaldıg!!ıı gürür. Ama sonradan böylece <1(' azal· 
nıayan bütük sıkıııtılar bastırır. Bu atad.ı Nilüfer tey�esiyle lıow�rıııı�: 
tur. Tey/.e Nilüfer'in eve yabancı delikanlıları getirmesini istememek· 
h'dir. [s,ısen çekilmez bir kadın ol,m ıeyzeye, Feriı ku,ır ve unu öldü· 
receğim, l(;mml (la yilıüne bUIJştıracajlım der ... Ertesi giin leYl.enin ör· 
(mAiinü ransiyuıı" gelen polisler haber verirler. Öldüriilnıüs ve yü!iine 
kan.§iiriilnıüşıür. Feıiı şok geçirir. Acaba, uykuda bilnıedl'n bir ciıld· 
yet mi i�lernişıir. Bu arada, pansiyolı<LıkilCrle de s.ııııinıil!.'�ir. Nih.ıyeı 
ronuıizıııalı t&lnıburi, Feriı'e kendisinin aranan " Bursa c.ın;l,v:ırı oldu· 
ı1U1nı aı.:ık\.ır" Evvdki gün Ferit'in kıl. kardeşine kuı:ııılıl-.IJ leyıesiııi 
iildürm�k istedijlini söylerkl'n dinlcrni� manzaradan bir sadist ıcv"i 
alınış henı zevk alın,ık hem de Fed!'i bu haiıı ı�yıetk'n kurtJrll1.ıh. 
i("in bıı işi yapmıştır ... Işıe parJIJnlıı dJ alnıış Ferit'I.' gl"lirmişıir. 

üsüstc }:elen hadiseler Ferit'i (Il' hası.ı etmiştir. Artık parası d.ı 
v.ırdır. Tamhud Tosun da kaçmıştrr ama Ferit'in Iıenüz endişelcri 
var(tır. Yahya Aziı'in de tavsiyesiyle atbya gider bir cv tıltar. Uastaııe· 
den ç ıkacak ola n kardeşi Nilüfer'i de buraya aldıracak"r .Adada Fo!ika 
isimli bir kadının evini tutmuştur.Evde ddha öncl' Matmal.eI Nurilliya 
adll1da bir k.ıdın uıurmuştur. miıiin a(Lıhl;ır hangi dindel1 olurlilrsa 
olsunlar bu evliya gibi kadını sevmişıcrdir. Ferit gece boş ıılıııası gı·re· 
ken iis! kJtlJ. ayak sesleri duyar. Sılllfil yukaTı çıkar havada dululuk 
hissetmektedir. Malmazel Nura liy.ı'nın tablosu canlanmış gibidir, öyle· 
cesine bakmak ta dır.  Hattabir elefa o(\.ıstna gelip bir ses halinde onu 
yukarı çağırmıştır yukJnda bir koltuiia oturmuşıur. BuraeLı Ferit 
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biiyük huzur duymuşlur. 5.ıoohıeyin anı ... tınca hrrkes şaşırml�tJr,.ıir,ı 
Fı'riı'iıı hiç giirıneeliği bıı oda h;ı"kıııda anlalllkları bazı ıderruat ha
riç };erçı'�e uymakı.ıdır. Yahyoı Aıiı'le parapsikolojik lıir sohbetc gi . • 
rrrlcr. Ferit y;ı .... ış y;ıvol� şüphekdnden sıynlııı,ı kl,ı imana doğru git· 

mekte, Türk cemiyetiniu def:erlerine diinmekıedir. Şimdi nişanlısı 
Selına 'ya hak ... ermektedir: Hizinl hir uc ruhul1lul. ... :ırOır ... 

Ferit Maıınazel Norolliya'nın koltuğunda gerçeği, huzuru ve ina
IlIŞ1 bulmuştur. Onun inanıımal molcerasını Fotika'dan dinkr, (Jcftc

rinden okur .. Selm" iLC h,mşır. Niliifer'e de Y:ıhyOı Aziz ya"ınlık duy
makıadır. Roman Ferit'in babasından gelen ve döndüğünü bildiren ttl
grafla ... e ondan daha çok "ç.ığd.l�" düşünceler içindeki hir gencin. ger· 

çekıeri lıulması, milli ueğerlcre dünıııesinin zafer dUygUSUlU1 müh.lla

g.l etmeıkn biter. 

Diişüneder: 

Romaııdd I'eyami S,ıfa kişileri kendileri gibi kıuıiışturur. Kendisi 
onlar "amına konuşlnu. Tosun'un konuşması ile YOlhy.ı Aliı 'in 

konuşınatan arasın<ta dil bolkıınından da, karakter baklrllıııd.ın cb 
gerekli farkla r belirtilmiş tir. 

Romanın kane .... ısında ,içtima i mesele de ... ardır . Ferit , !Mnsiyon da 
aç biil,ıç kalan iUSolnl.ır ... acımakta ... e onl.ırııı ka<fLorkri"i elii�iiıırııekıc· 

dir . Nitekim, paraya kavuşunca onlara da gösterişsiz yardımlarda bulu
nur. 

Roman bir çok fikir duğümlerine ct atmıştır. 
ıskenderiye okulundan beri. KOııolik ... e isl:irn ı:1s.w ... ufııntlJ, 

;i15.iktcıı t('cerrüd'den fenMiliaha kadar gidenmertebclcl'lıı ıiirlii drrece 
ve isimleri ...... rdır .Noraliy.ı'ııın hayatında temap ve fcn.i merkıiderini 

,ı çıkça ııörüyonıl.. Kendisini Allah'liln ayır.ın kar.ınlı k du�.ırlarııı Iwn· 

lik olduı;unu anlayınca, onu atır k5inatın ruhtryLı hirk�nıck iideyişi. 
ni duyuyor. Muhidtlini Arab1'nin Fiitii1ıatl Mckkiyycsiııdı' "Ta ... rı s,ıli�" 
dediği hal bud ur. Cüzi'nın külliye dalışıdır. Bütün "Phi losoııhi;ı !'eren
nis"in me ... zuu da budur .. Matmazel Noraliya'nın koltuğu Ol1l1n yalnız 
k('IHli ben'ine deı1il , hUıiin hen'kre, miıcerrct ben'e isyandı,. 

Biiıiin tliıılerin, fikirlerin ... e politikaların fMilt i bu sYJnlıı t.uiltiılir. 

Dinler ins.ılıın,işt.ıh·Fh ... et-k;ıl,lnç hırsı ve killir hJliııde-kııdur,m 
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ben'ini Allah'ta eritmeye çalışmışlardır. Hümilnizm onu insanlık idea· 
linde uyuşturmaya S3vaşır. Nasyonaliım "f{'nafilmillct"i l'mretll'r. 
lkn'in AIIolh'ta yok olmaya koşması aziıleri, ins;ınhkta yokolmaya 
"oşması dahill'ri,millclte yokolmaya koşması kahram"nlar! yaratmış· 
tır. Biltiin bu idl',llll'rdc müş!l'rl'k olan şey "Ben"in fenasıdır. F,,"aı 
bur;ırJ.ı f{'llayı fani olmayı lugaı manasıyla ,,1l1.:ımak dogru OhllJl. 13U, 

mccazi bir yokolnı;ı halinde "l'mriııde olmayı" taıanınıun c lmelidir. 
Yuar bu mülahaıaLlrdan sonra düşüncelerini daha (la genişleterek 

siirdiiriir: 
" Ort<ı,ağııı boı.unıundan sonra,şid(leıli fcrdiyeıçilik Iıalinde 

"Ben"in hortladığını görüyoruz. Zamanınıızın biiyük işaretlerinden biri 
de bu ben kuduzudur. Fakat onun karşısına bu sefer d" sosyalizm ve 
nasyonalizm çıkmıştır. liberalizmin onu azdırmasına mukabil bunlar 
<lah.ı üst plandaki zarureılerin tepkileridir. Diişüniiııiiı: Hiirriyı:\ llH's'u· 

liyet gerektirdiği halde liberalilOıin fikir hürriy{'tir�dı' de kaıanç hürri· 
yl'tindl' de sotumlulu k yoktur. istedi� inil kad.ır y.ı nlı� düşiinebilir, Lı· 
kiri sönıiirerek istediğiniı kadar kazanabilirsiniı. Lilıı'r,ılilJll }:,ıfktiııiıi 
sömürüciilüğiinüzü, kibrinizi hudu\Suzluk planına n;ıkll'dcn'k "lkn'ini· 
ıi şahlandırmıştır. Buna rağmen ferl hi, olmJISJ fen;ifiIJilc lllerlı,ılC'· 

sinc crişebilmiş görünüyor. Bu feragatin kahramanı (Ja aııadır. insanın 
ane,ık ('vbdı Idıi"e drvanılı fer,ıgaıiııe şahit OIIıYOrlll. 1311 fedakarlık 
yalnız harp gibi vedı ve gakyan halkrinde millet için bir Lılır,ıll1,ı nh" 
derecrsınc çıkabiliyor. 

Zamanımızda Noraliya gibi kendini Allah'ıa ",ıybedcnIL-r ,whr. 
Onun defterlerinde Birinci Dünya lIarbi için iki ii, saur v.ırdl. . . .  !-larıı· 

lerin benligin! öldtirmesini bilmcyı'n insan,ı yiiksek bir Iıcdcf ugnııul,ı 
yok olmayı ögrcıen kanlı bir INbiye olduğun<ı işarct ... diyordıı. "13ı'II" 
kendisini "Biz" e ve "Biı "(Icn d"ha iistiin bir perspekıifı' (logm ;ışııı,ılı. 
dır ." 

Romanda bilgi unsuru iit' sanat unsuru aıb.ışı �itnı{'ktı'dir. rıhhi 
bilgi yeriıw göre günlük Iıayaııol işe yaram.ıktadır.13o�lukta d ... ğildir. 
Büiii" tiııler ne kadJr anormal olurlarsa olsunlar hayaıiyycı belirtmek· 
tedir1er. mwı" hadiseler kendi m;ıntıkbn içinde ronıanın seyrini ta· 

ma ınlam,ıkta dırl.ır. 
Roman hayatın ı.,m kendisini ve olanı vermez, Onun vazifesi bu de· 

gildir. O dalıa çok "olauilir" hiikmünü verdlrmekle iktifa eder. Tabia!· 
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üstü hadiseJer için de bu hüküm caridir.Bu hükmü takviye için tama: 
men ilmi olarak tespit edilmiş hadiseler ele alınmış ve kaba bir m::ıter
YJlizlııilı saçmalığını göstermek için kullanılmıştır. 

Ruhçu bir diinya görüşünü daima bütün eserlerinde belirten Peya
ıni Safa , bu kitabında Ferit'in ruhu bir uçtan öbür uca sarıarke" nil· 
ansbrı, merhaleJcri O kadar nliikemmel ayarLanıışıır ki okuyucu (Lı 
onunla beraber a yn i fKirleri adeta yolşamiştir. 

Dini ve misıik ıecriilx'yc bıı k;uLlt uıa k tipleri o çerçeveye almak
ta"i lIstallı;1 dikkate <Jei:er. Bunu yaparken ne duygu iptiıaline düş

müştür ne fikir despotizmine .. Bir araştırıcı gibi romanın kahroımanıyla 
beraber aramış ve okuyuculara da aratmıştır. 

DUYRlI-Düşiince ahenRi fasııların birbirine bağlaııışı. karakterlerin 
Çiıilişindl.'ki b.ışan, kadııı-akek münasebetlerinde kadın ruhull.ı karşı 
giistenfiği derin anldyış,kOıvrayış her şeyiyle bu roman bir Peyami Sara 
ş;ıhcscridir .. 
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C·TESIRI 

Pcy.1nıi Safd'nın hayaııııı ve eserlerini gürdikten sonri! ıesirini or
UYOl koynıak k()1.ıyLı�m.� oluyor. Önce o,kimsesiz bir çocuğun kabın
da ir;ı�ksiyrc n.ısı' IıdYOlI.ı. mcyd.:ın okuYOlbilcccğini giistert'n ı'n �üıcl 
(irrıı'kıir. Mdaebe �idı'nıcdiı:-:i h.ıldc, r rOlnsızca ye Türkçe gr Jlllrr YJZ
mıştır., Fikir meselelerine girmiştir .. Fikir dergileri çık;ırnıı�,fikri 
eseriN yamllş tır .. 

Ferdi örıwk olmakıan h;ışka P\'YOlmi'nin fıkirkriyle de örnl'k teş
kil rııiı:-:i bir gcrçcl..tir. 0, bu fikirkriyle in,llı.ınLıfil, nıilliyctçilcre, vol
IJnscvcrlcrc fikri zC'min lt.ı1.ırlıyıcllant.,1l birisi olmuştur. Geliştirdiği 
Doğu-Daı i sentezi fikri ise, hem ilerlemek hem de kendi kendisi kalmak 
isteyl'ı) bir cemiyet için ufuk açan bir düşünce idI. 

I-Icle, bu düşünce ve duy�ubrU11 ron",ıı1.1nlıdJ dokuyarak SJIlJl
kar tarafıyLı da kuvvcılendirmesi ve fikir JıLıll11 ol.uak söylediklerini 
rOtl\.1tlCl ol.ırak tI.ı işleyip "En hiiyiik Türk Kum,Hlosı" Unv;umıı alm.lsı 
fikrinin takipç iferi için ayrı bir cazibe sa�sı meydana getirmiştir ---

Istınbul'da Edirrıek;ıpı Şehilliginde cık'bi .ı�'kusuna yatan 
Peyami SJfa, bıı�ün escrlcr�I(' de Türk ins.ıııınJ J\'1l1 Iıi/nıeti YJpnı;lya 
onlJrı inanışa, seviyeli bir dini tefekkire (,'\\�ırltl,ı�a ıkvanı eımekıe
dir _ AIIJh rahmet eısin .. 
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ll·nAlI SöZLERI 

Bir . yazı, bizde ancak kendi mallrnıı oları fikirler doğurm"k �ar· 
tıylJ f.:ıydahdır. 

Kiıap. adJml beslemelSc şişlrir. bilgilerin YJı7:ıyla şişm,llıI,llır. 

Ved�Jüll, 20 Eylül 193� 

F.ık.ıl biıinı ı.:ençlerimiz ne oklUunlar? Arap harflerini bilııwdiı..le: 

ri ı(in, yilılerce yıllık muazzam hir I"ihtir Inuisi olanlara kapalıdır . •  
. Milliyel. 3 0 Nis:ı1ı 19S6 

T,ırilıte birçok h.ırpk!r kalemin aciı kaldığı yerde kılıcın nıı,tkııi· 
yeı dersi yerdiğini ı.:üsıerirlcr. 

F.ık.ıt medeniyetin Y.lb.ıni'nin Ü!itiine her yüriişüyiinde OlM ıeklif 
euiAi i!..i m.,dde şudur: Va kiı:ıp, y:ı Hliinı heğen heğeııtligiııi:ıl. 

Tan,4 Ekim 1935 

Türkiye'de kiıap kad.ır hakareıe ugrayan hiçhir ma! yoktur. 

T:uı. 23 Temmuz 1 935 

Dinin mctkniyetk birlikte ı:elişllK'siııin So\.'hehiııi ins,lII zekasının 
bir tiirlii aş.lma dığ ı bilgi sınırlarında .lranıak y,ırıh� ulrıı.l '. 

T\'ro:üııı;ııı, i ı Oc;ıı.. 1 960 

Gerçd" Münevvl'r bütün ilimiNin yl' fclsdc sist\'mkriııiıı ı's.ısl,ıfl 
IMihi safhaları ve son verileri h.ıl..kıııdı Iıil�i s.llıibi Iıl.ıu w hu Iıilgi�'i, 
ş.llısi tem"yü! ve ihtiraslarllllll lt'siriııden kundnıı, ul,jı'kıif pl�nd:t ri!..ir 
h.ıline ı;ctin'n ins:tndır. 

,\Iilliyeı . 27 Ni�ııı 1')55 
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B('1l iki y.ışınd.ı habasıı kaldım. Biitün çncuklu!1um ve �eııçıiğinı 
korkunç bir hastalığa ve fakirliğe karşı mücadele içinde geçti. Kinı�e· 
siz, sıhhatsiz.parasız "e talısihiz kaldım. Orla s('kiıden yukarı okul gör
medim. l'lasla lık. cehakı ve sefaleı ejderleriyle boğuştum. 

T('rcüm:ın,3 K:ısım 1 959 

Sporil vereceğimiz mana, gençliğe ver('crğimiz mananın öz 
kardeşidir: Ikisinde de biz tabiilt kadar cemiyete de hakkınıvermek da
vasındayız, Bir spor bayramı yalnız bir adare cümbüşü degil, aynı za· 
manda ve daha fazla bir gençlik ve milli birlik şenliğidir. 

Yeni Meemua. i i} Mayıs 1939 

Kimse hrkında değil ki apartman milli serveıin mezandır. 

Apanman milli degil, millet zarilrına ferdi idealdir. 
Tasvir-j·Efld'ır 

Tarihinin sürekliliğini kaybeden bir millet her şeyini kaybetmeye 
mahkümdur. Hafızası parça parça kopmuş bir akıl hastası gibi, geçmi
şiyle. hatırillarryla ve benliğini terkip eden bütün varlık unsurlarıyla ii· 
gisi kesilmiş!ir. 

Tereüm:ıIl, 5  EylUl 1959 

iran'a, Turan'a, Avrupa ortalarına. Afrika çöllerine kad.ır Tiirk
lüğü götüren meçhul askerimiz mezarsızdır. Bu yokluğun taşıdığı ağır 
manadan ben ulaıııyorum. Hiç şüphesiz, birçoklarınız da. 

Tercüman. I I  Haziran t 959 

BaudJ meçhul asker aniJyışulIn kökü, bir milleıin harpteki kda· 
kiirlık ve kahranıanhklarmı, doğuda olduğu gibi Ick adama mal edip 
onu layık olduğundan fazla .ılkış1am.lmak, şımarınıanıak ve diktatlir· 
lü!1üne zemin hazırlamaktadır. Meçhul asker, hükmi bir şahıstır, eti ke
miği yoktur, f;ini değildir ,bütün bir ordudur ve lot:ıl harıılerde bütün 
bir millet. 

Tercüman. 1 :2  Eyliil 1959 
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Anc;ık bir boyda ve hir ölçtide e('nazl'ler birbirine müsavidider. 

Aydabir, I Aralık 1935 

Meşruıiyelfcn beri biıe hürriyetin şartları ağır Rclmiş ve birçok· 

l.ırımııa istibd;ıd h.ısrcti {ektirmiştir. Hii:.iyetle sıkı rejim .uasıml .. 

yalpa vuruşumuwn sebeplerinden biri de bu ol;ıe.ık. 

Milliyet,23 Şuh:ıı 1957 

Hayvan hiir değildir. {ünkü arzularınııı esiridir. i ns.ııı hilrdUr. çün. 

kü arzusuna göre deyil, idl'aline göre seçer, seçmekte hiirdür. 

Milliyet. 5 Kasım 1956 

Geri nıenılekl'tler efendilerine isyan edebilirler, bkat onu başla.· 

nndOln Oltıp yerine çok defa dOlha kötüsünü Retirmek şartıyla . 
Milliyet. 2 1  Temmuz t 958 

Sollııe düşlineenin hürriyetinden dogOıcak fcI5"cllı:ri tahmin ctnı('k 
ıor d ... �ildir. 

tlalis düşüneeye tanınan hürriyeti sahte diişiiııc{'d{'n esirgC"nıt"J.; la· 
zımdır. Bu ikisini birbirinden ilmi metod ayırır. Ancak bu n1('lo<l.\ ııy· 

gun düşiince için hUrriyet isteyebiliriz. 

Türk Düşiillct'si. ı Nisan 1957 

AIIOlh'1 köriiköfiine inkar etmek kolaydır vı: çok karlı geifiiniir. 

Fakat AII:lh'l metafizik, felsefi ve ilmi delillerle ink.i r  elnıck, ispat 
etmekten daha zordur. 

Ben AIIOlh'Ol öteki dünya düşüncesinden ('n uzak olduğum �·"fuk· 

luk ç;ığımdOl inOlnnıayOl bOlşladını. Bütlin ömrilm bıı inancınıı kOlıtl,,1 

etmekle geçti. Mizacım bakıınındJn, in;ınm.ıklan ziYJdı' şiiplte meyliıı, 

vardır. 

Benim imanım, şüpheye karşı adım adım kazanılmış birdikk:ıt, ln· 
cdeme, ıcnkid ve bilgi zaferidir. 

Milliyet, ::!2 Eylül 19SN 
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Yazık ki, Türkiyemizde halka yol gösteren ve ışık tutan aydınlar 
arasında din yobazlan kadar, politika yohazlan, inl.alap yobazlın, ye· 
nilik ve eskilik yobazbT! da az değildir. Bunun için anlaşanlıyor, birbi· 
rimizi yiyoruz. 

Tercüm., n, 20 Marl 1960 

Ramaun, yılda bir ayın değil her ayın itici,)! ve feragat içinde y.ı.. 
şimnıasına hazırlar. Hakiki bir zahidin her ayı Ralll.llJIHlır. Ucdcni 
perhiziıı .şekli değişir, fakat ruhi perlıiz aynı kalır. 

Tl'rcüman, 28 Şubat 1960 

Türkiye bir islam Devleti olmaya gitmiyor. Türk Milleti bir Islam 
milleti olduğunu bugiiıı dah.ı iyi biliyor. Çünkü uııgiinkil dünyada I::\ik 
devletler vardır, fakat laik millet yoktıır. 

Tercüman, i Mart ı 960 

Isl:im tarihçi ve medeniyet felsefecileri de bilirler ki Hazrct-i Mu· 
halilmed ve ls1i'lmiyet olm?s:tydı, Islam medeniyet i olmazdı ve islam 
medeniyeti olmasaydı &11 medeniyeti doğamazdı. 

Ten:iiman. ı Ocak 1960 

"Ahlak sahibi olmak için dindar olmak şart de�ildir" gibi hüküm· 
ler, dünyaca kabul edilmiş bır hakikatın ifadesi Jeğildir. Laiklijlin ma
nasını dünya ilim otoritelerinin son eserlerinde aramak 15ılmdır. 

Tercüman, J 3 Ekim ı 959 

Medeniyetin sürate verdiği kıyınet, vakte vcrdiiji ehemmiyeti jLı· 
de eder. Doğu ilc Batı'nnı farklarından biri de budur. 

Milliyet, 17 Şubat ı 95R 

Bir $Özlü Uiilhhüdi.in te01iniltı yemin değil taahhüdc girjşen ada· 
nıın ilhlak O1cncbcsidir. Yemin nıüessesesi sadece, bu mcrtebcyi anla· 
mak··için bir imtihan değerini taşır:"Nanıussuzu namusludan ayırmaya 
yarayan test. 

Milliyet . 1 2  Kasım 1957 
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ideaıd dl'Vlet koyun sürillerinden kahraman yaratır. 
idealsiz deylet kahramanları koyun süreleri Iıaline getirir. 

Milliyet. 2 Ağustos 1957 

Her gençten bütün yabancı ideolojilere k.ırşı beklenecek şey, 
alaka ye mukayemeııir. Alaka, başka fikirleri şahsiyete ilhakı için, ımı
kayemettc şahsi görilnüşün doğm.:ısı için şarllır. 

Kültür UaftaS!, i ı M:ırt 1936 

Gerçek San 'at e§eri ne eski nc de yenidir. EJ1er eski olsaydı ölüme 
mahkum olurdu. Yeni olsaydı eSkimeye rmhkum olurdu. Gerçek 
5.ln'al eserinin yasfı. eski YC yeniyi aşması yani zamanın feykına çık
masıdır. Ölmediğin 51rrı da oradadır .. 

Milliyet. 28 Mart ı 956 

San'at ye herşeyde, ayni zamanda hem muhafazakar hem inkılap· 
Çı olmayan ye bu kunıplardan yalnız birine kellilini yapıştıran adam, 
ııllı gerçeğin dışında kalır ye ıek taraflı görlişünün kurbanı olur. . 

Milli)'e!. 6 Nisan ı 956 

Inkılap bir tekamül lıazinesidir. Ağır değil hamleli bir tekamüldür. 
Tarihsiz ıekamül olmaz. Geçmişe dlyanlllJyan bir geleccAin tcmd; 
yoktur. Bu şartları inkar eden bir inkılap anlayışı. U,ltl medeniyetine 
değil, komlinizme mahsustur. 

Türk Düşüncesi H:ıı.ir:IIl·Tel1l,1958 

Bunun içindir ki Türk inkılabını, es.ısı yalıııı hukuki veya siyasi, 
yahut da iktisadi bir Yakıa değil toplu bir ıarih, külıiir ve Illctleniy('ı 
hareketi olarak tetkik eUnemiz lazım geldi. 

Türk Iııkılalııııa Bakışlar. 

Devrimci gençler! Siı neyi devirmek istiyorsunuı? OiinYJIHn hay
ran olduğu Türk büyük lerinin aziı: hatıralarını mı? ins.ın akımın ıemel· 
lerini mi? Serbest münakaş<ı ve fikir lıürliJı;ünü mü? 13iiyiik i ııkı!apları
mızı böyle anhyorsantz Y3Ztklar olsun ye sizi böyle yetiştirenlere! 

Tercüman, S Hazir:ın 1959 
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Artık sihirli formüllerden hiç birini denem. ye vaktinıiz kalmamış. 
tır. Bizi kurtarırsa yalnız düşünmek ye hür düşürllllek kurtarac;ı kur. 

Düşünen Adam. 2 1  Nis:.ı1ı 1961. 

Tiirk gençliğini de bunun için milliyeıçi_.olnı;ıya çağırıyoruz. Bu 
şuura sahip olmayan gazetelerin yc yazarların Atatürkçülüklerine de al
dannıaYJhın. [lunlar Türkçü olmadıkiMI için hiçbir ZJmJn s.ınıinıi bir 
Atı fiirkçii (il' ()!Jnldlııış!Jrdır. 

Düşünen Admn. 3 [\Iayıs 196 ı 

Akşcnıscddin'in huzurunda JyaklJ durduğu söylenen Fatih, Bi
zans'tan Istanbul'u aldı. Biz baştaııbaşa Türk olan Kıbrıs'ın bir parçası
nı kOjlJrnıak için nc zahmetkr çekiyoruz? 

Mil 'iyct, L o  Şuhat 1958 

Tahsiliniz bugün bitiyor değil nıi? Eliniı.dc tuttuğunuz diploma
nm cn büyük yal.ıııı budur. Tahsiliniz bugün bitmiyor, bilakis bugün 
başlıyor. 

, Yeni MecllIua, 20 Hal.iran 1942 

5.uhoşl,l s.:ıııatkar arasındaki en büyük fark, birinin çirkinlikten 
kaçtıkça, onun içine düşerek ümitsizliğe doğru gitmesi, ötekinin çir. 
kimicil güzele giden yol üstünde emniyetle yürürııeSidir. SanJtkar için 
olduılu kadar sanatı scyenler için de öyle. 

Yedigün, 4  Ekim i ?37 

.. Elbise utannuk kadar, ut.1mmık da ruh kadar ebedidir ve bUlııın 
aksini si.iyleycn cercyan,günün birinde aldilndığını anlayarak uıanmaya 
mahkııındur. 

Yedigün,8 Kasını 1938 

... H.ıkikat başka, fikir başkadır. Fikir her zaman hakikaıın la 
kendisi <teiıHdir. Çok defa düşünmek hakikatc dogru yora çıkmaktır. 
Fikir tekamiil eLi ik çe yenileşir yenileştikçc hakikate yaklaşır. Bu 
yeniliğin bir kılık değiştirnıckten ibaret olduğunu söylemek, hakika· 

1 1 9 



ıin de içi bo� bir elbiseden ba�ka bir şey olm:ıdığını iudia etmekle bir· 
dir. 

Yeni Meeıııua, 23 Mayıs ı 942 

Sl'fdlCI ve scfJlUı JIlci·klı 'dır. Ananın Jçlıkıan, kl7.1I1 Ş,llllpJııy;ıILın 
nefesi kokar. Ana dilenci, kıı prcnscstir. Fakat bu hain kızın takll{:I 
bütün mücevherler vaktiyıe dn.1Sınındl. GÖı.ümüıÜn önünde kıı an.151nl 
soyup soğana çeviriyur. 

Yeni Mecmua, 13 H;ızir:ın 1942 

tl,ılkın ruhu s.:ıdcdir, fakat IldSil değildir. "Bir ben var, ben'de 
benden içeru" diyen Yunus dört pJrçd s.ı de kelime ile en çaprJşık ve 
derin, en mistik ve if;ıdesi ı.:üç ruh h;ıllerind{'11 birini, hir mısl'add siiyle· 
yivcrıııiştir. liJlk �a.iri en s.ımiıni ve dik sözlerinde bile sırnaşık, basiı 
\'�' Iaııbiili olmakun kaçar: Asil'dir. 

Şiirin doktorluk kadar bir ihıis;ıs haysiyeti olduı;uou kııbul etıııc· 
yenlerc, şiirin ıJoktorlukun çok daha güç bir iş olduğunu Jnl;ıtnıJk 
güçtür. Zam;Hlımızlıı şair bolluğu ve şiir dlh);:ı bu ıorlukt.ırl ileri geli. 
yor. 

Yedigün, 1 7  tl:ızimn 1936 

Şiirin biri ebedi biri de aktilaliteden ibaret iki mevzul! vdnhr. Şii. 
rin cbedi mevıuu insan kalbinin ka.inaım sırrı, Allah, Aşı", iilüm kiltŞl. 

sıııd;ı geç jnliği hill ve ürpcrnıelerdir. 
Yedigün, 1 3  Ekim 1937 

Kahvch;ıııclerdc her gün sayısız "şimdi" ler kayboluyor. 
Yedigün, I J  Mayıs 1 936 

Terciiııle ilimdeo, tc'li( iIole ve tercüme iokl1apuo te'lif inkılaböı 
geçmek lOnındayız. 

Türk Oüşüncclii,l Ocak 1957 

. ;  .Tekıiik seviyenin yükselmesiyle nuoevi seviyenin alçdlnıdsı .ıra· 

sıııddki nisbeısizlik bir düny.ı h;idisesidir. Türkiye'ye has değildir. Til' 

:,'1 ' " 
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bi.lI ve madde ilimierinin endüstri ve tekniğin hayret verici !w1işnıcsi 

ins.ml.uJ. madde ve keyif aşılJ.lluş, lll,lIlevi değerlere inancı ve bağlılığı 
.v.ılınıl$ur. 

Türk Düşüncesi, i Şııbat l9S9 

Insanın en koLıy ald,lIabilecegi budala kendisidir. 

"YilIUIZ17."c!Jn 

Her hasra lık evvel.1 ruhu başlayıp sonra viicuda siraret etmiş hir 
ısyandır. 

Sevimli ve sadimir iııihza ... öperken ısırır, bazen kopararak ısırır. 
Y:ılnıl. l7.'d.ln 

Tecrübeucn sonraki idrak cvvelkinden çok daha p"halıdır. 

Bu dünyada en bahtiyar ve en zeki kadınlar kimlerdir bilir misiniz: 
I-liç sırrı olmayanlardır. 

Y:ılııızız'U,lIl 

H.ıkikatı aranz ve fakat giiıele b"yılırız. ATay.ın akll'uır, ba)'ılan 

ruh. 
Ayd:ıbir, 1951 

'2' 



E-IIAKKINDA SÖYLENENLER 

Güncşi karMtmak isteyen kaba SJba buluıl,ın en hafir temasıyla 
sıyır,ıbilen tenkiı kudreti, neşif hayatımızı ipıidailikıen koruyucu bir 
kuvvı'lIi. Sar dogmatiklerin karşısında üsıad bir sofist, anarşiımin kar
şısına dikilmiş hir Vo!ı('r'dL SaMerunIJr arasınua istihfaf gören komü
nimı tehlikesiniıı bir iclıirli kılıç gibi her an başlar üstünde durduğunu 
idrak eden keskin ı:iiriiş{i milliyeıri nesil Illuk:ıddcs.aunırı kapısında 
ııyaııık tutan ikaz sad"sı oldu. 

Doç. Nureııin TOPÇU 

Onu tanımayan, aynı saf!.ı olmalarına rağmen InyıkıyLı değerlen
direnleyenterin başlıca tırizleri. onu günlük politikOl dlvelerine zaviye. 
sindrn kıymetlendirmeyc kalkışmalarnHbn dogan kısır hükünılerin 
IlIJhsulüydü. H,ıllmki müıefckkir Pcyami .$;ıf;ı'yı anlamak lazımdı. 
Orada kaya �ibi idi. !lütün ömrüncc daima antiemperyalist, anıikomU
ııist kalmış daima spritiialisı ve nasy.onalisı inancın nıüdani olmuşıu. 
Orada S{"rara fikir namusu idi. 

Prof. Rccep DOKSAT 

Pl'yanıi Safa, günlük politika hadiselerinin zümre ve parti Illl'rıfa.lt 
ve güriişlerinin üstünde muU.lSa edilmesi gereken bir şahsiY('tlir. Çiin
kü o hir ziimrc adamı degil. bir millet adamıydı. 

Peyami 5.ıfa . iistün ileri ve yüksek bir Türkiye ideali taşımıştır. l lk  
günden son yazıların.!. kadar biitün e5Crlerine renk veren ana diişüııce ve 
istek buydu.Türkiyemizi yeni baştan kurdugumuz şu �(jnlerde, omm 
ışık tutucu ve yol �österici düştince ve ı.:örüşlerindcn nı;ıhrunı kalma· 
malıydık. Kader, iyi günleri beraberce yapmaktan onu alıkoymuş bu-
lunuyor. 

Prof. Dr. Faruk Kadri TIMURT AŞ 
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PeyOımi Sara , diplomasızliğın hayatta bir eksik olmadığuıı, bilakis 

ilLL obbileceğini giisteren seçkin insanlard;ın biridir. Kuvvetli lis.ıııı sa· 
yesinde hJtıdJki cn yeni sanJI akııııl.ırırıı I.;ovu�turmu�, binlC' laıe v{' 
t'n aşın rom,ıl1 <lenemC'leri yapmışlır. Oukıı7.llllCII IIariciyl' Kui;:uşu, 
Bir Tereddüdün J{unınııı. Mnlma/.c! Nor:.ılya'nm Koııuğu, Y:ılrII1Jl, niz. 
insanım gihi roın.anurıntl.ı, kimi bir tuplull1 yarasUlI, kimi <loAu ilc 
batı arasında bocalayan halimizi, kimi varlık ve ins.ın biltnecesini çöı· 
mC'ye çahşmıştır. Sosyal ve ruhsal tahlilierin en giiıC'llerlni yapmış, 
slr,ıslIldol tol)lıım vergisinin üsl b.namağın.ı çıkmıştır. 

Ahnıet KABAKlı 

D bir hikayeciydi, bir romancıydı bir filoı.oftıı, bir ıerbiyeciydi. 
Çok şeydi ve eserlerinde hepsinden akislC'r giiıc çarjlıyordu. Kendisi 
ufak tdekli, fakat fikirleri kOC;lnı;ındl. Fikir abnındJ tlilvilşı' çıkııgı 
t.ımJn amansıı s;ıldITlş!antıa d.wanahilcnler nadirdi. 

Ona gerici deıJiler, komünist dediler, buıguucu ıbJilcr, bunların 
hı'psi ihirJ idi ve dediklerinin tamamıyla t('(sine olarOlk ilerici, hürri· 
yı'lçi ve milliyetçiydi. DnJ inkllOlp düşmanı bile dediler, hJlbuki Tlirk 
in kılabınııı manasın i açıkla yan ıek eser onundur. 

En çok savaşıığı kimseler, Tlirk tarihini inkar ederek Türk gele· 
neklerini yıkarOık, Türk milletinin kutlu inançlarını boğarak vat.lll kapı· 
IJnılı yahancıl.ır3 açmal>; isteyenlerdi. 

Bu ad.ım isıııail Safa'nın ol1lu P�yanıi Saf;ı '<lır. 
Peyanıi Safa öldii, nıilliyetçi cephe bir önderini daha kaybeııi. 

K,ıdircan KArlı 

Çeşitli hast.ılıklardan konıünizme kadolf her tUrlU bdı \,e frl,ıkrt' 
krle pcııçc!cşmekten y ıl ınaınış, vücudu serçc, ruhu I>;,ırt.ı] misali olalı 
Peyami Safa , e(tebiyatımııııı örnek abidelerinden hiriıtir. I"",erh.mgi bir 

suretle kargaların bu tunç heykeli gagalamaları veya kirletmeleri nıiim· 
kün değild ir, 

Dr.lI:VETOt.Uı 

Bir gün sormuştunuz "Ölilmden korkar mısın?" diyl· . .. "Su !..apı. 
dan çıktığın anda öleceğini katı olarak bilsen acaba "orkM. pani�c b

pıhr mısın?" diyordunuz ... Bilmem ki... Korkar mıydım :ıcaba? Ama 
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siı korkrn<ıdınlZ. tlatta merak ederdiniz "Ne var öbiir alemde'" d' 
Biiıiin şüplıelC'riniı, biitiin meraklarınıı tiltmin olunmuştur �rıı���� 
gelince, bize de anlatırsınız boı bol ... o zamana kadar Allahaısmarladık 
sevgili üsıadım, nur içinde yat. 

' 

Prof. Dr. Ayıwı SONGAR 

Bir kü!tiir müıeahassısı, bir ünün kafa, bir hakiki sosyolog olarak 
ortaya koyduğu eserleri, gelecek nesillere her zaman ışık tut.ıcak, yol 
gösıert'cek değerdedir. 

ilhan E.DARENDELiOGıU 

Temiz yaşayıp ıemi� ölmek, eyyam hislerine kJrllrnadan hJk bcl
redıili yold.ı yılmailldk, ne büyük mutluluk .. O, bu llluıluhlı1<ı eren 
{'IHkr kıştlt'nlcndi. Tanrı'nın ralınlCıi üıerine olsun!. 

Prof. Ali Sait YÜKSEL 

SJn'atla hayaıın bıı içli dış1ıhğını, birbiriyle hıı dainıi ; alışverişini 
Peyami 5.ıfa kadar anbyan ve her yeni eserini bu anlayışın ımıkni bir 
vesikaSı olarak önümüıe süren bir başka Türk romancısı tanımıyorum .. 
Ve böyle bir romancı ferdi sahada s.ırhoş ve mahrus kalmayarak cemi· 
yetc taşar onunb kayllôlşır, yekvücut olur. Peyami Safa bu sırra ermiş 
adamlardandır. 

Cahiı Sit kı T ARANCI 

"Keiimelerin,kendisine olan bu mutlak itaatine rağmen bunlardan 
en al. llIt'ınnıun o1.ııı gene I'eyamı Sara'dır. ÇünkU onun realiıell'd en 
ince hususiyetiyle kavramak isteyen romancı, kelimelerin muhıevald' 
n,.. La (ealite ara�ındaki açıklığı her gün duymaktadır .... " 
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Kafası vardı 
Külıürü vardı, 
Cünılctt vardl, 
üslubu vardı, 
Meselesi var-dı, 

Prof. Mustafa Şekip TUNÇ 



'iç dünyası vardı 
HafolkanLm vardı, 
Çilesi vardı, 
MeLlriıik arayıcıllgı vardı, 
inıolnı vardı, 
Şüpheleri vardı, 
Nefs murakabcsi vardı, 
Estctigi vardı, 
Diyal<'ktigi vanıı, 
CcsarC'ti vardı 
Hasıh bir fikir v<' SOLLU! adamına g<,rckli vasıflJru.ın payı vardı. 
Onun yokll1gulll1ll,ölüm tarihi olan bu gün, bu vasıfların yok lu-

jlwl(b s<'yrediyon.ız .. , 
Nccip FAZIl 
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F·HAKKlNl>A YAZılMıŞ ESERLER 

) ·Peyami SafJ, I-Iay;ııı ve Eserleri, Scnıih Lütfi Kiıabevi, ist.ınbul 
1940,Cahil Sukı Tarancı, 

2·.5cvenlerinin kalemiyle Peyami Safa, Toprak Yayınları, Istanbul 
1962, Yücd 1 I.1c;ılo�lu. 

J,PcYilmi S;ıfa , N;i1.lm Hikmet Kav�lSl. Selçuk Yayınları, lstanbul 
1981, Ergun Göıe, (4.baskl) 

ı.j·Peyami S;ıfa'uan Seçmeler, Ya�mur Yayınevi, isıanbul 1976, 
Prof. Faruk Kadri Timurl,,�·Ers:un Gii/c (2.baskl) 

5·l'cyami S;ıf,ı ilc 25 yıl Yağıınır Y;ıyın�\n, isı.mbuı 1978, Vccdi 
Biirüıı. 
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Peyami Safa, günlük fıkralarıyla basın, fikri eserleriyle dü· 
şünce ve romanlarıyla sanat hayatımıza damgasım vurmuf bir 
büyük sima'dır. 

Bu küçük kitapta bu büyük sima 'mn biyografisiyle beraber, 
bu üç yönü de -bugünün nesillerine anlatmak için- ele ahnmlf 
ve iflenmiştir. 

O'nun Türk Düşünce hayatındaki rolünü ve tesirini anlatmak 
için takip edilen yol daha çok, eserlerinin açıklanması olmuftur. 
Bu yolla okuyucu, Peyarnı Safa'nın, Doğu ile Batı dünyası ara· 
sında Türk düşüncesine bir yer bulmak için girmiş olduğu geniş 
ve derin fikri araştırmanın meyvelerinden de istifade etmek im· 
kamm bulacaktır. 

Sanatı içinde ayni yol takip edilmiş okuyucuya romanla. 
rından pasajıar sunulmuştur. 

Bu kitap orta öğretim geçliği için bir kaynak kitap mahiye· 
tini taşıdıjı gibi, böylece, dünyanın ve TiWkiye'nin fikir ve sanat 
meselelerini anlatmak isteyenler için de vazgeçilmez bir başucu 
kıtabı olacaktır. 

400.- TL. (KDV. DAHIL) 
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