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TÜRK KÜLTÜRÜ
SAYI 53 YIL V MART 1967

SADRİ MAKSUDİ SAYISI

Dergimizin bu sayısını ölümünün 10. yıl dönümü dolayısiyle büyük 
Türk mütefekkiri Sadri Maksudi’ye ithaf ediyoruz. Sadri Maksudi bütün 
ömrünü Türklük dâvası için harcamış, Türk kültürünün bekası ve yük
seltilmesi uğrunda siyaset, tefekkür ve ilim sahasında büyük işler başar
mış, derin tesirler yapmış ve çok değerli eserler bırakmış mümtaz bir 
Türk evlâdıdır. 20 Şubat 1967 bu büyük Türk ve Türklük mücahidinin 
ölümünün 10. yıl dönümü idi.

Bu ölüm yıl dönümünde İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde 
İlmî bir anma toplantısı yapıldı. Dergimiz bu konuda ayrıca hazırlık yap
mış ve çeşitli yazılar yazdırmıştı. Hazırlatılmış bu yazılara anma toplan
tısındaki bir kaç meslekî konuşmayı da katarak elinizdeki bu sayıyı mey
dana getirdik. Böylece Sadri Maksudi’nin hem kültür, hem ilim cephesi 
okuyucularımızın gözlerinin önüne serilmiş bulunmaktadır. Aşağıdaki ya
zılar devlet adamı, âlim ve mütefekkir büyük milliyetçi Ord. Prof. Sadri 
Maksudi Arsal’ın imrenilecek hayatını, örnek şahsiyetini ve rehber kabul 
edilecek fikirlerini her halde yeter derecede ortaya koyabilecektir.

Okuyucularımıza önce Hukuk Fakültesinde yapılan üç konuşmayı 
sunuyor, sonra Sadri Maksudi hakkındaki diğer yazıları veriyoruz. Bu 
hususî bölümün arkasından dergimizin normal programındaki yazılar 
gelmektedir. Fakat bu yazıların hepsi de Sadri Maksudi’nin çırpınıp dur
duğu konuları içine almaktadır. Bu bakımdan hepsini toptan onun aziz 
ruhuna ithaf ediyoruz.

Haberler bölümünde de Cumhurbaşkanının beyanatı ile Milliyetçiler 
Kurultayına ait haberlerimizi bulacaksınız ki bu iki mühim haber de Sad
ri Maksudi’nin büyük ruhunu ziyadesiyle şad edecek mahiyettedir ve 
kendi adına çıkan bir sayıya rastlaması belki de İlâhî tesadüftür..

T. K.
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ORD. PROF. SADRÎ MAKSUDİ ARSAL

Prof. Dr. Reha Poroy
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı

Değerli misafirler, aziz meslekdaşlarım,
Memleketimizin siyasî hayatında ve çeşitli yüksek öğretim müessese- 

lerinde görev almış ve bir çoklarımıza emeği geçmiş bir hocayı, bir ilim 
adamım, Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal’ı anmak üzere toplanmış bulu
nuyoruz.

Sadri Maksudi, Kazan şehri yakınında, Taşsu köyünde 1880 yılında 
dünyaya gelmiştir. Rusya Türklerindendir. Genç yaşta, bir taraftan Is
lâm Hukukunu tedris eden müesseselerden, diğer taraftan Rus Öğret
men Okulundan, büyük başarı göstererek mezun olmuş ve 1902 yılında 
İstanbul üzerinden Paris’e giderek, 1906 da hem Paris Hukuk Fakülte
sini, hem de Sorbonne’un Edebiyat ve Sosyoloji bölümlerini bitirmiştir.

Rusya’ya dönen Sadri Maksudi, siyasî hayata girmiş ve bu arada 
Çarlık Duma’sında Kazan vilâyetinin temsilcisi olarak bulunmuştur.

1917 Rus İhtilâlinden sonra Kazan havalisinde kurulan muhtar Türk 
Devletinde, hem Millet Meclisi Başkanı, hem de Millî İdare Başkanı se
çilmiştir. Böylece, İdil-Ural Devletinin ilk Cumhurbaşkanıdır.

Bolşevizmin Rusya’da hâkim olması üzerine Finlandiya’ya geçen 
Sadri Maksudi, oradan Paris’e gitmiş ve Sorbonne’a bağlı bir Enstitüde 
akademik faaliyetlerine devam ederken, Birinci Dünya Harbi sonundaki 
ortamda her fırsatta Türklerin haklarının korunmasına çalışmıştır.

Bu tarihlerde, İstiklâl Harbinden çıkmış olan genç Türk Cumhuri
yeti, Sadri Maksudi’yi Hukuk hocası olarak Ankara’ya çağırmıştır. 1925 
yılında Ankara Hukuk Fakültesi Profesörlüğüne tâyin edilen Sadri Mak
sudi, akademik faaliyeti yanında, büyük Atatürk’ün yakını olarak siyasî 
faaliyette de bulunmuş ve 1930’da Şebinkarahisar’dan mebus seçilmiştir. 
Dört yıl sonra, seçim mıntıkasının Giresun olduğunu görüyoruz.

Sadri Maksudi Arsal, 1939’da İstanbul Edebiyat Fakültesi Tarih 
Profesörlüğüne, 1941’de Ankara Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ve Fel- (*) 

(*) İ. Ü. Hukuk Fakültesinde yapılan anma toplantısının açış konuşması.
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SAYI 53 R. POROY YIL V

sefesi Profesörlüğüne tâyin edilmiş ve 1944’de Ankara’dan naklen İstan
bul Hukuk Fakültesi Hukuk Tarihi ve Felsefesi Ordinaryüs Profesörlü
ğüne getirilmiştir. Böylece çok değerli akademik faaliyetlerine çeşitli sı
fatlarla Fakültemiz çatısı altında devam etmiştir.

1950’de Ankara’dan milletvekili seçilerek tekrar siyasî hayata dönen 
Sadri Maksudi Arsal, on yıl önce, 20 Şubat 1957’de İstanbul’da hayata 
gözlerini kapamıştır.

Müesseselerin muhakkak ki kendilerine has ve devam eden bir şah
siyeti vardır. Diğer taraftan, müesseseler ancak bazı insanlar sayesinde 
doğar ve yaşarlar. Bu insanları anmak, müessesenin kubbesi altında çın
lamış sesleri duyar gibi olmak, sadece bir kadirşinaslık değildir, o mües
sesenin değerlendirilmesi ve ilerlemesi için de lüzumludur.

İşte Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal, Hukuk Fakültemiz için bu ni
telikte bir insandır.

Kendisini burada minnet ve rahmetle anar ve sözü kişiliğinin çeşit
li yönlerini belirtecek arkadaşlara bırakırım.
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SADRI MAKSUDÎ ARSAL I ANARKEN*

(*) î. Ü. Hukuk Fakültesindeki anma toplantısında yapılan konuşma.

Prof. Dr. Ziya Umur

Anma törenini yaptığımız Ord. Prof. Sadri Maksudi Arsal, çeşitli 
cepheleri olan bir insandı. İlim sahasında ismi, Tarih dediğimiz, son de
recede geniş kola bağlıdır: Türk Tarihi, Türk Hukuk Tarihi, Umumî Hu
kuk Tarihi. Hattâ Felsefe ve Başlangıç derslerini okuttuğu zamanlarda 
bile, Sadri Maksudi’nin tarihçi cephesi hâkim görünür.

Hukukçu olarak, gerek Ankara’nın, gerekse İstanbul’un Hukuk Fa
kültelerinde “Türk Hukuk Tarihi” ve “Umumî Hukuk Tarihi” dersleri
ni, onun isminden ayırmağa imkân yoktur.

Cumhuriyet devrine kadar Türkiye’de, “Millî Hukuk Tarihimiz” ile 
alâkadar olunmamıştı. Çünkü o vakte kadar, bin seneden beri tatbik et
mekte olduğumuz “İslâm Hukuku”, milletimiz ve milliyetimizle ilgisi ol
mayan ve bu neviden bir ihtiyacı hissettirmeyen bir hukuktu. İnkılâpla- 
riyle birlikte, millî benliğini idrâk etmeğe başlayan Türkiye’de, hukuku, 
bu cepheden tetkik etmek zarureti doğdu. 1925 senesinde kurulan “An
kara Hukuk Mektebi”nde, ilk defa olarak ihdas edilen bu dersi okutmak
la, Sadri Maksudi vazifelendirildi.

Hiç bir evveliyatı olmayan bir işe başlamanın güçlüğü âşikârdır. 
Kendi ifadesiyle “gideceği yolu da kendisi yaparak seyahat eden bir yol
cuya” benzediğini söyleyen Sadri Maksudi’nin, ne kadar yorucu safhalar
dan geçtiğini tahmin etmek zor değildir.

Yepyeni olarak ele almış olduğu bu tarihin mevzuunu, sarih bir şe
kilde tesbit etmekte idi: “Türkiye’de yaşayan Türklerin hukuk tarihi”. 
“Bu hukuku anlamak için, hem İslâmiyetten önceki Türk hukukunu, hem 
Islâm hukukunun esaslarım bilmek gerekir.”, diyerek işe başlamakta idi. 
Bu, sağlam bir temel anlayıştır. Eserinin: “Türk hukuk tarihini tesis 
yolunda ilk tecrübeden başka bir şey olmadığını, kendisinden sonra gele
cek araştırıcıların bu sahadaki tetkikleri ilerleteceklerini ve Türk hukuk 
tarihinin, tamamen işlenmiş bir ilim haline geleceğini” söyleyen Arsal, 
koymuş olduğu geniş programın en çetin sayılabilecek olan kısmı ile, ya
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SAYI 53 Z. UMUR YIL V

ni, eski Türk hukuku ile meşgul olmuş ve bu kısmın kaynaklarının, me
todunun neler olması lâzım geldiğini tesbit etmeğe muvaffak olmuştu.

Yaptığına inanan bir insan olarak, bu yolun tâkip edileceğine emindi.
Eski devirlerin, efsanelerle dolu Türk tarihi içinde, sağlam bir yol 

bulup emniyetle yürüyebilmek için, titiz bir İlmî zihniyete ve bilhassa 
sonsuz bir heves ve iştiyaka ihtiyaç vardı. Sadri Maksudi, ıbu meziyetle
re sahip bir insan olarak işe başlamış, Ankara ile İstanbul arasında, bir 
taraftan Milletvekili ve Tarih Kurumu üyesi, diğer taraftan, iki ve hattâ 
üç Fakültede Hoca olarak, yorulmak bilmez bir faaliyet içinde, Türkiye’de 
ilk defa, Türk hukukunun, tarihî cepheden okutulmasındaki mânâ ve 
ehemmiyeti talebelerine öğretmeğe çalışmıştı.

Türk hukuk tarihinden başka, el attığı diğer mühim bir mevzu, da
ha geniş çaptaki “Umumî Hukuk Tarihi” idi. İlmî faaliyetinin büyük bir 
kısmını tahsis etmiş olduğu Umumî Hukuk Tarihine de, başka bir zaviye
den, fakat yine sıfırdan başlamak zorunda idi. Gerçi, kendisinden evvel 
henüz Avrupa hukuklarının tam olarak iktibasından önce, İstanbul Hu
kuk Mektebinde okutulmağa başlanmış bir “Umumî Hukuk Tarihi” dersi 
yok değildi. Fakat bu ona, az çok hazırlanmış bir yolun vereceği kolay
lığı temin etmemekte idi. Gerçekten, Şeriat hukukunun yürürlükte oldu
ğu bir yerde, “Hukuk Tarihi” ne ifade edebilirdi? “Mücerret akl-ı İnsanî 
ile idrâk olunamayıp, sem’a tevakkuf eden Şeriat-i islâmiyye, ulûm-u nak- 
liyyeden” olduğuna göre, tarih bakımından, tatbikatından başka her han
gi bir inkişafı bahis konusu olamazdı. “Ahkâm-ı şer’iyye Kitab-ü Sün
netten ahz-ü istinbat olunur.” Kitap ve Sünnet ise, zamanla değişemeyen 
bir takım metinlerden ibarettir. Bu metinlere sıkı sıkıya bağlı olan bir 
hukukun tatbik edildiği yerde “Hukuk Tarihi”, haliyle, sun’î bir şey ol
mağa mahkûmdu. Sadri Maksudi Arsal’dan önceki Hukuk Tarihi de, bu 
sun’i hava içinde, hissedilmeden, memleketin ihtiyacı ve bizimle olan ra
bıtası düşünülmeden, dünyadaki bütün hukuklar hakkında, alelâde, umu
mî bir malûmat vermek kabilinden bir iş olarak kalmıştı. Arsal ise, 
“ülum-u nakliyye”den olan Şeriat-ı islâmiyye terk edildikten ve onun ye
rine, “ülum-u akliyye”den olan garp hukukları iktibas edildikten sonra, 
aynı mevzuu ele almakta idi. Binaenaleyh, yeniden başlayarak, Türkiye’
de, bu ilme de bir istikamet vermesi gerekiyordu.

Bu sahada da sarih ve salim fikirlere sahip olduğu, “Umumî Hukuk 
Tarihi” isimli kitabında görülmektedir. Mer’iyette olan hususî hukuku
muzun temelinde Roma hukuku bulunduğuna göre, bilhassa bu hukukun 
tarihine büyük ehemmiyet verilmesi gerektiği, orada tebarüz etmektedir.

Türkiye’de hukuk tarihinin arz ettiği, kendine has bazı müşküller 
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YIL V TÜRK KÜLTÜRÜ SAYI 53

vardır. Bir memlekette hukuk tarihini tetkik etmenin gayesi, o memle
ketin hukuk bünyesinin, o güne kadar nasıl geliştiğini öğrenmek ve ne 
yolda gelişmeğe istidadı olduğunu tâyin ederek, tarih içinde yaşayan bir 
hukuk zihniyetini elde etmektedir. Avrupa’da hukuk tarihi, bu hava için
de doğmuştu.

Halbuki Türkiye’de, kendi içinde gelişerek fertlere hitap eden, Türk- 
lerin kendi karakterlerinden fışkıran hayatı düzene koyan bir hukuktan 
ziyade, dışarıdan aJlmmış, başkalarına hitap etmek üzere doğmuş hukuk
lar hâkim olmuştur. Bin senedenberi, hukuku kendi içinden doğmamış 
olan bir memlekette hukukun tarihi ne mâna ifade edebilir? suali, hukuk
çularımızı her zaman tereddüde sevk etmiştir. Tatbikatı uzun süren Is
lâm hukuku, İlâhî menşeli bir hukuk olmak itibariyle, haddizatında, tari
hî zihniyeti reddeden bir hukuk olduktan başka, İlâhî menşeli bir huku
kun netice itibariyle, yine insan aklına dayandığı farzedilse bile, bizden 
olmayan, gelişmesini, bizimkinden çok farklı bir bünye içinde bulan bir 
hukukun tarihini biz, hangi gayeyi, veyahut hangi menfaati elde etmek 
için tetkik edecektik? Avrupa hukuklarını kabul ettikten sonra dahi, ilk 
bakışta, değişen fazla bir şey yoktu. İsviçre’den, olduğu gibi aldığımız 
medenî hukukun ne olduğunu anlamak için, İsviçre hukukunun tarihini 
mi araştıracaktık? Bunu yapmağı kabul etsek bile, bundan ne fayda 
bekleyebilirdik? Hakikatte, bir memleketin yürürlükte olan hukuku ken
di ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, kendi bünyesinden doğmalıdır. O 
zaman, o hukukî bünyenin nasıl geliştiğini tetkik etmekle, bir milletin 
hukuk tarihi tetkik edilebilir. Başkaları için doğmuş olan hukukların ta
rihi, tatbik edildikleri yabancı yerlerdeki insanları, kâfi derecede ilgilen- 
direbilir mi?

Bütün bu meseleler, Türkiye’de, hukuk tarihinin ehemmiyetini bugün 
bile, lâyıkiyle hissettirmemektedirler. Sadri Maksudi Arsal’ın zamanında, 
mahiyet ve unsurları bile belirmemiş olan hukuk tarihinin zarurî olup 
olmadığının münakaşasını, bugün, rahat bir şekilde yapmak mümkün 
olmaktadır. Bizi bu merhaleye ulaştıran, onun, inandığı bir mevzuda 
yapmış olduğu çetin mücadeledir.

Türkiye’de, hukuk tarihinin âkıbeti tehlikeli bir vaziyette idi. Arsal, 
bir taraftan hukuk tarihinin ortaya koyduğu zorlu teknik problemlere 
cevap vermeğe çalışırken, diğer taraftan, Türkiye’de hukuk tarihinin 
“varlığı ve yokluğu” münakaşaları içinde kendisine bir yol açmak zaru
reti içinde kalmıştı. Fakültemiz içinde, hukuk tarihinin “iç” tarihine bir 
göz atılacak olursa, bu dersin, nasıl buhranlı safhalardan geçtiğini gör
mek kolaylıkla mümkün olur.
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SAYI 53 Z. UMUR YIL V

Sadri Maksudi, inanmış bir insan olarak, bu müdahaleyi kuvvetle 
yürüttü. Yapılmasında zaruret gördüğü, fakat nasıl yapılacağı o vakte 
kadar hiç düşünülmemiş olan bu işe, büyük bir iştiyakla sarıldı. Ankara 
ile İstanbul arasında mekik dokuyarak, hem orada hem burada, talebele
rine yeni görüşler aşıladı. Memleketimizde bugün, umumun malı olan 
“Türklük” ve Türklüğün çeşitli cepheleriyle “eski mazisi”nden bahsedil
diği vakit, harcıâlem şeyler söylenmiş gibi görünmektedir. Halbuki bun
dan otuz sene evvel, genç talebeler olarak, Sadri Maksudi’nin söyledikle
rini, ilk defa söylenen sözler olarak duymakta idik. Sadri Maksudi ve em
sali bazılarının, bugünkü benliğimizin idrakinde nasıl bir rolleri olduğu
nu, bugünün gençleri kolaylıkla anlayamazlar; çünkü kısa zamanda an
layıp temessül ettiğimiz şeyler o kadar çoktur ki, bunların mazisinin bi
ze bu kadar yakın olduğunu, ve bu kadar kısa zamanda, bu nisbette çok 
şeylerin benliğimize mal edilmiş olduğunu tasavvur etmek zordur.

Bugün Sadri Maksudi’den nisbeten az bahsedilmesi unutulmuş ol
masından değildir. Bazı kimselerin isimleri, bıraktıkları tesire göre az 
zikredilirler; çünkü söylemiş oldukları şeyler, o derecede herkesin malı 
olmuşlardır ki, artık insanlar, onların isimlerini tekrar etmeden fikirleri
ni benimsemiş olurlar.

İstikameti ve programı belli, yerleşmiş bir muhit içinde Sadri Mak
sudi Arsal, daha da faydalı olabilecek meziyetlere sahipti. Fakat Türki
ye’nin dünkü ve bugünkü nesilleri, aynı âkıbete mahkûmdurlar: Yaptık
ları işler, lâyık oldukları itibarın tamammı göremiyecektir. Kendilerine, 
yeni bir hayat yolu çizmenin çırpınması içinde, nesillerimiz, hata gördük
leri şeyleri affetmemekte, ufak bir kusurunu gördükleri bir kimsenin, çok 
daha üstün olan meziyetlerini de unutarak, onu bir kenarda bırakmağa 
temayül etmekte, her işe yeni baştan koyulmak hevesinden kendilerini 
kurtaramamaktadırlar.

Bugün, her sahanın boş bırakılmış olduğu kanaati hâkimdir. Hal
buki boş addettiğimiz sahalardan bir tanesine el uzattığımız zaman, is
tisnasız olarak, orada, bizden evvel gelmişlerin hevesle, gayretle, ciddi
yetle çalışmış olduklarını görürüz. Fakat bu çalışmanın bir tarafının tat
min edici olmadığına inanarak, bütün işe yeniden başlarız.

İlmin bir tek elde parlayıp, alev alev ortalığı aydınlatmasına imkân 
olmadığını, bu meş’alenin elden ele devredildikçe, ona hayat veren nefes
ler üstüste birleştikçe, kâinatı aydınlatacağım unutmamak lâzımdır. Her
kese mukadder olan hatalar bir kenara atılacak, yapılan iyi ve doğru iş
ler birbirine eklenmeğe başlayacaktır. Bu devrin, bizim için de çabuk ge
leceğine inanıyoruz.
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Herkes gibi, onun da, eksik kalmış tarafları vardı. Bunu, kendisi de 
bilmekte ve söylemekte idi. Her şeyi birden ihata ederek, her şeyi tamam 
yapmak, kime nasip olmuş veya olacaktır? Fakat, onun bıraktığı yer, 
başlamış olduğu yerin bir hayli uzağındadır; ve bizi, tekrar, onun başla
dığı yere dönmek külfetinden kurtarmıştır. Onun için, hatırasına olan 
şükranımızı ifade vesilesi bulmuş olmaktan bahtiyarız.
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SADRİ MAKSUDÎ ARSAL

Prof. Dr. A. Selçuk Özçelik

Aziz misafirler, muhterem arkadaşlar,
Vefatının onuncu yıldönümünü andığımız şu anda, muhterem hoca

mız, değerli ilim ve devlet adamı Ordinaryüs Profesör Sadri Maksudî Ar- 
sal’ın 1946 ilâ 1950 yılları arasında asistanlığını yapmış, kendisinden feyz 
alarak yanında yetişmiş bir kimse sıfatıyla huzurunuzda bulunuyorum.

Merhum hocamızın İlmî bakımdan hususiyetlerini ve meziyetlerini 
benden evvel konuşan arkadaşlarım tebarüz ettirdiler. Ancak bu konuda 
sadece bir hususu nakletmek isterim: Kendileriyle beraber çalışmağa 
başladığım zamandan vefatı tarihine kadar geçen on bir sene zarfında 
—ki hayatının yaşlılık devresine tesadüf eder— gençlere örnek olacak 
ve âdeta onları utandıracak bir gayret ve enerji ile çalıştığını görmüşüm- 
dür. Kendilerini her ziyarete gittiğimde masasının önünde, kitapları ve 
yazıları ile başbaşa bulurdum.

Sadri Maksudî Arsal hocanın İlmî ağırbaşlılığı yanında, bilhassa mil
lî mes’eleler konusunda engin his ve heyecan cephesine işaret eylemek lâ
zımdır.

Bu iki cephe, gençlik çağlarından itibaren, merhumun hayatında gö
rülmektedir. Gerçekten, Rusya’daki tahsilini müteakip Fransa’da Paris 
Hukuk Fakültesini, Sorbon Edebiyat Fakültesinin felsefe ve sosyoloji 
bölümlerini yirmi altı yaşında bitiren genç üim adamı Sadri Maksudi, 
Rusya’ya döndükten sonra, Kazan’da yerleşmiş, çok geçmeden Müslü
man İttifak Partisine kaydolmuş, bu partinin Nijni-Novgorad’da topla
nan kongresine katılarak orada faal bir rol oynamış, 1907’de Kazan Vi
lâyeti Meb’usu olarak Duma’ya yani Rus Meclisine girmiş, 1917 yılının 
Martında vukubulan ihtilâlden sonra kurulup İç Rusya ve Sibirya Türk- 
Müslümanlarını içine alan muhtar İdil-Ural Devletinin Başkanı seçilmiş
tir. Rus ihtilâlinin karışıklıkları içinde başkanı olduğu devlet dağıtıldık
tan sonra Rusya’dan kaçarak Fransa’ya gitmiş, Birinci Dünya Harbinin 
mes’elelerini halletmek için Paris’te toplanan Banş Konferansına Rusya (*) 

(*) î. Ü. Hukuk Fakültesindeki anma toplantısında yapılan konuşma.
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Türklerinin haklarını kabul ettirmek için çalışmış, bu konuda Barış Kon
feransına bir muhtıra verdikten başka İstanbul’un işgali sırasında İdil- 
Ural’daki on milyon Türk adına, işgal altına alman İstanbul’un bir an ev
vel tahliye edilerek Türklere verilmesi konusunda bir ikinci muhtıra daha 
tevdi eylemiştir.

Sıraladığımız siyasî faaliyetleri yanında, merhum hocamızın, İlmî 
mesaisini devam ettirdiğine ve çok geçmeden Sorbon'a bağlı bir enstitü
de Türk Kavimleri Tarihi profesörlüğüne tâyin edilerek ders vermeğe 
başladığına da işaret etmemiz lâzımdır.

Birkaç sene sonra da yeni teşekkül eden Türk Devleti, merhumu An
kara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde hocalık yapmak üzere dâvet etmiş, 
kendisi aynı zamanda meb’us seçilerek Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
teşriî faaliyete de katılmıştır. Bilâhare İstanbul Hukuk Fakültesine gele
rek orada Umumî Hukuk Tarihi ve Hukuk Felsefesi derslerini okutmuş
tur. 1950 seçimlerinde yeniden milletvekili seçilerek Üniversiteden ayrıl
mış ve bir devre daha teşriî faaliyete katılmıştır. Nihayet 1957 yılında 
fâni hayata gözlerini kapayarak aramızdan ayrılmıştır.

Muhterem profesör siyasetle uğraştığı zamanlarda dahi ümî çalışma
larını ihmal etmemiş, İlmî dürüstlük ve cesaret ile tok sözlülüğü çekinme
den kullanmasını bilmiştir. Talebesine daima milletini ve milliyetini sev
meği telkin etmiş, ilmin gerektirdiği objektiflikten ayrılmamakla beraber 
her fırsatta Türk olmakla iftihar etmek gerektiğini ifade ile Türklüğün, 
Türk Milliyetçiliği duygusunun insanhk âlemindeki yapıcı ve yükseltici 
değerini belirtmeğe çalışmıştır. Bu suretle Türk Milliyetçiliğinin mânevi 
mimarı mahiyetindeki hocalık vazifesini bihakkın yapmıştır.

Hayatının son senelerine doğru yayınladığı “Müliyet Duygusunun 
Sosyolojik Esasları” adlı değerli eserinde ilim bakımından millet ve mil
liyet hakkındaki fikirlerini bir arada belirtmek imkânını bulmuştur. Neti
cede, bugünkü kültürlü milletlerdeki milliyetçiliğin şu esaslara dayandığı
nı ifade etmiştir:

“1 — Bugünkü kültürlü fert ve milletlerin milliyetçiliği rasyoneldir. 
Mantığa ve akl-ı selime uygundur. Adalet, beşerî tesanüt ve başka millet
lerin hürriyetine hürmet esaslarıyla telif edilebilen bir duygudur.

2 — Bugünkü milliyetçilik sosyolojik ve psikolojik esaslara dayanır. 
Kan tahlili ve kafataslarının şekliyle ügilenmez. Ruh arar. Muayyen bir 
millete bağlılık ruhu bugünkü milliyetçiliğin esasıdır.

3 — Bugünkü milliyetçilik hürriyetçidir, liberaldir. Bugünkü milli
yetçiler bütün milletlerin (hem kendi memleketlerinde yaşayan milletle
rin, hem diğer ülkelerde yaşayan mületlerin) hür millet olarak yaşama
sını isterler.

(11) 307



SAYI 53 A. S. ÖZÇELÎK YIL V

4 — Bugünkü rasyonel milliyetçilik aynı zamanda müsavatçıdır. Üs
tün millet, aşağı millet nazariyesini reddeder. Kendi milletinin diğer mil
letler üzerinde hukuk, hürriyet ve adalet esaslarına aykırı bir surette 
tahakküm hakkı olduğunu iddia etmediği gibi, diğer milletlerin kendi 
milleti üzerinde tahakküm teşebbüslerini de fikirle, kalemle, icabında si
lâhla reddeder. Her millete millet olarak hürmet eder.

5 — Bugünkü rasyonel milliyetçilik demokratiktir. Kültürlü milliyet
çiler hem kendi memleketlerinde, hem diğer memleketlerde halk hâkimi
yeti taraftandırlar. Herhangi bir memlekette bir şahsın veya bir sınıfın 
diğer zümreler üzerinde tahakkümünü zararlı, aklı selime aykırı adalet 
ve hürriyet esaslarına mugayir telâkki eder.

6 — Bugünkü milliyetçilik banşçıdır. Tecavüzî harplerin aleyhdarı- 
dır. Tecavüzî harpleri bertaraf etmeğe çalışmağı bugünkü kültürlü insan
lığın en kudsî vazifelerinden telâkki eder. Ve barışın milletlerin normal, 
serbest ve seri inkişafının şartı olduğuna inanır.

7 — Bugünkü rasyonel milliyetçilik federalisttir: Harpleri ortadan 
kaldırmanın, zuhuruna mâni olmanın yegâne yolu fedaralizm olduğuna 
inanır ve mâkul ve rasyonel esaslara istinad eden, millî devletlerin millî 
hâkimiyeti, bütün milletlerin hürriyeti, muhtariyeti ile telif edilebilen fe
deral devlet teşkilini bugünkü kültürlü insanlığa düşen bir vazife telâkki 
eder.

8 — Bugünkü milliyetçilik idealist ve iyimserdir. Beşeriyetin yani 
bütün milletlerin her sahada hudutsuz inkişaf kudret ve istidadına mâlik 
olduklarına inanır. Gelecekte dünyada barışın hâkim olması, İktisadî re
fahın umumileşmesi, serbest inkişaf imkânlarının artması sayesinde be
şeriyetin (bütün mületlerin) bugünküne nisbetle daha müreffeh, daha 
münevver, maddeten ve mânen daha mes’ut olabileceğine inanır. (Milli
yet duygusunun sosyolojik esasları, milliyet duygusunun sosyolojik, psi
kolojik ve tarihî temelleri üzerinde araştırmalar, İstanbul 1955, s. 222 - 
224.)”

Sözlerime son vermeden önce, merhum hocamızın hayatta iken yazıp 
bastırmak imkânını bulamadığı Selçuk ve Osmanlı Devletleri Hukuk Ta- 
rihi’ne ait eserlerinin —ki zannederim ailesi nezdinde mahfuzdur— fakül
temiz veya buna imkân olmadığı takdirde ilgili başka bir müessese tara
fından bastırılması hem Türk irfan hayatına hizmet, hem de ruhunu tâ- 
ziz bakımından bir kadirşinaslık olacaktır.

Kendisinin üzerinden Cenab-ı Hakkın, rahmetini esirgememesini, ta
zarrû ve niyaz eyleriz.
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Prof. Dr. Ahmet Caferoğlu

1905 birinci Rusya içi inkılâp hamleleri baş gösterir göstermez, Rus
ya mahkûmu Türk kavimleri de, ilk millî hareket olmak üzere, siyasî 
varlıklarını ortaya koyma fikrinde, en ufak bir tereddüte kapılmamışlar
dır. Bilâkis inkılâbın gelişmesi ile açılan kapılar, Türk kavimlerinin ça
buk davranmalarına ve yeni millî vazifelerinde daha az kusurlu çıkma
larına, çeşitli imkânlar sağlamıştır. Hiç bir harekette gaflet gösterme
den Türkler Türk illerinde hükümetin en haşin sıkı yönetim idaresine 
karşı gelerek, inkılâp merhalelerine katılmış ve ondan hisselerini almağa 
koyulmuşlardır. Matbuat, görülmemiş, azametli bir tempo ile işlemeğe 
başlamış, siyasî Türkçe gazete ve mecmualar bir yıl içerisinde elliyi aş
kın bir sayıyı bulmuştur. Böylece Çarlık devri Rusya'sının, çöküntüsünü 
az bir zararla kapatmağa yeltenen Rus vatanperverleri yanında, Rusya 
mahkûmu Türk kavimlerinin de millî kültür ve istiklâl mücadelesine da
yanan, bir münevver nesli vardı. Ekserisi yüksek tahsilini Rusya ve Av
rupa Üniversitelerinde, bir kısmı ise milletinin sinesinde görmüş ve yetiş
miş olan bu nesü, ilhamım milliyetçilik harekâtından alarak, Ruslarla 
mücadeleye koyulmuş, millî vatan hukuku müdafaasını üzerine almıştır. 
1905 Rusya ihtilâli, işbu mücadeleyi, yeraltı safhasından çıkararak, 
“Duma” sahnesine getirmiş, açılışından, tâ 1917 ikinci Rusya inkılâbı çö
küşü ve çözülüşüne kadar seneler, hep didinme ile geçmiştir, işte Türk 
kavimlerinin istiklâl ve millî kültür mücadele ve müdafaası tarihinde, 
ehemmiyeti aslâ inkâr edilemez olan bu “Duma” mübarezelerinde, mer
hum Sadri Maksudi’nin de, büyük rolü olmuştur.

Daha birinci Rusya Devlet Duma’sına 1906’da Kazan’dan milletve
kili olarak seçilen Sadri Bey, bu vasfını tekrar tekrar seçilmek suretiyle, 
birbiri ardınca açılıp kapanan Duma’larda muhafaza etmiş ve millî kül
tür mücadelesine devam eylemiştir. Sadri Beyin Duma’lardaki faaliyet 
devri, bilhassa Ruslaştırma aleyhinde olup, millî maarifin korunmasına 
yönelmiştir. Zira, Türk - Rus kültür mücadelesinin temelini ve astarım, 
çeşitli yollara baş vurularak, Türkleri dilsiz bırakmak, kabil olduğu kadar 
süratle Ruslaştırmak teşkil etmekte idi. Rus siyasî cereyanlarına tama- 
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miyle vâkıf olan Sadri Bey, mücadele sistemini, hep buna göre ayarlaya
rak hareket etmek gibi bir kabiliyete ve kaliteye sahip bulunmakta idi. 
Zorla mektepleri kapatmak, kolonizasyonlarla Rusluk lehine neticeler çı
karma heveslisi bulunan Rus maarif sistemi ve ideolojisi kendisine, Sadri 
Beyin de pekâlâ bildiği gibi, Rus dilini millî devlet dili yapmayı hedef ve 
gaye olarak almış idi. Buna mukabil ise, Sadri Beyin memleketi ve yöre
si, muazzam sayıda bir ilk Türk tedrisat müesseselerine sahip idi. Aslın
da çok verimli olmamakla beraber, bu millî ve mahallî tedrisatın Türkçe- 
nin korunmasında büyük hizmeti vardı. Bu suretle, Türk illerinin ve halk
larının asıl mücadele ve müdafaalarınm millî mihverini teşkil eden ana 
dile karşı, Rus devlet idaresince güdülen ve tatbiki istenilen siyasî dev
let programı karşısında, Sadri Maksudi, Halil Bey Hasmehmetli ve saire 
gibi, imanlı mücahitleri bulmuştu. Oldukça elâstikî ve suüstimale elveriş
li olan bu Rus maarif plânı, sözüm ona ekalliyet menfaati icabı, başlan
gıçta bir kültür vasıtası olarak Rus dilinin Türk dili ile yanyana okutul
masını gerektirmekte idi. Fakat kaşarlanmış Rus kültür plâncıları, bu 
sefer de Türkler arasındaki “savadsızhğı - okuryazarsızlığı” ön plâna ala
rak, Rus dilini devlet dili olarak maarif tedrisatına sokmak istemişlerdir. 
Gûya bu yolla, bir netice elde edilmiş olacaktı.

Fakat, Sadri Maksudi devrinde Türk - Rus kültür mücadelelerinin 
geçirdiği bazı kritik safhalara rağmen, yine de Rus dili, Türk dili üze
rine oturtulamamıştır. Üstelik millî inada dayanan İslâm - Türk halkla
rının gelenek, örf ve âdetlerini, tıpkı kolonizasyon ve iskânda olduğu gibi, 
bir çırpıda kaldırabileceklerine inananlar, büyük bir inkisara uğramışlar
dır. Çünkü öteden beri, her bir Rus memurunun, bilhassa maarifçi ve 
pedagogunun, Türk cemiyetine karşı tatbik etmek istediği her bir tedbir, 
velev müspet ve hayırlı olsun, halkça menfi karşılanmakla kalmamış, 
Türk ruhunda aksi bir tesir yaratmıştır. Hele devletin millî dilli Türk 
mekteplerine karşı gösterdiği, mânâsız hasisliği ve ne pahasına olursa 
olsun, Rus dilinin hâkimiyetini temindeki yersiz gayretleri, hep Türk - 
Rus mücadelesini körüklemiş, hattâ her iki tarafı zorlamaya kadar bile 
götürmüştür.

Fakat, millî kültür mücadelesinin pususuna yatmış olan Rusya mah
kûmu Türk halkları milletvekilleri, bu amansız mücadeleyi inatla Duma 
sahnesine getirmiş, millî mücadelenin hakkını, bütün milletlere tanıtmak 
istemişlerdir. Türk mekteplerinde tedrisatın yalmz, “Türk - Tatar” dilin
de olabileceğini şart koşan Türk milletvekilleri, elbette dâvalarında haklı 
olduklarını, ancak “Duma”da ispatlayabilirlerdi. Halbuki Rusya'nın rus- 
çu rejimi, millî Rus menfaatını, Türk mekteplerinin faaliyetini durdur
makta görmekte idi. Nitekim 15 Mayıs 1907 tarihli ikinci Duma'nın 38. 
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oturumunda Kazan vilâyeti milletvekili Sadri Maksudi’nin ağzından öğ
rendiğimize göre :

“1874 tarihine kadar yerli Müslüman Tiirkleri tarafından açılan 
mektepler hakikî bir muhtariyete malik idiler. Bu tarihten sonra ise, bir
denbire Maarif Vekâletine bağlanmış oldular. Bunun mânası acaba ne ola
bilirdi ? Gayet basittir. Çünkü bu mekteplerin çökmesi ve bir an evvel or
tadan kalkması lâzımdır. Bahusus ki bir “kapiklik” kuruşluk olsun yar
dım görmemiştir. Görmesi için mutlak Rus dilinin okutulması şarttı. Bu 
kabilden siyaset ve mecburî tedbir ancak Pobedonostsev ile misyoner İ1- 
minskiy’in olmuştur.”

Sadri Beyin ele aldığı konu, bütçe müzakereleri esnasında, İslâm - 
Türk halkları maarifine karşı yöneltilen malî kısıntı dolayısı ile olmuş
tur. Yine Sadri Beyden öğreniyoruz ki 1874 yılına kadar yalmz Orenburg 
eyâleti İslâm ruhanî meclisinin idaresinde ve tasarrufunda altıbin (6000) 
Islâm mektebi mevcut olmuştur. Diğer eyâletler İslâm ruhanî meclisle
rinde olan mekteplerin sayısı ise, her halde altıbinden aşağı olmamış, 
büyük ihtimalle, daha fazla ve kesif olmuştur (Duma zabıtları, s. 553). 
Bütün bu sayılardan da anlaşılacağı üzere, dâva Rus kültürünün ve dili
nin Türk kültür ve diline olan baskısı dâvasıdır.

Bütün bu mücadelelere rağmen Ruslar niyetlerinden vazgeçmemişler 
ve bütün Rusya içi Türk mekteplerini kapatmışlardır. Maksudi bunu Rus
lar için bir nevi, millî aşağılık duygusu olarak kabullenmekte ve delil 
olarak da Pobedonostsev’in 1870 yılındaki mahdut emirnamesini hatırlat
maktadır. Bütün Rusya maarif müdürlüklerine gönderilen bu emirname
de :

“Bilhassa kadın ve kızların tahsili meselesine gereken önemin veril
mesi lâzımdır; çünkü kabile hususiyetleri ve kabile dili yalmz kadınlar 
tarafında muhafaza edilmekte, unutulmamaktadır.” denilmektedir. Yani 
Türk kadınının tahsilini engellemek, Ruslar için âdeta bir vicdan borcu 
olmuştur.

Merhum Sadri Bey, Duma faaliyet ve çalışmalarında, Rusya mah
kûmu Islâm - Türk halklarım asla birbirinden ayırt etmezdi. Rusya dışın
daki Türklere de aynı şekilde bağlı idi. Duma riyaset divanının kâtiple
rinden idi. Türkiye Meclisi Mebusam’nın Rus Duma’sı tarafından tebri
kini talebeden ve bunda başan elde eden de yine vefakâr Sadri Bey idi. 
Zaman zaman Duma Islâm - Türk Fraksiyonu adına da çıkışlarda bulu
narak, diğer Türk milletvekilleri ile cephe birliği yapardı. 1906 yılı Nij- 
niy-Novgorod Kongresine de katılmış, millî maarif programı düzenlen
mesinde vazife almıştır.
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Sadri Bey tepeden tırnağa kadar Türk birliği, kültür birliği tarafta
rı ve savaşçısı idi. Rusya mahkûmu milletler tarihinde sevgi ile anılan 
bir millî mücahit idi. Bir fotoğrafı 1906 yılında Azerbaycan’ın “Fuyu- 
zât” dergisinde yayınlanmış, Azerbaycan’a da mal edilmiştir. Sayılır ve 
aranır bir Türk münevveri idi. Kendisini daha altı yaşındayken Semer- 
kant’taki evimizin misafirliğinde tamdım, sonradan anlattığına göre, ken
disine çay bile ikram etmişim. 1905 ihtilâli Türk münevverlerini çeşitli 
Türk bölgelerine dağıtmış, bana da Sadri Maksudi Beyi tanımayı nasip 
kılmıştı. Bugün 62 yıl sonra, kendisini sevgi ile anar, ona Tanrıdan mağ
firetler dilerim.
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SADRİ MAKSUDÎ ARSAL’IN HİZMETLERİ VE 
MİLLET ANLAYIŞI

H. Z. Koşay

Rahmetli S.M. Arsal’m biyografisini salâhiyetle yazacaklar buluna
cağı ve daha önce de bu konu defalarca ele alındığı için üzerinde durma
dan, onun millet yolundaki hizmetlerine kısaca temas ile, millet ve mil
liyet anlayışını kendi eserlerine dayanarak aksettirmeye çalışacağım1.

1911 yılında henüz çocuk denecek küçük yaşta iken, Rizaettin Fah- 
rettinoğlu’nun eşi olan teyzem, istikbalim ile ilgilenerek Türkiye’de tah
silim için imkânlar hazırlamış ve İstanbul’a gidecek öğrenci kafilesine 
katılmak üzere, yaşadığım köyden Ural nehri kıyısındaki Orenburg şeh
rine dâvet etmişti. Bir kaç ay onlarda kalmam gerekiyordu. Rusya müs- 
lümanları arasında Rıza Kadı (sonra müftü) diye anılan bilgisi, erdemi 
ve tarihçiliği ile tanınan eniştem ailesi efradı ile, Urallar’da altın maden
leri işleten zengin Şâkir Ramioğlu’nun apartmanlarına komşu bir evde 
oturuyor ve onların yardımları ile, kültür tarihimizde önemli yeri olan 
“Şûra” dergisini çıkarıyordu. Akrabasından, İstanbul’da tahsil görmüş 
olan Fatih Kerimî de ayni şekilde “Vakit” gazetesinin başına geçmişti. 
Şâkir Ramioğlu, kızı Kâmile hanımı aynı yıl içinde, tahsilini Fransa’da 
yapmış genç bir avukatla evlendirmişti. Sadri Maksudî’den başkası ol
mayan bu dâmadm ismini ilk defa orada işitmiş olmam gerekir. Ancak 
beni bu mesut hadiseden ziyade, caddeleri aydınlatan dolun ay büyüklü
ğünde elektrik lambaları, birbiri ile yarış edercesine uçup giden tek veya 
üç atlı kızaklar, üniformalı lise ve gimnazyum öğrencileri v.b. daha çok 
ilgilendiriyordu. Yeni yıla doğru Samora şehrinde rahmetli Halim Sâbit’in 
kardeşleri ile buluşarak Türkiye’ye hareket ettim. Odesa’da, Rusya’dan 
ayrılmak mecburiyetinde kalan Musa Cârullah da kafilemize katıldı.

Aradan yıllar geçti. Ben Selânik Merkez Rüşdiyesi’ni, İstanbul Da- 
rülmullimi’ni ikmal edip on yıl öğretmenlik yaptıktan sonra, yüksek tah
sil için Macaristan’a gittim. 1925 Mayısında Türkiye’ye dönerek M. Eğ. 
Bakanlığında görev aldım. Sadri Maksudî de aynı yılın Haziran ayında 
Paris’den Ankara’ya gelerek Telif ve Tercüme Dairesi’ne üye olmuştu. 
Hars Müdürü bulunduğum sıralarda S.M. Arsal ile aynı çatı altında ça
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lışan iki meslektaş olarak sık görüşüyorduk. 1929’da Türk Tarih Kurumu 
üyesi bulunduğumuz sıralarda temas daha da sıklaştı.

S. Maksudi Avrupalı çehresi, gösterişli vücudu, nezaketi yanında, 
insanlar arasında mesafe gözeten aristokratça tavırları, geniş kültürüne 
tanıklık eden fikirleri ile her mecliste saygı toplamaya namzet bir insan
dı. Fakat o bizim için aynı zamanda bir “relique” niteliğinde idi.

1917’den 1925 yılma kadar geçen 14 yıl zarfında dünyada büyük de
ğişiklikler olmuştu. Yer yüzündeki uluslar, iki grupa ayrılarak kıyasıya 
döğüşmüşler, milyonlar ölmüş, Çarlık idaresi yıkılmış, Avusturya ve Os
manlı İmparatorlukları tasfiyeye uğramış, hamaset sahneleri ile dolu şe
refli bir millî mücâdeleden sonra, saltanat ve halifelik’ten sıyrılan Tür
kiye’de, halk egemenliğine dayanan Cumhuriyet kurulmuştu. Türklüğün 
son kalesini düşmekten kurtaran Gazi Mustafa Kemal, İçtimaî inkılâpları 
gerçekleştirmekle meşguldü.

Benim arkada bıraktığım, oldukça refahlı ve geleceğe ümitle bakan 
eski yurdumda ise, Çarlık yıkıldıktan sonra iç savaş patlamış, bütün var
lıklar yıkılmış ve 1921 yılında düzensizlik neticesi dehşetli açlık, en çok 
Türk soyundan olan kavimlerin mahvına sebep olmuş, sağ kalabilenler 
de dağılmıştı.

1905 Rus - Japon savaşındaki Rus yenilgisini müteakip, bu yenilgiye 
en çok sevinen, Ruslar dahil, Çarlığın kendi teb’ası olmuştu. Kısa süren, 
nisbî hürriyet havası içinde, meşrutî idare kurulmuş, azınlıklar millî ve 
medenî muhtarlığa kavuşacaklarını ummuşlardı. Halbuki mücâdele bit
memiş, çile henüz başlamıştı. Birinci Parlamento (Duma) 1906’da açılmış 
ise de ancak iki ay on gün yaşaya bilmişti. 1907’de toplanan İkinci Par
lamento da üç ay on iki gün sonra feshedilmişti. Bu ikinci Duma’ya me
bus seçilen Sadri Maksudî başkanlık divanına kadar yükselmiş, 1908’de 
Türkistanlıların tamamını ve Kafkaslılan kısmen hariçte bırakan Üçün
cü Parlamentoya. da tekrar mebus seçilmişti (Muhafazakârların ço
ğunlukta bulunduğu bu Meclis beş yıllık kanunî süresini tamamlayabil
miştir). Meclisteki on kişiden ibaret müslüman mebuslar arasında (7 Ka- 
zaıılı, 3 Kafkaslı) Sadri Maksudî tabiî bir lider durumunda idi. Üyesi 
bulunduğu iki devre sırasında S. Maksudî’nin Meclis kürsüsünden Rusya 
müslümanlarmın menfaatlarmı korumak için söylediği nutuklar ve pro
testolar, Türk ve Müslümanlar çevresinde geniş yankılar yaratmış ve ta
rihe mal olmuştur. Çarlık taraftarları Finlandiya otonomisini yok etmek 
ve idare şeklini değiştirmek istedikleri sırada kürsüye çıkıp medenî cesa
retle Finlilerin haklarını savunması bu cesur milletin kalbinde de minnet 
duyguları uyandırmıştır.
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İhtilâl içinde Rusya’da yaşayan ve mücâdelelere karışan tanınmış 
muharrir Abdullah Taymas, Sadri Maksudî’den bahseden biyografide 
Rusya müslüman ve Türklerinin çeşitli dert ve dileklerini dile getirmek 
ve savunmak için Duma’da söylediği nutuklardan şu örnekleri verir:

1 — Rus göçmenlerini yerleştirmek için Kazak - Kırgızların ziraate 
elverişli topraklarının dahi ellerinden alınması politikasını protesto nu
tukları ;

2 — Türkistan’ın müslüman köylerinde devletçe “Votka” satış yer
leri kurulması aleyhinde söylenen nutuk;

3  — Rusyanm Boğazlar siyasetine karşı söylenen nutuk;
4 — Rusya’daki Türklerde siyasî Pantürkizm bulunmayıp sade

ce Türk birliği duygusu bulunduğunu belirten nutuk;
5 — Maarif bütçesinden Türk okulları için hiçbir ödenek ayrılma

mış olduğunu tenkid eden nutuk;
6 — 1908 parlamentosunda Türkistanlıların büsbütün, Kafkaslıla- 

rın kısmen hariç bırakılmasının “Duma’da çatlak yarattığını” ifade eden 
nutku v.b.

(A. Battal-Taymas: İki Maksudiler. 1959).
1917 ihtilâli, Rusya müslümanlannm hazırlıksız oldukları sırada ge

lip çatmıştı. Sosyal hayatta Usul-i Cedit - Usul-i Kadim kavgaları ilkinin 
lehine henüz kapanmıştı. Batı dünyası üe temasları olmadığı, bu mede
niyeti Rusların temsil ettiklerini sandıkları için, görüş ufukları dar ve 
hariçte dostları azdı. Bir çok sahalarda Rus köylüsünden daha yüksek 
seviyede olmalarına rağmen Batı dünyası bu çalışkan ve medenî halka, 
Orta Çağın müteassıp kronikçilerinin tesirleri altında, hâlâ Batıyı teh
dit eden Batuhan hordalarının ahfadı olarak bakıyorlardı. Rusya müslü- 
manları, o günkü şartların icabı ve “ehveni şer” olarak parlamentoda 
“Meşrutî Demokratlar - Kadet” fırkasını tutuyorlardı. 1917 Ekim İhti
lâli sırasında Kadet fırkası, Hükümetin başında olmasına rağmen “Mu
tedil Sosyalistler” Kerenski tarafından kolayca devrildiler.

1917 Mayısında Moskova’da toplanan Rusya Müslümanları Birinci 
Kurultayı Federatif bir “Millî ve Medenî Muhtariyet” istediğini ilân etti. 
Sadri Maksudî bu sırada Türkistan’da olmasına rağmen, Müslüman Mer
kez Şurası üyesi seçildi: Aynı yılın Temmuzunda Kazan’da toplanan İkin
ci Rusya Müslümanları Kurultayı “İç Rusya ve İç Sibirya Türk Tatarları 
Millî Medenî Muhtariyeti” esasını kabul etti. Topraklı muhtariyet isteyen 
Türkistanlılar ile bir kısım Başkurtlar bu kurultaya katılmadılar.

22 .VII.1917 de merkezi Ufa’da olmak üzere muhtariyet ilân edildi. 
Sadri Maksudî Başkan seçildi. 30.XI.1917’de “İç Rusya ve İç Sibirya 
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Türk - tatarları Millet Meclisi” toplandı. 19.1.1918’de Sadri Maksudî üç 
nezaretten ibaret millî idarenin başkanı seçildi. Bu sırada Sovyetler her 
tarafta ağır basmaya başlamışlardı. 25.IV.1918’de Moskova’nın kararı 
ve mahallî sovyetin tazyikleri üzerine Millî idare feshedildi. Sadri Mak
sudî önce Moskova’ya gitti. Sonra köylü kıyafetine girerek, ildeşlerinin 
yardımları ile Finlandiya’ya sığındı. O ayrıldıktan sonra da bir kısım 
arkadaşları mücadeleye devam ettiler. Çek askerlerinin müdahelesi ile 
iç harbler başladığı zaman 21 Eylül 1918’de Ufa’da toplanan “Devlet 
Danışma Meclisi” üyeleri daha emin gördükleri Kızılcar (Petropovlsk) 
şehrine çekilerek “İç Rusya ve Sibirya Türk - Tatarları Millî İdaresi”ni 
kurdular. Bu idare de kısa ömürlü oldu. Millî Medenî muhtariyet, Toprak
lı Muhtariyet, Millî İdare hepsi artık birer serap olmuştu. Bu çöküntünün 
Sadri Maksudî’nin ruhunda acı fırtınalar kopardığına hiç şüphe yoktur. 
Onun için siyasî liderlik devri kapanmıştı. Her şeye yeniden başlamak 
ve halkın varlığını korumak için başta millet yaratmak, Türk dünyasın
da kültür birliğini sağlamak gerekiyordu. Bunun da yolu gelecek nesille
re hitap eden İlmî eserler olabilirdi. Sadri Maksudî Paris Sorbon Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesinde Türk tarihine dair dersler verirken Millî 
Kütüphanedeki kitaplara kapandı ve kaleme sarıldı. Onun muhaceret 
yolunu seçmesini ve aktif mücâdeleden çekilmesini kınayanlar da buluna
caktır. Sadri Maksudî için bir adım ilerisi ancak martirlik olabilirdi.

Bolşevikler, Rusya müslümanlarını, istediklerinden daha fazlasını 
vadederek avladılar. Dinlerine, dillerine, hürriyetlerine sahip olacaklar 
ve isterlerse Sovyet Federasyonundan büsbütün ayrılabileceklerdi. İhti
lâl ve harblerin girdapları arasında çalkanan Rusya müslümanları nereye 
tutunacaklarını büemiyorlardı. Çarlık idaresi geri gelmesin de kim ge
lirse gelsin, diyen çoktu. Bolşeviklerin ideolojileri, taktikleri teferruatı
na kadar daha önceden hazırlanmış ve adım adım tatbika konmuştu. 
Müthiş İvan’a taş çıkartan Stalin devrinde, halefi Kruşçef’in de itiraf et
tiği veçhile azınlıkları toptan sürme ve imha siyaseti korkunç bir “geno- 
cide” şeklini almıştı. Milyonlarca masum ve mazlum insanların kemikle
ri üzerine, Kolhoz’ları, Sovhoz’ları ve Sputnik’leri ile heyula yeni bir dün
ya kuruluyordu. Fakat bu dünya bizim değildi.

Sadri Maksudî’nin Millet ve Milliyet Konusundaki düşünceleri:
Kanaatımca Sadri Maksudî inançları hareketlerine uyan bir insan

dır. 1955’de İstanbul’da basılan 244 sahifelik “Milliyet Duygusunun Sos
yolojik Esasları” adlı eserinde onun içten gelen samimî inançlarının yan
sıdığı görülür.

Sadri Maksudi ırkçı değildir. Bugün dünyada bütün fertleri aynı so
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matik vasıflara malik olan bir millet yoktur. Bütün bu günkü milletlerin 
kanına muhtelif derecede türlü diğer beşerî zümrelerin kanı karışmıştır. 
Milletlerin teşekkülünde antropolojik mânâda ırktan ziyade, etnolojik 
mânada ırk esası önemlidir. Bu dahi milliyeti teşkil eden yegâne âmil 
değildir. Millet: Kültür birliği, dil birliği, örf ve âdet birliği, millî seciye, 
mâşerî psikoloji gibi âmillerin karışımıdır.

Millet, devlet sahibi olsun olmasın, aynı dili konuşan, müşterek ma
ziye ve kültüre sahip olan, özel bir siyasî varlık olarak yaşamak arzusu 
besleyen ferdlerin mecmuudur.

Milliyet, fertlerin millî tarihlerine, mâzideki parlak yaşayışlarına, 
felâket ve ıztıraplara karşı derin bir ruhî bağlılık ve saygı şeklinde be
lirir.

Müstakil milletlerde daima ebedî, millet olarak yaşamak azmi, istik
lâlini kaybetmiş ise onu tekrar kazanmak ve siyasî hürriyete kavuşmak 
emeli hakimdir. Milliyet duygusunun dinamik bir gelişme ve ilerleme âmi
li oluşu, geleceğe yönelen dilek ve arzulardan ötürüdür. Milliyet duygusu 
ölüm kalım savaşlarında en yüksek derecede şahlanır. Fert, mensup ol
duğu milletin yaşamasını sağlama uğrunda kendini feda etmeyi en şerefli 
bir hareket sayar. Mücadele kahramanlarının hâtırası, milletin kutsal 
hâzinesinde yer alır.

Fertler arasında ruhî gelişme dereceleri bakımından farklar olma
sına rağmen her millette bütün fertlere şâmil, umumî ve müşterek bazı 
ruhî temayüller bulunur. Aynı şekilde düşünme, muayyen durumlarda 
birlikte hareket etme ve değer biçme millî seciye'yi teşkil eder. Büyük 
şahsiyetler halkın istidât halindeki kudret ve kabiliyetlerini maddî ve 
mânevî eserlerde tecelli ettirerek, milletin yaşayış ve gelişmesine yön ve
rirler.

Millî vatan duygusu, hayatın bir süsü niteliğindeki örf ve âdetler 
mânevî servet halinde müşterek duygulara mâlik insan kitlelerinde bu
lunur. Bu mânevî servetten mahrum bir insan ruhunda müdhiş bir boş
luk, korkunç bir uçurum hisseder. Şuurlu milliyetçilik, mahiyeti itibariy
le halka dayanan ruhî bir hâdise olduğu için ancak hür ve demokratik 
topluluklarda gelişebilir. Yüksek kültürlü uluslarda millî duygu daha 
büyük kuvvet, derinlik ve selabet kazanır.

Vatan kavramının temelleri münhasıran iktisatta mündemiç değil
dir. Milliyet kavramı da uzvî bir derinliğe, ideal yüksekliğe gider (Fran
sız sosyalisti Y. Yanres). Şu halde Karl Marks ve Engels’in kapitalist re
jim yok edildikten sonra, proletarya hakimiyeti devrinde milletlerin zail 
olacağı fikri yanlıştır. Millet, uzun tarihî olan mücadelelerin, müşterek 
fedakârlıkların ve karşılıklı sadakatlerin neticesidir (Emest Renan). Mil
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let, etnolojik veyahut tarihî esaslara istinaden, aynı kanunlar altında ay
rı bir devlet olarak yaşamak arzu ve iradesini besleyen fertlerden mürek
kep bir beşerî zümredir. Milletlerin israrla ifade edilmiş bu iradesi dev
letin en kuvvetli temelidir (E. Durkheim).

Kozmopolitler, milliyetsiz fertlerden mürekkep bir umumî beşeriye
tin yaratılmasını isterler. İnsan kitlesine mensupluk duygusu ruhî ha
yatın bir temerküz noktası olduğu için kozmopolitlerin düşüncesi yanlış
tır. Nitekim, aile tabiî ve zarurî bir kuruldur. Aileyi kaldırarak devleti 
aile yerine koymaya kalkışmak, varlığı bir hakikat olan aile bağlılığını 
hayalî olan devlete bağlılık duygularına feda etmek olur. Çocuklar dev
letin çocukları olduğu zaman hiç kimse, hiç bir vatandaş bu çocuklara 
karşı bir ana ve bir babanın duyduğu derin muhabbet duygularını besle
yemez. Gerçek sevgi ancak kan karabeti ile bir birine bağlı olan kimseler 
arasında mümkündür. Kalabalık içindeki sevgi ve bağlılık duyguları de
nize atılmış bir kaç damla bal gibidir. Derhal eriyip kaybolup gider 
(Aristo).

Aileyi yıkmak isteyen Eflatun’dan beri iki bin küsur yıl geçtiği hal
de, medenî beşeriyet aile müessesesinden vazgeçmedi. Millet de aynı du
rumda bir kuruldur.

Millî duygu olmadan beşeriyet ruhsuz, anonim bir sürü haline gele
cektir. Beşeriyet yaşadıkça hem aile, hem milletler var olacaktır. Bunun 
aksi temelsiz bir “utopia” dan ibarettir. Cihanşümul bir müşterek kitle 
vücuda getirilmesi için, bu gün mevcut milletler hangi milleti taklit ede
ceklerdir? Yahut hangi millete zorla benzetileceklerdir? Böyle bir fikir, 
muayyen bir milletin dünyada yegâne hakim millet olmasına zemin hazır
layan bir cereyan mahiyetini alır.

Türk milletini, yaratılıştan selim aklı, milliyetine, parlak tarihine 
bağlılığı, dinî akidelerinin sağlamlığı soysuzlaşma tehlikesinden kurtardı.

Milliyet duygusu son asırlarda ve bu gün dahi en müessir, en dina
mik bir manevî kuvvettir. Milliyet duygusunun tereddisi de mümkündür: 
Milliyet aleyhinde yapılan propagandalar, başka milletleri küçük görme 
(milliyet duygusunun “hypertrophie’si”), saldırıcı şovenizm ve tahak
küm “psikozu” buna yol açar. Saldırganlığı önlemek için, Avrupa Konseyi 
ve Birleşmiş Milletler Federasyonu fikrine bağlanmak gerekir. Bu günkü 
demokratik ve hürriyetçi hukuk felsefesine göre:

1 — Fert devlet için yaradılmış değil, bilakis devlet fert için ku
rulmuştur.

2 — Fertler’in, devlet tarafından dahi inkâr ve ihlâl edilmesi, fert
lerden nez’ edilmesi caiz olmayan tabiî hakları vardır. Bu haklar ferdin 
etrafında onu her türlü tecavüze karşı koyan bin mânevî kaledir.
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3 — Devlet fertlerin hukukça tanınmış haklarına mutlak surette 
hürmet ve o hakları koruyan kanunlara riayetle mükelleftir.

4 — Devlet fertlerin hayatını, hukuk haricinde istediği gibi tanzim 
eden bir müstebid kuvvet değil, bilâkis hâkimiyet salâhiyetini vatandaş- 
ların tasvip, rıza ve muvafakati sayesinde iktisap eden bir hukukî mü
essesedir.

5 — Fertlerin hukukça tanınmış hak ve hürriyetlerini inkâr veya 
ihlâl etmekle devlet kendi vücudu sebebini inkâr etmiş olur.

6 — Bir taraftan fertlerin hak ve vazifeleri, diğer taraftan devletin 
salâhiyeti dairesinin şümulü, ana yasalarla açık bir surette belirtilmiş 
olmalıdır.

Millî devletin fertlere karşı durumu ne ise, federal devletçi millî dev
letlere karşı durumu da aynı olmalıdır. 10.Arahk.1948 tarihli insan Hak
lan Beyannamesi azınlıklar, devlet içinde hakim milletten farklı birer 
“millî varlık” yahut “dinî muhtariyet” e malik ayrı bir dinî zümre olarak 
telakkî olunmuşlardır. Onlar için Kültürel dinî muhtariyet tanınmıştır. 
Eski bir kültürü olan her hangi bir millet, muayyen bir zaman için istik
lâlini kaybetse dahi her zaman tekrar dilini ve milliyetini diriltebilir.

Sadri Maksudî Arsal’m millet ve milliyet meseleleri hakkmdaki esas 
fikir ve görüşlerini hulâsa etmeye çalıştım. O zikri geçen eserini, boş za
manlarını dolduran eğlenceli meşgale olarak kaleme almış değildir. Sa
tırları arasında arkada bıraktığı ildeşlerinin kaderi ile ilgilendiği, 
iyimserliğini kaybetmediği ve milletine bir ışık tutmak istediği sezilmek
tedir. Nitekim: İstanbul Üniversitesi yayınlarından “Türk Tarihi ve Hu
kuk I. İslâmiyetten evvelki devir. 1947, No. 336”; Türk Ocakları İlim ve 
San’at Heyeti yayınlarından: “Türk Dili İçin. 1930” aynı düşünce ve duy
gularla doludur. Sonuncu eserinde açıkladığı, bütün Türk kavimlerinin 
anlayabileceği “Edebî Müşterek Dil” tezi de bu günkü şartlar altında bir 
serap olmuştur. Tarihin çarkı tersine dönebilse bu da gerçekleşebilirdi.

İmdi gayri ihtiyarî şu soru akla geliyor: Birinci ve İkinci Cihan Sa
vaşları ve Rusya’da Iç savaşlar olmasa ne olurdu? Çarın çürük tahtı ken
di ağırlığı ile yıkılırdı. Bilim ve teknik alanında, temposu yavaş olsa da, 
yine özlenen gelişmeler sağlanırdı. Aynı veçhile, Amerika kıtası iki yüz 
yıl geç keşf edilse, Kızılderililer’in oldukça yüksek medeniyetleri silip sü
pürülmez, Maya’lann bıraktıkları yazıları çözmek için bilginlerin kafa 
patlatmasına hacet kalmazdı.

Sadri Maksudî Arsal dışardan sağlam gözükmesine rağmen, fırtınalı 
hayatı ve ruhî acıları onu çökertmişti. 1952 yılında Atatürk’ün mübarek 
nâşı Muvakkat Kabirden Anıt Kabire nakledilirken Etnoğrafya Müzesi 
müdürü idim. On yıldan fazla meslektaşlarımla Muvakkat Kabrin türbe
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darlığını yapmıştım. Bir aralık, yas törenine katılanlar arasında Sadri 
Maksudi gözüme ilişti. O da beni görmüş olacak ki yanıma geldi. “Ayak
larım rahatsız olduğu için Anıt Kabir’e kadar üç kilometre yolu yürüye- 
meyeceğim. İstirahat için bir yer gösterebilir misin?” dedi. Onu kütüp
haneye götürdüm. Aynı yerde, ihtiram duruşu sırasında formalin koku
sundan rahatsızlanan bir general de yatıyordu.

Sadri Maksudi Bey’in İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne nak
linden sonra görüşmemiz seyrekleşti. 1957’de Gureba Hastahanesi’nde 
vefatını duyduğum zaman üzüldüm. Onunla birlikte, Türk uruğuna men
sup bahtsız bir kavmin de yakın tarihi gömülüyordu.
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SADRÎ MAKSUDİ’NİN TÜRK TARÎH KURUMUNUN 
KURULUŞUNDAKİ ROLÜ

Adile Ayda 
r

Babam Sadri Maksudi’nin Tarih Kurumunun tesis edilişindeki rolü 
kendisinin yarım asır süren tarih akışının tabiî neticesidir.

Sadri Maksudi’de tarih aşkı Paris’teki talebelik senelerinde başlar. 
Tahsil ve ideal arkadaşı Yusuf Akçura hakkında yazmış olduğu bir ko
nuşmanın muhafaza edilmiş metninde şu satırları okuyoruz:

“Bir gün Fransız arkadaşlarımdan biri Hautes Etudes mektebinde 
eski Türklerden kalma kitabeler hakkında bir ders okutulduğunu bana 
haber verdi. İlk fırsatta dersi dinlemeğe gittim: Halevy isminde ihtiyar 
bir müsteşrik Orhon kitabelerinden bahsediyor ve bu kitabeleri tahlil 
ediyordu. İhtiyar Halevy benimle alâkadar oldu. Türk olduğumu öğrenin
ce, Orhon kitabelerini bırakmış olan Türkler hakkında sitayişkâr şeyler 
söyledi. Ben hemen ertesi günü, böyle bir dersin mevcudiyetinden Yu
suf’u haberdar ettim. Yusuf da benimle beraber o derse devam etmeğe 
başladı. Ders haftada bir defa idi. Fakat Profesör çok ihtiyar olduğu için 
muntazaman gelemiyordu. Halevy her ders sonunda Yusuf’la bana ba
karak eski Türkleri medhederdi. Söylediği sözlerden hatırımda kalanlar 
şunlardır: “Orhon kitabeleri yazıldığı zaman (732-734), Avrupa’nın bu
günkü dillerinden hiç biri henüz teşekkül etmemişti. Halbuki sizin dede
lerinizin ta o devirde her şeyi ifade edebilecek kadar gelişmiş bir edebî 
dili vardı. Sizin kültürünüz bugünkü milletlerin hepsinin kültüründen da
ha eskidir, iftihar edebilirsiniz”, diyordu.

Babamın Paris’e vanşı 1901 yılında ve Yusuf Akçura’nm Paris’ten 
ayrılışı da 1903’de olduğuna göre, birlikte Halevy’nin dersine devam et
meleri 1901 ile 1903 arasında yer alıyor demektir. İhtiyar müsteşrikin 
sözlerinin iki idealist Türk gencinin ruhlarında ne kadar derin akisler 
uyandırdığını tasavvur etmek kolaydır.

Görüldüğü gibi Sadri Maksudi’nin tarih aşkı Türkün geçmişine hay
ranlık şeklinde başlamıştır. Halevy’nin derslerini dinledikten sonra, artık 
hayatının sonuna kadar elinden tarih kitabı bırakmamıştır.

(25) 321



SAYI 53 A. AYDA YIL V

Şüphesiz hayatının bazı devirlerinde tarih tetkikine zaman ayırma
ğa daha az imkân bulabilmiş, bazı devirlerinde ise bütün zamanını buna 
hasretmiştir.

Sadri Maksudi’nin Paris’teki hayatının ilk senesi, Hukuk Fakültesi
ne kaydolabilmek için bilhassa Fransızca ve Lâtince öğrenmekle geçmiş
tir. Daha sonra, 1902 ile 1906 arasında, bir yandan Hukuk Fakültesine 
devam ederken, bir yandan da, fırsat buldukça, tanınmış tarih ve sosyo
loji profesörlerinin derslerine ve konferanslarına devam etmiştir. 1906’da 
mezun olduktan sonra Rusya’ya dönmüş ve oradaki şartlar kendisinin 
hemen siyasî hayata atılmasını icap ettirmiştir. 1906 ile 1918 arasında
ki hayatı, avukatlık yaptığı bir iki senelik fasıla hariç, siyasî mücadele
lerle geçmiştir. Bilhassa 1917’de Çarlık yıkıldıktan sonra Rusya Türkleri 
için siyasî ve İdarî muhtariyet elde etmek yolunda çabalayanlarla birlik
te çalışmış, Millî İdarenin başına getirilerek bir sene kadar Devlet Baş
kanlığı etmiş, fakat Rus İhtilâlinin Bolşevik İhtilâli şeklinde dejenere ol
ması üzerine 1918’de Rusya’dan kaçarak Finlandiya üzerinden Paris’e 
gelmiştir. Paris’te bile Sulh Konferansı nezdinde Rusya Türkleri için te
şebbüslerde bulunmak, onların lehine müslüman memleketlere çağrılar 
göndermek suretiyle bir müddet siyasî faaliyette bulunmuştur.

Babamın kendisini tamamen tarih araştırmalarına vakfetmesi 1920’- 
den sonradır. Sulh Konferansında dönen entrikaları gördükten ve milleti 
için siyasî neticeler almaktan tamamen ümidini kestikten sonra, Sadri 
Maksudi canla başla kendisini çok sevdiği tarih araştırmalarına vermiş
tir. 1920 - 1921 yıllarında Paris Millî Kütüphanesinde Türklüğe ait ne 
varsa âdeta hatmetmiş, aynı zamanda Türklerin tarihî mevkiini tâyin et
mek için Cihan tarihini de incelemiştir.

Babam, 1918 yılında, bir köylü kıyafetine girerek Rusya’dan kaçtığı 
zaman, ailesini beraberinde götürememiştir. Annem, kardeşim ve ben 
ancak dört sene sonra, 1922 yılında kaçabilmişiz. Bu sebeple 1922 yılı Sad
ri Maksudi için ailesine kavuşma yılıdır. 1922 ilkbaharında Finlandiya’ya 
bizi almağa geldiğini ve bir kaç ay sonra Almanya’ya götürdüğünü ha
tırlıyorum.

1922 senesi Almanya’da enflâsyon senesi idi. Elinde yabancı para 
olanlar için çok ucuz yaşamak imkânı mevcuttu. Babamın Rusya’dan çı
kardığı ve Fransız bankalarına yatırdığı, mahdut da olsa bir mikdar pa
rası vardı. Ayrıca, biz kaçarken, Ural Dağlarında altın madenleri sahibi 
milyoner Şakir Rami’nin kızı olan annem biraz mücevher çıkarmağa mu
vaffak olmuştu. Bu sebeple babam, bir müddet için maddî endişeden âzâ
de idi.
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Hatırlıyorum, bir takım hesaplar yapıyor ve kahkaha ile gülmeğe 
başlıyordu. Meselâ oturduğumuz beş odalı, lüks möbleli eve, Fransa ba
kımından, ayda üç yumurta parası veriyorduk. Bize büyük mağazalardan 
en cici elbiseleri alıyor, bunların kendisine birer defter fiyatına maloldu- 
ğunu söylüyordu. Fiyatlar milyonlar ve milyarlarla hesab edilirdi. Beni 
köşe başında gazete almağa gönderirken, elime bir milyon mark veriyor 
ve “Sen köşeye varıncaya kadar milyonersin” diyordu.

Sadri Maksudi 1922 ile 1923 yıllarını da tamamen tarih araş
tırmaları ile geçirmiştir. Bir memuriyete gider gibi sabahtan Devlet Kü
tüphanesine gider, öğle vakti yemek yiyip, tekrar giderdi. Akşamları eve 
elinde evrak çantası ve bir sürü paketlerle memnun ve neşeli dönerdi.

Babamı hayatında hiç bir zaman o yıllardaki kadar memnun ve ne
şeli görmedim. Bir taraftan Rusya’da komünist rejiminin yıkılacağına 
hâlâ ümidi vardı. Bir taraftan da Mustafa Kemal’in Anadolu’daki hare
ketini gazetelerden takip ediyor ve bazen sevincinden ağlayacak gibi 
oluyordu.

O zaman Berlin’de Türkiye’den ve Rusya’dan gelmiş pek çok Türk 
talebesi vardı. Ayrıca Almanya’daki İktisadî şartlar ve ucuz yaşama im
kânı Rusya’dan kaçmış bir çok Türkleri Berlin’e çekmişti. Bayramlarda 
Berlin civarındaki camiin avlusunda yüzlerce insan toplanıp bayramlaşır- 
dı. Kardeşimle ben pembe tafta elbiselerimiz içinde lokum dağıtırdık.

Cumartesi ve Pazar günleri evimiz ziyaretçi ile dolup taşardı. Baba
ma eski Millet Reisi olarak büyük ihtiram gösterilirdi.

Babamın bu devirdeki memnuniyet ve saadeti hiç şüphesiz, her şey
den evvel, sevdiği bir işle meşgul olmaktan, bol bol tarih tetkikleri yapa
bilmekten ileri geliyordu. O devirde Berlin Devlet Kütüphanesinde aldığı 
notlar ve doldurduğu defterler hâlâ bir kaç bavul teşkil etmektedir.

Sadri Maksudi bir yandan notlar alıyor, bir yandan da “Türk kavim- 
leri tarihi” adlı bir eser yazıyordu. O sıralarda en kolay yazdığı lisan 
Fransızca olduğu için, bu eseri de fransızca olarak kaleme alınmıştır.

İki sene Paris’te ve iki sene Berlin’de Türk Tarihi üzerinde kesif ça
lışma Sadri Maksudi’yi dünya müsteşrikleriyle münakaşalara girişecek 
hâle getirmişti. Bir yandan Almanya’daki Oryantalistlerle görüşüyor, bir 
yandan da Journal Asiatique’de İlmî makaleler neşrediyordu. Artık dol
muştu ve bilgisini yaymak ihtiyacım duyuyordu. 1923 sonunda bir iki de
fa Paris’e gitti geldi ve nihayet bir seferinde Paris Üniversitesinde ken
disine ders verildiği müjdesini getirdi. Paris Üniversitesinde, Sorbon’da 
ilk defa olarak bir Türk tarafından Türk Tarihi okutulacaktı.

Bu derse nasıl başlandığını, o sırada Paris’te bulunan ve sonradan 
Atatürk devrinde mebus seçilmiş olan gazeteci ve iktisatçı Alâettin Ce
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mil Topçubaşı Vakit gazetesinde (16 Aralık 1923 sayısı) pek güzel an
latmıştır.

Fakat Mustafa Kemal’in Anadolu’daki muvaffakiyetlerini öğrendik
çe Sadri Maksudi’nin içi içine sığmıyordu. Yeni Türkiye’yi görmek arzu
su ile yanıp tutuşuyordu. 1924 yılının tatil aylarında Türkiye’de bir kon
ferans turnesi yaptı, Atatürk’le tanıştı. 1925 de Maarif Vekili Hamdullah 
Suphi’nin bir mektubu ile resmen Türkiye’ye davet edildi.

Tereddüdünü ve heyecanını hatırlıyorum. Sorbon’daki derslerini bı
rakmağa kıyamıyordu. Edindiği dostlar, kurduğu İlmî muhit içinde Pa
ris’te mesuttu. Fakat “Türkiye’de de vazifelerim var” diyordu. Hamdul
lah Suphi Bey davet mektubunda: “Sizin gibi insanlara ihtiyacımız bü
yüktür” diye yazıyordu. Bazam artık sık sık yarı bizlere, yarı kendi ken
dine hitap ederek şunları söylüyordu: “Mustafa Kemal bu işi millî şuur 
sayesinde başardı. Milletleri yapan da, ayakta tutan da millî şuurdur. 
Millî şuuru doğuran tarih şuurudur. Tarih şuuru tarihi tanımakla olur. 
Şimdi Türkiye’nin bir Dil Akademisine, bir de Tarih Akademisine ihtiya
cı vardır. Benim ikisinde de hizmetim olabilir. Her şeye rağmen gitme
liyim...”

1925 sonbaharında Türkiye’ye geldiğimiz zaman önce babama Maa
rif Vekâletinde Telif ve Tercüme Encümeni âzalığı, bir müddet sonra da 
Hukuk Mektebinde Türk Hukuku Tarihi Hocalığı verildi. Aynı zaman
da Türk Ocakları Hars Heyeti üyesi idi. Türk Ocaklarının 23 Nisan 1928 
tarihinde toplanan Beşinci Kurultayında Hars Heyeti lâğvedilerek yerine 
6 kişiden mürekkep İlim ve Sanat Heyeti kuruldu. Sadri Maksudi yine 
üye idi. Fakat memnun değildi. Bu istediği şekilde bir İlmî müessese, bir 
tarih araştırma kurumu değildi.

1930 yılı Türk Ocakları Kurultayında (1929 da toplanmamıştır), 
Sadri Maksudi söz alarak sırf Tarihle uğraşacak bir Tarih Encümeni ve
ya Tarih Akademisi kurulması lüzumu hakkında uzun bir konuşma ya
par. (23 Nisan 1930) Ertesi günü Aksaray murahhası olarak Kurultay’a 
katılan ve Atatürk’ün talimatı ile hareket ettiği bilinen Afet Hanım söz 
alarak konuşmasında aynen şöyle der :

“Muhterem arkadaşlar, Yüksek Kurultayda söylenen kıymetli söz
lerden aldığım ilhamlarla, müsaade buyurursanız, ben de bir kaç söz söy
lemek cesaretini bulacağım. Bu sözlerim bilhassa dünkü toplanmada 
Profesör Sadri Maksudi Beyefendinin mütalâalarından mülhem olarak 
tesbit ettiğimiz noktalardır... Profesör Sadri Maksudi Beyin dünkü tek
lifine iştirâk ederim.”
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Afet Hanımın bu nutku ve bir iki nutuk daha Türk Ocaklarınca 
ufak bir broşür halinde basılmıştır ve bugün bir vesika halinde mevcut
tur.

İşte Sadri Maksudi’nin teklifi ve bu teklifi Afet Hanımın, yani Ata
türk’ün desteklemesi neticesinde Türk Ocakları Kurultayı İlim ve Sanat 
Heyetinin yanında bir de Tarih Encümeni kurmağa karar veriyor.

Fakat bu Encümen’in bu isimle ömrü uzun sürmüyor. Bilindiği gibi 
1931 yılının ilkbaharında Atatürk’ün sofrasında Türk Ocaklarının feshe
dilmesine karar veriliyor. Türk Ocakları Merkez Heyeti Nisan başında 
son toplantısını yaparak kendi kendini feshetme kararı alıyor. Fakat Ta
rih Encümeninin kurtarılması arzu edildiğinden, üyeleri Cemiyetler Ka
nununa uygun olarak gereken müracaatı yapıyor ve eski Encümen Tarih 
Tetkik Cemiyeti adı ile ve bir Cemiyet sıfatiyle, 15 Nisan 1931 tarihinde 
teşekkül ediyor.

Atatürk’ün ölümünden sonra da, vasiyetnamesinin hükümleri gere
ğince Cemiyet bugünkü Türk Tarih Kurumu halini alıyor.

Görülüyor ki bu Kurumun doğmasında Sadri Maksudi’nin birinci de
recede rolü vardır.

Burada bir noktayı tasrih etmek isterim: Tarih Encümeni kurulduk
tan sonra ve daha sonraları “Atatürk nasıl Afet Hanıma teklife iştirak 
ediyorum dedirtti ise, Sadri Maksudi’ye de teklifi yaptırdı” diye söyle
yenler ve yazanlar oldu. Ben o sırada babamın sekreterliğini yaptığım ve 
bütün çalışmalarına, prova tashihlerine vesaire iştirâk ettiğim için, kati
yetle diyebilirim ki, bunun aslı ve esası yoktur.

Babam o günden evvel değil, o günden sonra sofraya davet edilme
ğe başladı.

Bilâkis broşürdeki, Afet Hanımdan sonra söylenmiş ikinci nutkunun 
provalarını düzeltirken (Nedense ilk nutkunu broşüre almamışlardı!) 
“Mümkün olduğu kadar bu işin şerefini Afet Hanıma vermeğe çalışalım, 
bana lâzım olan Encümenin kurulması...” diyerek babam bazı değişiklik
ler yapmış ve benim bütün itirazlarıma rağmen: “Afet Hanımın fikrine 
iştirak ediyorum” gibi bizzat Afet Hanımın nutku ile tezat teşkil eden 
ibareler ilâve etmişti. Konuşmanın orijinal metni mevcuttur.

Yukarıdaki hususları, rahmetli babamın vefatının onuncu yıldönü
mü münasebetiyle açıklamağı vazife bildim.
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İsmail Gaspıralı tarafından 1833’den itibaren Kırım’da neşredilmeğe başlanan 
TERCÜMAN gazetesinin bundan elli yıl evveline ait 29 Aralık 1917 tarihli sayısın
dan iktibas edilmiş "Turanlı” imzasını taşıyan bir yazıyı aşağıda sunuyoruz. Bu ya
zıda, milletine daha müessir hizmetlerde bulunabilmek için Rusların Kadet Partisine 
yazılmış olan Sadri Maksudi’nin, Çarlığın sukutu ile Bolşevik İhtilâli arasındaki ay
lar zarfında, Türk-Tatar Sosyalistleri ile mücadelesinden akisler görülebildiği gibi, 
bugün memleketimizde pek aktüel olan SOSYALÎZM-MÎLLİYETÇlLÎK MÜCÂDELE- 
Sİ’nin, aynı şartlar içinde ve aynı şiddetle cereyan etmiş olduğu da pek düşündürücü 
surette görülmektedir (Türk Kültürü).

... Sosyalizm Ruslar vasıtasiyle bizim Tatarlara da gelip girdi... Sos
yalizm halkları ikiye ayırıyor, milleti iki kısma tefrik ediyor. Büyük mil
letler bunun gibi ayrılıklarda elbette kendilerini tahtı intizama çekerler. 
Lâkin bizim gibi güçsüz ve zayıf milletleri derhal yıkar.

Sosyalizm işçi halka daima sınıf ayırması, sınıf nizaı telkin edip du
rur, işçinin fikrini sınıf çerçevesi içinde kısıp, onun damarlarında sınıf 
hararetini kabartıp, sınıf heyecanım galeyana getirir. Bu hal milliyet 
hissinin hararetini, kuvvet ve tesirini azaltır. Halbuki bizim gibi zayıf 
milletlerin ayakta durması, onun medenî milletler sırasma dahil olabil
mesi için millî barometrenin pek yüksek olması lâzımdır.

Sosyalizmin bize en büyük tesiri bizim az ve ufak bulunan mânevî 
kuvvetimizi, ilim ve fikir gücümüzü dağıtmasında, onun sınıf ve fırka 
nizalarma kurban etmesindedir. Gözümüzün önünde nice millet ve siya
set hâdimlerimiz sosyalistlerimizin marifetiyle gözden düşürüldüler, sos
yalist olmadıkları için Halk düşmanı ilân edildiler. Bu bize Sosyalizmin 
en büyük, en feci darbesidir.

Buna Sadri Efendi Maksudi’nin hali pek açık delildir. Vaktiyle onun 
Kadetler içtimamda söylediği nutku sosyalistlerimiz âlet ittihaz ederek 
Sadri Efendi Maksudi’nin halk arasında pek haklı olarak kazandığı şe
ref ve itibarını yok etmek maksadiyle onu yerdiler.

Sadri Efendi’nin Kadetler arasına girip söz söylemesi hatâ imiş. Lâ
kin Sadri Efendi’yi itham edenlerin Rus Sosyalistlerine kuyruk olup, on
ların kavallarım çalıp, halklarımızı türlü sınıflara ayırıp, yekdiğerlerine 
düşmanlık beslettirmeleri hiç de hatâ değilmiş.

Sadri Efendi için Kadetliğin iki kopek kıymeti bile haiz olmadığım 
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sosyalistlerimiz pek güzel anlıyorlar. Sadri Efendi’nin matbuatta söz mu
harebesi açmağa muvafakat etmeyen tabiatından, onun âlicenaplığından 
istifade ediyorlar.

Sosyalizm, kapitali ve medeniyeti olmayan milletimizin hayatına mâ
na vermek ve onun hayatına müsbet tesir icra etmek kuvvetinden mah
rumdur. Bir adamın hem sosyalist, hem milliyetçi olması imkânsızdır.

Ey kariini kiram, bugün aldanmayınız. Yannın beklediği büyük mah
şer meydanında rüsva olmak istemezseniz bugün kudsî dininizin emri mu
cibi ile hareketten sakın ayrılmayınız, diğerlerine âlet olmaktan sakını
nız. Zira vakitler pek mühim ve pek nâziktir. Mes’uliyet büyüktür. Her iş- 
de ihtiyattan ayrılmayınız. Vatan ve millete hıyanet edenler rezil ve 
muhrip haşerattan daha habis, daha mel’undurlar.

Turanlı
(“Sosyalizm ve Milliyet”, Tercüman Gazetesi, 29 Aralık 1917)
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Bilindiği gibi, Birinci Dünya Harbinin sonunda Rusya Müttefikleri beklemeden 
ayrı sulh akdetmiştir, işte bu sulhün şartlan, iktidarda bulunan Kadet Partisi’nde 
görüşülürken, Sadri Maksudi, Sosyalistlerin beğenmediği aşağıdaki nutku söyle
miştir (Türk Kültürü).

“Beyler, Rusya’da siyasî hayat başladığı günden beri, biz Müslüman- 
lar, gerek Teşriî Meclis’te, gerek Belediye Meclisleri’nde, her zaman inkı
lâpçı partilerle ve bilhassa Kadet Partisi ile birlikte hareket ettik. Muh
temelen bu, istikbalde de böyle olacaktır. Onun için sizler Rusya Müslü
manlarının görüşlerine ve arzularına ehemmiyet vermelisiniz. İnkılâpçı 
partiler ve Kadet Partisi geçmişte Müslümanların yardımına nasıl muh
taç olmuşsa, gelecekte de şüphesiz muhtaç olacaklardır. Siz: “Artık ikti
darı elde ettik, Parti ve grupların desteğine muhtaç değiliz” düşüncesin
de olmayınız. Gelecekte Müslümanların efkârı umumiyesine dayanmağa 
muhtaç olmayacağınızı zannetmeyin.

“Beyler, biz Müslümanlar, biraz evvel Rodiçef’in İstanbul ve Boğaz
lar hakkında söylediği sözler üzerine, sizleri heyecana getiren hislere iş- 
tirâk etmiyoruz. TÜRKİYE’NİN YOK EDİLMESİNE, TARÜMAR EDİL
MESİNE BİZ ASLA RAZI DEĞİLİZ. Türkiye’nin vücut ve bekasına ay
kırı olan siyasete iştirâk etmek bizim dinî ve ırkî hislerimize mugayirdir. 
Biz Müslümanlar her milletin kendi mukadderatına sahip olmasına ta
raftarız. İmzalanacak sulh bütün milletler için adalet ve hürriyet pren
siplerine dayanmalıdır.

Biz Müslümanlar, Türkiye’nin payitahtının ve Boğazların Türkiye’
nin elinden alınmasının sulh şartları arayışına girmesine katiyyen râzı de
ğiliz. Biz bunu protesto ediyoruz. Siz bizi bu hususta hissen anlayamaz
sanız bile, hiç olmazsa aklen anlamağa çalışınız.

Biraz evvel, Müslümanların umumî efkârına ehemmiyet veriyorsa
nız, onların desteğini istiyorsanız, fikir ve hislerini de hesaba katmalı
sınız, demiştim.

İşte size açıkça söylüyorum: Biz Müslümanların desteğini istiyorsa
nız ve buna kıymet veriyorsanız, sulh şartlan arasından Boğazları ve İs
tanbul’u almak meselesini çıkarınız. Bu mesele programınızda yer alma
sın. Size bunu ısrarla teklif ediyorum.”

(Türk Yurdu, 2 Ağustos 1917),
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SADRİ MAKSUDİ SORBON’DA

Aşağıdaki yazı, 16 Aralık 1923 tarihli Vakit gazetesinden alınmış olup Sadri 
Maksudi’nin Sorbon’daki Türk Tarih öğretimine aittir. Ancak yazınm lisanı ter- 
kipli ve kelimeler bugünkü genç nesil tarafından anlaşılmayacak kadar eski olduğun
dan, bugünkü dile çevrilmiştir (Türk Kültürü).

Zamanımızın hemen bütün bilim dallarına dair öğretimi ile ün salan 
Sorbon Üniversitesini işitmeyen yok gibidir. Herkesin devam edebile
ceği bu serbest derslerin hocaları en yetkili ve yeterli kimselerden seçilir. 
Mübalâğa etmeksizin denilebilir ki burada okutulan müsbet ilimlerden 
başka yer yüzünün hemen bütün büyük milletlerinin tarihi ve edebiya
tı uzman profesörlerin inceleme ve araştırma konusunu teşkil eder. Av
rupa milletlerinden başka Çinlilerin, Arapların, Japonların, İranlıların, 
İbranilerin tarih ve edebiyatı Sorbon’da hayli zamandanberi okutul
maktadır. Yalnız Türk ırkına mensup milletlerin tarihi şimdiye kadar 
Sorbon Üniversitesi programlarında görülmemişti... Acaba ırkımıza 
mensup kavimlerin tarihi Avrupa bakımından Portekizlilerin edebiyatın
dan daha mı az önemli idi? Bu esef edilecek boşluk bugün giderilmiş ve 
ırkımızın tarihini tarafsız şekilde tanıtacak bir kürsü Sorbon’da ku
rulmuştur. Bu yeni kürsü, Kazan Türklerinden Sadri Maksudi Bey tara
fından işgal edilmektedir.

Paris Üniversitesini bizim için pek değerli olan bu kuruluştan dola
yı tebrike şayan buluruz. Türk boyları tarihinin öğretilmesini her bakım
dan önemli bir olay saymalıyız. Çünkü bu her şeyden evvel Batı milletle
rinin ırkımıza önem vermeğe başladığına ve akıllara hayret veren zafer
lerimizin Avrupayı uyandırdığına delildir. Aynı zamanda bizim için mâ
nevi bir zaferdir. Diğer taraftan Sorbon gibi bir üniversitede bu kür
sünün bir Türke verilmiş olması ayrıca iftihar edilecek bir şeydir. Sadri 
Maksudi Bey, Rusya Türklerinin bir temsilcisi ve bu Türklerin Millet 
Meclisi’nin eski başkamdir. Kendisinin Türk-Tatar kavimleri tarihi ve li
sanı hakkmdaki geniş bilgisi ve ihtisası Paris Üniversitesi heyeti tara
fından tereddütsüz seçilmesini sağlamıştır.

Bu seçim ile hiç şüphe yoktur ki ilk defa olarak bir müslüman ve bir 
Türk, Sorbon’da bir kürsü işgal etmek şerefini kazanmış oluyor.

Türk kavimleri, Avrupa’da şimdiye kadar yalnız tenkit edilmekle 
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kalmamışlar, her zaman yazarlar tarafından iftiraya da uğramışlardır. 
Şunu da açıkça söylemeliyiz ki biz bu suikastlar karşısında hiç bir şey 
yapmamış ve Türk milletlerinin geçmişine dair Avrupa’da kökleşmiş yan
lış fikirler, yanlış tefsirler ve iftiralar ile mücadele edecek hiç bir teşki
lât meydana getirmemişizdir. Bundan dolayıdır ki Sorbon gibi bir ilim 
müessesesinde Türk tarihinin bir Türk tarafından okutulmasını bu yan
lış fikirlerin düzeltilmesine doğru atılmış bir adım sayarak, kendisini her 
yönden tebrik ve teşvik etmek gerektiğine inanıyoruz.

Şu halde Sadri Bey, kürsüden hakikatları söylemeğe çalışırken hem 
şerefli geçmişimize, ırkımıza, hem de tarihî hakikatlar namına büyük hiz
metler yapacaktır.

Biz kendi üniversitelerimizde de bu dersleri düzenlemeğe çalışmalı
yız. Fakat her şeyden evvel o kanaattayız ki ilk okullarımızda çocuklarımız 
tarih dersine Türk Tarihi ile başlamalıdır. İslâm Tarihinden birdenbire 
Osmanlı Tarihine atlayan ve millete ırkını öğretmeyen bir program bu 
suretle düzeltilmelidir. Dünyanın her memleketinde çocuklar ilk defa ola
rak kendi milletlerinin tarih ve coğrafyalarını okurlar.

Sadri Beyin büyük bir minnet hissi ve dikkat ile dinlediğimiz ilk 
dersi, 4 Aralık 1923, Salı günü Sorbon’da verilmiştir. Üniversite namı
na Sorbon profesörlerinden Mösyö Haumant, Sadri Bey’i salonun üçte 
ikisini dolduran dinleyicilere takdim etti ve Sadri Bey’in İlmî ve siyasî 
olarak ikiye ayrılan faaliyetinden bahsetti. Bunları, netice itibariyle ay
nı amaca yönelmiş gören Profesör Haumant bu ideallerin bir taraftan 
millî ve siyasî bağımsızlığı hedef tuttuğunu, diğer taraftan da bugünkü 
medeniyetin Türk Milleti içinde yayılmasına hizmet olduğunu söyledi.

Dinleyicilerin ekseriyetini Türk talebeleri ve Rusya Türkleri teşkil 
etmekte idi. Çeşitli Türk boylarının temsilcileri de bu ilk derste kürsüde 
profesörün yanında yer almış bulunuyorlardı: Sağ tarafında Mr. Hau
mant, sol tarafında sefirimiz Hüseyin Ragıp Bey, onun yanında Azerbay
can Cumhur Başkanı Ali Merdan Topçubaşı, diğer tarafta da Kırgız 
Türklerinin temsilcisi Mustafa Çokay Bey bulunuyordu. Bu zevâtm her 
biri alkışlarla sona eren dersten sonra Sadri Bey’i hararetle tebrik et
mişlerdir.

Burada maalesef aynen anlatılması mümkün olmayan dersin bazı 
dikkate değer noktalarını zikredeceğiz:

Sadri Bey, Çin’den Tuna’ya ve Sibiryadan İran içerlerine kadar da
ğılmış olan Türk ırkına mensup çeşitli zümrelerin yerleştikleri sahaların 
hudutlarını ayrı ayrı çizdikten ve nüfus toplamını 51 milyon olarak tah
min ettikden sonra şu suretle devam etti: Bu 50 milyonluk insan kitlesi 
neyi temsil ediyor? Bu saydığım Türk boyları, meçhul mazilerin dökün
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tüleri olarak, bir çoklarınca iddia olunduğu gibi mahvolmağa mahkûm in
sanlar mıdır. Yoksa bunun aksine gelecekte birer siyasî ve millî kitle vü
cûda getirecek sağlam birer unsur mudurlar?..

Asırlarca durgunluk içinde yaşayan Türk boylan, bugün her yerde 
inkâr edilmez bir siyasî ve İçtimaî hayatiyet belirtileri göstermektedir
ler. Hepsi bugünkü medenî milletlerin yanında yer almak için şiddetli ve 
samimî arzu içindedirler.

Sadri Bey derslerinde takip edeceği metodu da şu şekilde açıklıyor: 
"Bu sene inceliyeceğimiz ve yeryüzündeki büyük milletlerin mazisi ile 
karışmış olan Türk boylarının tarihi ve padişahların, kralların ve fatih
lerin hal tercümelerinden ve onların yaptıkları muharebelerden ibaret ola
caktır. Yapacağım şey Türk ırkını teşkil eden muhtelif kavimlerin tarih
lerindeki safhalarını göstermek olacaktır. Şimdiye kadar Türk Tarihi 
hiç bir zaman sosyoloji bakımından incelenmemiştir. Bunun için Türk Ta
rihinin umumî manzarası yeniden çizilmeğe muhtaçtır. Türklerin karak
terine, geçmişine ve milletlerarası rollerine ait yanlış fikirler esaslı suret
te ve zamanımızın tarih ilmine yakışacak bir şekilde düzeltilmesi lâ
zımdır.”

Sadri Bey’e, bu güç ve değerli İlmî çalışmasında başarılı olmasını 
millî menfaatimiz namına temenni ederiz.

(Paris, 8 Aralik 1928)
Alâattin Cemil
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HOCAM SADRİ MAKSUDİ

Av. Münir Musagil

... Onu anlatmağa kalemimin yetersiz olduğunu biliyorum. Fakat bu 
yılın ölümünün Onuncu Yıldönümü olduğunu haber aldığım zaman, se
nelerce rahlei tedrisinde feyzaldığım merhuma ait bütün hâtıralarım 
tazelendi. Bu hâtıraları kırık dökük de olsa, burada sıralamağa çalışaca
ğım.

Sadri Maksudi Arsal güzel, levent yapılı, sıhhatli, yayla Türklerinin 
su katılmamış örneklerinden biri idi. Cismen böyle olduğu gibi, ruhî cep
hesi itibariyle de, tam mânasiyle insan adamdı. Onu yakından tanımak 
fırsatmı bulup da ilmine, ilminden istifade ettirmek kudretine, mahvi- 
yetkârlığma, vatanperverliğine, bir kelime ile insanlığına hayran olma
mak mümkün değildi.

Ankara Hukuk Fakültesi’ne talebe olarak girdiğim sırada, daha ev
velden adını işitmiş, şöhretini duymuştum. Türk Hukuku Tarihinin “Ha
nımlar, Beyler hitabiyle başladığı ilk dersini ne büyük bir huşû içinde 
dinlediğimi hatırlıyorum. Güzel, tatlı sesini bugün aynen duyuyor gibiyim.

Ağdalı, bulanık ifade ve beyanlardan hoşlanmazdı. Kendisi de, gerek 
takrirlerinde, gerek eserlerinde vuzuha çok ehemmiyet verirdi. Hattâ, 
mevzularının sadece ilim müntesipleri tarafından değil, okuyan, arayan 
herkes tarafından anlaşılmasını ister, buna itina gösterirdi.

Bizim zamanımızda iki ayrı dersi vardı: Hukukun Umumî Esasları 
ve Türk Hukuku Tarihi. Hukukun Umumî Esasları’na ait eserini neşre
dince, şahsıma imzalı olarak bir tane vermek suretiyle beni taltif et
mişti.

1950 ile 1954 arasında, mebus iken, hocayı bir gün Ankara’daki Bel- 
vü Otelinin yemek salonunda gördüm. Derhal yanma giderek, kemali 
hürmetle ellerini öptüm. Son derece memnun oldu. Talebelerinden gördü
ğü sevginin kendisini bahtiyar ettiğini söylerken, gözlerinin yaşardığım 
farkettim.

Sadri Maksudi’nin dünyada en çok ehemmiyet ve kıymet verdiği şey 
Türklüğün istikbali, yükselmesi ve ilerlemesi idi. Türklüğe ait en küçük 
müsbet haber onu sevindirirdi.
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Talebesi bulunduğumuz sırada Doğu Türkistan’dan iki çocuk Anka- 
ra’ya çıkagelmiş ve Atatürk’ün huzuruna kabul edilmişlerdi. Kabul mera
siminde hazır bulunmuş olan hoca Türk Hukuku Tarihi dersinde ne yapıp 
yapıp sözü oraya intikal ettirerek, bize o sahneyi heyecan ve gururla 
tasvir ettikten sonra, bu küçük çocukların Türkistan’dan kaçıp gelmiş 
olmalarının tesadüfi ve basit bir hâdise olmadığını, bunun delâlet ettiği 
mânanın derin ve şümullü olduğunu, Türklüğün esarete boyun eğmeğe 
tab’ınm müsait olmadığını, er geç bütün Türklerin esaretten kurtulacağı
nı, küçük yaştaki bu iki Türk çocuğunun bunun parlak bir delinini ve 
müjdesini verdiklerini bize izah etmişti.

Bizi Fakültenin ilk sınıfından alıp da, son dersine kadar götürerek 
programını ikmal ettikten sonra, son takririnin bir kısmım bize doğrudan 
doğruya hitap eden bir sohbete tahsis eder, bir babanın evlâtlarına yapa
cağı şekilde bize öğütlerde bulunurdu.

Derin heyecanla dinlediğimiz bu öğütlerinde bize münevver olmağı, 
doğru ve dürüst kalmağı, hukuk için mücadele etmeği, her zaman vata
nın, milletin ve Türklüğün menfaatlerini gözetmeği tavsiye ederdi.

Aziz hocamızın bu nasihatleri, derin izler halinde, bugün hepimizin 
kalplerinde yaşamaktadır.
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“SON DERS ÖĞÜTLERİ”

Profesör Sadri Maksudi’nin talebeleri arasında pek meşhur Son Ders öğütleri'nin 
metni dergimizce merhumun ailesinden temin edilmiş olup aşağıda takdim edilmiş
tir (Türk Kültürü).

... İşte böylece programımızı ikmal etmiş bulunuyoruz. Yakında im
tihanlarınızı vereceksiniz. Bir kısmınız diplomalarınızı alacak ve hayata 
atılacaksınız... Hayata atılmak için tam mânasiyle mücehhez misiniz? 
Bunun için alacağınız diplomalar kâfi midir?

Hayır, aziz talebelerim, diplomanın temsil ettiği mahdut bilgi yükü
nü her an artırmağa gayret etmezseniz, cemiyetin sizden beklediğini ve
remezsiniz.

Sizler şimdiden sonra milletimizin münevver zümresini teşkil ede
ceksiniz. Fakat yüksek tahsil diplomasına sahip olmak insanın münevver 
olduğuna delil teşkil etmez. Diploma, hâmilinin münevver olabileceğini 
mübeyyin bir vesikadır.

Münevverlik nedir? Münevver kimdir? Münevver bir taraftan bilgi
si, kültürü, bir taraftan da prensip ve kanaatleri olan insandır.

Şüphesiz, ilmin, âlimliğin hududu yoktur. Zamanımızda bütün ilim
ler akıllara hayret verecek şekilde inkişaf etmiş bulunuyor. Her şey hak
kında bilgi sahibi olmak mümkün değildir. Fakat hakikî münevver olmak 
isteyen insan, bir taraftan kendi ihtisasına taallûk eden neşriyatı takip 
etmeli, bir taraftan da umumî kültürünü genişletmeğe çalışmalıdır. Bu
nun için de okumalı, durmadan okumalıdır.

Her ilim, her ihtisas mütemadî inkişaf halindedir. Her ihtisas dahi
linde her gün yeni keşifler yapılmakta, yeni nazariyeler ileri sürülmekte, 
yeni müesseseler zuhur etmektedir. Bir hâkim Fakülteyi bitirdikten son
ra, kanun maddeleriyle dosyalar haricinde hiç bir şey okumaksızın on se
ne geçirirse, kendisinden çok aşağı gördüğü zabıt kâtibinden pek farkı 
kalmaz ve sanki hiç yüksek tahsil yapmamış gibi olur. Şerefli hukukçu 
ismini ancak kanun maddelerinin istinad ettiği tarihî, İktisadî, felsefî ve 
sosyolojik esaslar hakkında bilgi sahibi olan ve bunlar hakkında düşü
nen hukuk hâdimlerine verebiliriz.

Kültürünüzü artırmak için okumağı bir itiyad ve bir eğlence haline 
getirmelisiniz. Hakikaten okumak en ucuz ve en sıhhî eğlencedir. Aynı 
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zamanda hem şahsınız, hem milletiniz için faydalıdır. Okuma zevkini iti- 
yad edinenler okuma tiryakiliğinin en tatlı tiryakilik olduğunu bilirler.

Fakat kitap seçmesini bilmek mühimdir ve bir sezgi işidir. İnsanın 
kafasını aydınlatan, ruhunu yükselten, hislerini incelten, ufkunu genişle
ten, bilgisini artıran kitaplar olduğu gibi, maalesef, bilhassa gençlerin 
prensip ve kanaatlerini aşındıran, ahlâkî inanışlarım sarsan, ruhlarını 
zehirleyen zararlı kitaplar da mevcuttur. Bazı garp milletlerine mensup, 
bozuk fikirleri yaymaktan hoşlanan müelliflerin eserleri bir genç için 
uyuşturucu maddeler kadar zararlıdır. Onun için elinize aldığınız eseri 
okumağa başlamadan evvel onu zaman ve mekân içinde “yerleştirmeğe”, 
müellifi hakkında fikir edinmeğe icabında ansiklopediye bakmağa gay
ret edin. Bilhassa okuduklarınızı pasif olarak aynen benimsemeyin, kendi 
görüşünüzün süzgecinden geçirerek, her sahifeyi, her satırı kendi hayat 
görüşünüzü inşa etmek için malzeme telâkki ediniz.

Burada münevverliğin ikinci şartına geliyorum: Hakikî münevver 
şuurlu olan münevverdir, yani kanaat, hüküm ve prensiplerden teşekkül 
eden sağlam bir hayat görüşüne sahip olan insandır. Tarihte müsbet iş
ler görmüş büyük adamların hepsi vazıh bir dünya görüşüne ve sarsılmaz 
kanaatlere malik olmuş, bunların bahşettiği dinamizm ile hareket etmiş 
insanlardır.

Şuurlu bir münevver olmak için hayat, kâinat, beşeriyet, milletlerin 
istikbali, insanların camia içindeki vazifeleri hakkında vazıh görüş ve 
kanaat sahibi olmak lâzımdır. Aziz talebelerim, bu da kâfi değildir. Ken
di vazifeleriniz, hayatta, camiada oynamak istediğiniz rol, ifa etmek iste
diğiniz hizmetler ve varmak istediğiniz hedef hakkında da açık fikir ve 
kanaatiniz olmalıdır. Çünkü şuur ve hedeften mahrum olan münevver 
denize atılmış dümensiz bir kayık gibidir.

Sizlere bir tavsiyem daha vardır: Bir Türk olduğunuzu hiç bir za
man unutmayınız. Türk olduğunuzdan dolayı sevinç ve gurur duyunuz. 
Türk olarak doğmak iftihar edilecek bir mazhariyettir. Çünkü Türk ırkı 
her bakımdan çok büyük, çok şerefli bir ırktır.

Biz Türkler beşeriyet tarihinin her devrinde Cihan sahnesinde rol 
oynamış bir milletiz. Biz beşeriyet tarihinde hiç bir zaman istiklâlini 
kaybetmemiş, her devirde müstakil devlet sahibi olmuş bir milletiz. 
Türkün hususiyeti siyasî ölmezliğidir.

Bizim devlet kuran büyüklerimiz yalnız siyaset sahasında değil, fi
kir ve ahlâk sahasında da büyük şahsiyetlerdi: Mete, Bumin, İstemi, 
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Tong Yabgu, Kutluk, Tuğrul, Alp Arslan, Nurettin Zengi, Babür, Ekber, 
Özbek, Orhan, Atatürk, hepsi yüksek dirayetle ve siyasî deha ile birlikte 
tefekkür kudretini, adalet ve doğruluğu şahıslarında birleştirmiş kimse
lerdi.

Türkler tarihte sadece devlet kuran millet de değildir. iBldiğiniz gibi 
biz ilim ve medeniyet sahasında da pek çok büyük adam yetiştirmiş bir 
milletiz. İslâm medeniyetini yaratanların büyük bir kısmı Türktür. İslâm 
Kültür tarihinden Farabileri, Fergani, Cevheri, Merginani, Semerkandi 
ve Tebrizileri, Uluğbeyleri ve Kâtip Çelebileri çıkarırsanız İslâm kültürü 
çok fakir kalır.

Türk ırkının tarihini iyi bilen yabancı âlimler bu ırkın vasıflarına, 
büyüklüğüne hayran olmaktan kendilerini alamıyorlar. Onun için Türk 
olmaktan dolayı hepimizin gurur duymamız yerindedir. Bu gurur sizle
re, genç nesillere Türklüğü yaşatmak ve yükseltmek arzusunu ve aynı 
zamanda onun için her türlü fedakârlığı göze almak kuvvetini verecek
tir. Aranızdan Türklüğü yükseltecek kimseler çıkacağından katiyetle 
eminim.

Şimdi başka bir noktaya geliyorum. Sizler birer hukukçu, yani ada
letin mümessili olacaksınız. Hukuk, adalet, ahlâk, fazilet biribirine bağlı 
olan mefhumlardır. Siz hukukçu olarak adaleti tevzi veya temin edecek
siniz. Şu halde, adaletsizlik, haksızlık yapmak hukukçuluk vasfınıza ay
kırıdır. Zulüm bir nevi haksızlık olduğu için, hukukçu kalmak isterseniz 
zulüm de yapamazsınız. Yani ahlâk kaidelerine riayet edeceksiniz.

Evet, adalet ile ahlâk yanyana yürür. Adaletsizlik, haksızlık, zulüm 
yaptığınız gün hukukçuluk sıfatınıza halel gelir, bir hukukçu şuuru ve 
gururu duymağa hakkınız kalmaz.

Esasen zulüm ve haksızhk yapan insan, her şeyden evvel kendisine 
kötülük eder. Çünkü zulüm yapmak bir insan için ruhî huzur ve guru
rundan fedakârlığı icap ettirir. Yapılan her zulüm, sahtekârlık veya cü
rüm bizzat failin ruhî bünyesine indirilen bir darbedir, ruhî hayatında 
açılan bir rahnedir.

Hakikî hukukçu haksızlık ve adaletsizlikten içtinap etmek, ahlâk kai
delerine göre hareket etmekle de iktifa etmez, haksızlık ve adaletsizliği 
başkalarına da yaptırmaz.

Her köyde, her kasabada zayıfları ezmek, başkaları zararına mal ik
tisap etmek, kendi kuvvet ve nüfuzundan istifade ederek menfaat temin 
etmek isteyen, başkasının malına göz dikmekten, zulüm ve haksızlık yap
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maktan çekinmeyen insanlar vardır. İşte bu gibi insanlarla mücadele et
mek vazifesi ve şerefi devlet tarafından siz hukukçulara tevdi edilmiş bu
lunuyor. Gerek avukat, gerek hâkim olarak, zayıfları kuvvetlilere, hak
lıları haksızlara karşı korumak vazifesi sizlere düşüyor. Millet bu husus
ta size güveniyor. Bu vaziyette sizlerin, kendi menfaatleriniz için hak
sızlık yapmanız hatır ve hayale bile gelmesi imkânsız bir ihtimaldir.

Burada sözlerimi bitirmeliyim. Hepinize şerefli bir hayat, gayeniz 
yolunda muvaffakiyet, ruhî huzur ve saadet temenni ediyorum. Yolunuz 
açık olsun.

Sadri Maksudî
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SADRİ MAKSUDİ’YE DAİR ÜÇ FIKRA

Nakleden: Reşid Mazhar Ayda

I

Sadri Maksudi Rus Parlamentosunda

Sadri Maksudi genç yaşında İdil-Ural Türkleri mümessili olarak Du
ma’ya yani Rus Millet Meclisine seçilir. Çok geçmeden sade Rusya Türk
lerinin değil, Osmanlı Türklerinin de lehinde konuşmalar yapmağa başlar. 
Bir gün, yine böyle nutuklarından birini irad ederken, babacan bir adam 
olan Duma Başkanı eğilerek yavaşça ikaz eder: “Sadri Maksudi Efendi, 
Sadri Maksudi Efendi, Osmanlı Meclisi Meb’usanmda değiliz, Duma’da 
olduğunuzu unutuyorsunuz”, der.

II

Sadri Maksudi ve Dans

Sadri Maksudi’nin senelerce Atatürk’ün sofrasına çağırıldığı malûm
dur. Sofrada bir çok tarihî, İlmî meseleler, bilhassa memleket meseleleri 
münakaşa edilirmiş. Bir defasında zihin yorucu o kadar çok mevzu mü
nakaşa edilir ki sonunda Atatürk, gece saat bire doğru “biraz hava ala
lım, eğlenelim” diye o zamanın yegâne lokali olan Karpiç’e gitmeği 
teklif eder. Karpiç’e gidilir. Orada Atatürk, neşelenerek bir hanımı dan
sa kaldırır, başkalarını da dans etmeğe teşvik eder. Maiyetindekiler, Şük
rü Kayalar, Hamdullah Suphiler dansa kalkarlar. Biraz sonra, Atatürk 
bakar ki Sadri Maksudi masada tek başına oturuyor. Dans ettiği hanımla 
birlikte yaklaşarak :

— Maksudi, sen neye kalkmadın, diye sorar. Sadri Maksudi de :
— Paşam, benim kusuruma bakmayın, bütün gücüm kafama gitti, 

ayaklarımda mecal kalmadı, diye cevap verir.
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III

Bir Torba Altın

Sadri Maksudi 1944 de Ankara’dan İstanbul’a taşındığı vakit Os- 
manbey’de Şair Nigâr Sokağında bir apartmanın dört beş basamakla çı
kılan birinci katını kiralamıştı. Ahbap ve talebesi kendisini orada ziya
ret ederlerdi.

Bir gün bir zât ziyaretine gelir, Sadri Maksudi’ye filânca sene tale
besi olarak kendini takdim eder ve Doğu illerinden birinde ceza hâkimi 
olduğunu söyler. Kahve geldikten sonra Sadri Maksudi’nin “Eh! başka 
nasılsın” suali üzerine :

— Alı! Hocam ah... Benim zengin olmama siz mâni oldunuz, der. 
Sadri Maksudi hayret ve telâşla :

— Ben mi, ben senin zengin olmana mâni oldum? Ne münasebet? 
der. Hâkim :

—■ Durun, Hocam, durun anlatayım. Bizim ilde bir cinayet işlendi. 
Katil yakalandı. Mahkeme başlamadan bir iki gün evvel kapı açıldı, içe
riye üstü başı yırtık bir kadın girdi ve masanın üzerine bir torba altın 
koyarak ayaklarıma kapandı ve:

— Hâkim Bey, erkeğimi kurtar, bu torba sana helâl olsun, dedi. 
Baktım, torbanın içi beşibirliklerle dolu, içinde en aşağı onbin 
liralık altın var. Bu bana hayatımın sonuna kadar yetecek. O anda haya
liniz karşıma dikildi. Derslerde daima söylerdiniz, vicdan ve nâmusunuzu 
korumak için ilk kötü hareketten çekininiz. Çünkü ilk kötü hareket bir 
duvarın üzerinden sökülen bir tuğla gibidir. Onu söktünüz mü diğerleri 
de kolaylıkla sökülür ve duvar kısa zamanda yıkılır. İşte o anda sizi kür
süden bu sözleri tekrar eder gördüm ve derhal torbayı elimin tersi ile 
iterek kadını kovdum. İşte Hocam beni zengin olmaktan bu şekilde mah
rum ettiniz.” der.

Sadri Maksudi bu vakayı büyük memnuniyet ve gururla anlatırdı.
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PROFESÖR SADRİ MAKSUDİ ARSAL IN “TÜRK TARİHİ 
TELKİNATI” ADLI BİR KONFERANSI ÜZERİNE

Av. Bilgay Esemenli

Profesör Sadri Maksudi Arsal’ın 14 Kasım 1924 tarihinde Türk Oca
ğında vermiş olduğu ve o zaman “Türk Yurdu” dergisinde yayınlanan, 
sonradan Ankara’da çıkan “Çığır” dergisince iktibas edilen uzun bir 
konferansı elime geçti. Öneminden dolayı özetleyerek “Türk Kültürü” 
okuyucularına duyurmayı faydalı görmekteyim.

Sadri Maksudi “Türk Tarihi Telkinatı” adlı bu konferansında Türk 
Tarihini tetkik ederek milletimizin muvaffakiyet ve kusurları üzerinde 
durmakta ve faydalı neticelere varmaktadır. Sadri Maksudi’nin müşa- 
hadeleri şöyle sıralanabilir:

Birinci Müşahade: Türk Milletinin kuvvetli hayatiyetidir. Hayat 
şartlarının gayrı müsait olmasına rağmen, Türklerde neslen çoğalmak 
hususunda istisnaî bir kabiliyet mevcuttur. Başka milletlerin dehşetli 
şiddet ve tazyiklerine rağmen, Türkler neslen çoğalmak kudretine sa
hiptir. Türklerin neslen çoğalmak kudretini tahmin etmek istersek, harp 
seferlerinde ölmüş Türk kahramanları hakkında bir fikir edinmeliyiz. 
Tarihte malûm olan harplerde ölen kahramanlarımızın adedi S. Maksu
di’nin yaptığı hesaba göre 40 milyondan fazladır. Türkler en son iki bin 
sene içinde harbe en çok mecbur olmuş bir millettir. Gerek harpte gerek 
sulhte bu kadar telefâta rağmen bu milletin çoktan münkariz olmaması 
şayanı hayret bir hayatiyet kudreti sayesinde mümkün olmuştur.

İkinci Müşahade: Türk Milletindeki büyük genişleme ve yayılma 
meylidir. Bu esasen birinci müşahade ile ilgilidir.

Üçüncü Müşahade: Türklerin siyasî hayattaki devamlılıklarıdır. 
Türkler Tarihte birkaç defa büsbütün siyasî istiklâllerini kaybetmişler, 
siyasetten silinmişlerse de, her düşüşten sonra tekrar yükselmişlerdir. 
Türkler istiklâlcidir. Fakat Türk millî hissini ikaz için tehlike ona çok 
yaklaşmalıdır. Türkler tehlikenin pek yakınlarına geldiğini gördükleri 
zaman büyük bir gayret ve fedakârlık göstermişler, tehlike geçer geç-
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mez bu tehlikeyi çok çabuk unutmaya ve istiklâllerini düşünmemeye 
meyletmişlerdir.

Dördüncü Müşahade: Türk milletinin reis, rehber, kahraman ya
ratma kudretidir. Türk milletinin 2.000 yıllık tarihinde dikkati celbeden 
hallerden biri Türk milletinin kendi arasından tarihî anlarda daima bir 
lider çıkarabilmesidir.

Beşinci Müşahade: Türklerdeki kanuna saygı hissidir. Türklerde 
Kanun Yasaktır şeklinde daima saygı görmüştür. Eski Romalılarda ka- 
nuniyet hissi ise (katı olsa da kanundur) şeklinde anlaşılmıştır.

Altıncı Müşahade: Türklerde yeni bir hars (kültür) yaratma kud
retidir. Türkler nerede bir kaç asır oturdularsa, orada bir Türk harsı 
vücuda getirmişlerdir. Fakat Türk halkı maatteessüf nadiren Yüz yıl ra
hat yaşayabilmiştir. Dünyada Türk tarihi kadar dalgalı, değişikliklerle 
dolu bir tarih yoktur.

Yedinci Müşahade: Türklerdeki ilim ve fen kuvvetidir. Türklerin 
askerlikte ve idarecilikteki kabiliyetlerini düşmanları dahi tasdike mec
bur kalmışlardır, buna rağmen Türklerin ilim, fen ve tefekkür hususun
daki istidadı bugüne kadar tasdik olunmamış bir husustur. Halbuki bi
taraf olarak tetkik edilecek olursa her ilim dalında bir kaç Türk dâhisi 
yetişmiştir. Aristo bilindiği gibi bütün asırlarda insanlığın birinci üs
tadı sayılmıştır. Avrupalılar bu lâkabı Aristo’dan sonra ancak bir tek 
âlim için kullanmışlardır. Bu da “Ebunâsır Farâbî”dir. Avrupalılara gö
re Farâbî Arap âlimidir. Halbuki Farâbî İran’dan çok uzakta doğmuş
tur ve Bağdat’a geldiğinde arapçası gayet zayıftı. Farâbî Türktür. Tur
han Bin Özlig’in oğludur.

Türklük Farâbî’den başka sayısız derecede çok âlim yetiştirmiştir. 
Hey’et (astronomi); riyazî ilimler içinde en zoru sayılmıştır. Dünyanın 
en büyük hey’etşinasi “Uluğ Bey” de Türktür. Medeniyet tarihinde İs
lâm medeniyeti namındaki medeniyet hakikatte Arap, Acem ve Türk
lerin müşterek çalışmasıyla meydana gelmiştir. Bu medeniyete en çok 
hizmet edenler de Türklerdir. Arapçayı en iyi işlemiş lisaniyatçı “Cev
herî”, en büyük hadisçi “Buharî” Türktür. En büyük tabiat âlimi “Fer- 
ganî” Türktür. Gösterilen misaller Türk milletinin ilim ve dimağ kuv
vetinin hiçbir milletten aşağı olmadığını göstermektedir.

Sekizinci Müşahade: Türklerin dinde hürriyetperver olmalarıdır. 
Türkler nazarî cihetten de asla mistik değillerdir.

Bu sıfatlardan hepsi birden başka bir millette mevcut değillerdir.
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Sadri Maksudi bu neticelerden sonra soruyor:
Öyle ise bu kadar müsbet sıfata malik iken neden Türkler bazan 

geri kalmışlardır? Sadri MaksudPye göre bu suale cevap vermek, Türk 
psikolojisinin zayıf noktalarını tahlil etmektir ki, bu ağır bir vazifedir. 
Fakat bu yapılmalıdır. Bir millet seciye, kusur ve tarihî noksanlarını 
bilmez, itiraf ve tashih etmezse kurtuluş yolu bulamaz.

Sadri Maksudi Arsal bundan sonra Türk tarihinden çıkardığı kusur 
ve noksanlar üzerinde duruyor ve bunları da şöyle sıralıyor:

Türk tarihini akim bırakan sebeplerden bir kısmı Türk milletinin 
hilkatindeki, seviyesindeki ve ruhî halinden doğan sebeplerdir. Türklerin 
hars bakımından inkişafına mani olan sebepler nelerdir? Sadri Maksudi 
Arsal bunlar üzerinde de hiç çekinmeden durmakta ve şu neticelere var
maktadır.

Birincisi: Türklerin devamlı çalışmaya alışamazlığı. Türklerin gay
reti daima bir Tufan şeklinde olmuş ve sel olarak akmıştır. Sonra bir 
kaç zaman büsbütün durmuştur. Hiç bir zaman itidalli, tedricî surette 
akarak mütemadi bir mahiyette olmamıştır. Büyük teşebbüsler husu
sunda harikulade bir kabiliyet gösteren Türkler hedefe vardıktan ve 
muvaffakiyetten sonra kazanılan muvaffakiyeti muhafaza için lâzım 
olan çalışmayı çok defalar ihmal etmişlerdir. Avrupalıların bunlardan 
çıkardığı netice şudur: (Türkler zafer döşeğinde istirahat etmeyi se
ven bir millettir.) (Türklerin heyecanı yarınsızdır). Bundan dolayıdır ki 
Türk tarihindeki büyük muvaffakiyetler beklenen neticeyi vermemiştir. 
Türk tarihinde bir neslin fedakârlıkları sayesinde kazanılan zafer seme
relerini gelen nesil israf etmiştir. Bir kuşak kahramanlar yetiştirmiş, 
diğer kuşak zafer meyvaları hesabına “dalkavuk - parazit” olarak yaşa
mak istemiştir. Fedakârlıkların, zaferlerin semeresine vâris olan değer
siz batın bu semereleri şahsî muhasamalar, kabîle nizaları, rekabet entri
kaları, sefahet ve ahlâk fesadı içinde mahvetmiştir. Türklerin bu nok
sanlıklarını düşmanları daima kollamışlar ve istifade etmişlerdir.

İkincisi: Türklerdeki “Başlık” iptilâsıdır. Türk tarihinde daima 
hakikî rehberden bu mevkii kıskanan reislik hastalığına düşkün adam
lar zuhur etmiştir. Bu yüzden biz Türklerde her mevkiin yüz heveslisi 
vardır.

Üçüncüsü: Türk milletinin siyasî ve harsî merkezinin daima değiş
mesidir. Harsımızın toplanıp devam etmemesine en büyük mâni bu ol
muştur.

Dördüncüsü: Türk aristokrasisinin, bâzı devirlerde millî şuurunu 
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ikinci plâna atmasıdır. Halk milliyetçidir. Halk içinde zuhur eden ilk 
kahramanlar millîcidir. Sonradan gelenler Türk halkını aşağı görmeğe, 
kendini başka bir medeniyetin mensubu saymağa başlamışlardır.

Beşincisi: Hanedandan başka Türk aydınlarında bile millî hissin 
zayıflığı harsımızın tekâmülüne mâni teşkil etmiştir.

Altıncısı: Türk aydınlarında tarihî hissin yoksulluğudur. Bilindiği 
gibi geçmiş ile hâl arasında gayet büyük fakat gizli bir münasebet mev
cuttur. Ogüst Kont’un “bugünkü beşeriyeti ölmüş insanlar idare edi
yor” demesi bir hakikattir. Geçmiş ile ileri arasındaki münasebeti tanı
mak geçmişi öğrenerek hali ıslâh etmek, ancak geçmişini bilen millet
lere nasip olmuştur.

Yedincisi: Türk devletlerinin büyüklüğüdür. Coğrafi büyüklük 
Türk devletlerinin gayet geniş olması, milletin derin bir hars ve mede
niyet kurmasına mâni olmuştur.

Prof. Sadri Maksudi bundan sonra, Türk milletinin vazifesinin, “hars 
ve medeniyette” derinleşme olacağına işaret ediyor ve netice olarak şun
ları söylüyor: Büyük asker olmak için büyük ruh lâzımdır. İdarecilik ve 
sevkülceyş, beşer vazifelerinin arasında en muğlakıdır. Zekâsız, basi
retsiz istidatsız bir millet bütün Asya’da asırlarca hâkim bir millet ola
mazdı. Büyük imanım bu: Türk milleti daha kendisini tamamen göster
medi. Türk son sözünü söylemedi. Türkün son sözü “medeniyet” kelimesi 
olacaktır. Yani, mütemadiyen çalışarak, refah ve rahatını temin ve har
sını tevsi edecektir. Harsın kurtuluşu, Türklük ruhunun kurtuluşu de
mektir.

Prof. Sadri Maksudi’nin yukarıda (kısa bir özetini) verdiğimiz kon
feransı ile İlmî Ölçülere dayanarak ve Türk tarihini inceleyerek milleti
mizin kusur ve muvaffakiyetlerini göstermiş olması son derece faydalı 
bir teşebbüstür. Türk aydınlarının bu neticeler üzerinde düşünmesi ve 
tartışmasının çok faydalı olacağı kanaatindeyiz.

(47) 343



PROF. SADRİ MAKSUDİ’NİN BASILMIŞ ESERLERİ

T. K.

1 — MAİŞET (roman). Kazan, 1898. İkinci basımı: 1914.
2 — İNGİLTEREYE SEYAHAT. Kazan, 1912.
3  — TÜRK DİLİ İÇİN (Türk Ocakları neşriyatından), 1930.
4 —İSKİTLER - SAKALAR (“Türk tarihinin ana hatları” serisin

den). Ankara, 1934 Başvekâlet Matbaası.
5 — HUKUKUN UMUMİ ESASLARI (Ankara Hukuk Fakültesi neş

riyatından). Ankara, 1937.
6 — ORTA ASYA TÜRK DEVLETLERİ (“Türk tarihinin ana hatla

rı” serisinden), Başvekâlet Matbaası.
7 — İNGİLİZ ÂMME HUKUKUNUN İNKİŞAF SAFHALARI, İstan

bul, 1940.
8 — TEOKRATİK DEVLET VE LÂİK DEVLET (ayrı basım). İs

tanbul, 1940. Maarif Matbaası.
9 — HUKUK TARİHİ DERSLERİ (Ankara Hukuk Fakültesi neşri

yatından). Ankara, 1941.
10 _ UMUMÎ HUKUK TARİHİ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

yayınlarından). Ankara, 1942. İkinci basım: 1944, Üçüncü basım: 
İstanbul, 1948.

11 — HUKUK FELSEFESİ (Hukuk Fakültesi Talebe Cemiyeti yayın
larından), 1946.

12 — KUTADGU BİLİG (ayrı basım), İstanbul, 1947.
13 — TÜRK TARİHİ VE HUKUK (İstanbul Üniversitesi neşriyatın

dan No: 336). İstanbul 1947. İsmail Akgün Basımevi.
14 — FARABİ’NİN HUKUK FELSEFESİ (ayrı basım). İstanbul, 1955.
15 — MİLLİYET DUYGUSUNUN SOSYOLOJİK ESASLARI, İstanbul, 

1955.

“Hukuk Felsefesi Tarihi” isimli eserinden

Bugün medenî milletlerin hayatında hâkim olan ahlâk ve hukuk kai
delerinin bir kısmının beşeriyetin inkişafı mahsulü olduğu şüphesizdir. 
Fakat bu kaidelerin istinad ettiği yüksek ahlâkî esasların kendileri, tekâ
mül mahsulü değildir. Bilâkis beşeriyetin ahlâki tekâmülü bu esasların 
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beşeriyete rehberlik etmiş olması neticesidir. Bu esaslar beşeriyetin te
kâmülünden sarfı nazarla, tekâmülünden önce de mevcuttu. Hayır kanu
nu, vazife kanunu ve bütün yüksek ahlâkî esaslar beşeriyetin inkişaf ve 
tekâmülü mahsulü değildir. Beşeriyetin tarihî ve İçtimaî tecrübeleri an
cak yüksek ahlâk ve hayır kanunlarının doğruluğunu teyit etmiştir. Al
tının İzafî sikleti gümüşünkinden fazla olduğunu tecrübe göstermiştir. 
Fakat altının gümüşten daha ağır oluşu tecrübeden önce de bir hakikat 
olduğu için tecrübe bunu gösterebilmiştir. Öğrenmek daima mevcud, fa
kat meçhul olan bir şeyi bilmekten ibarettir. Mevcud olmayan bir şeyi 
icad değildir. Ahlâk kanunu, hayır ve şer mefhumu, adalet kanunu tecrü
be, yani beşeriyetin tekâmülü mahsulü olamaz. Tecrübe bize ancak yük
sek ahlâkî esasların hayattaki ehemmiyetini anlatabilir. Bize yeni düstur
lar veremez. Bir çoklarımız yüksek düsturlara hayat vasıtasiyle ulaşırız. 
Hayat vasıtasiyle onların ehemmiyetini anlarız. Fakat hayat, tecrübe ve 
tekâmül onları yoktan var kılamaz. Meselâ her insan yaşamak hakkına 
maliktir. Bu hakkı ihlâl zulümdür, “öldürme!” şeklinde ifade olunabile
cek ahlâkî hakikat riyazî hakikatler, tabiî kanunlar kadar kuvvetli ve 
kafidir, onlar kadar objektiftir. Onlar kadar ezeli ve ebedîdir. Himala- 
ya ve Alp dağlarının yüksekliği coğrafyacıların tetkikatı sayesinde ma
lûm olmuştur. Fakat bu coğrafî hakikatler kat'iyen, coğrafya ilminin in
kişafı mahlusü değildir, iptidaî kavimlerin ve -bugünkü medenî milletlerin 
“ahlâk” hakkmdaki telâkkilerinin daima değişmiş olmasından “hayır” ve 
ahlâk kanununun dahi mütehavvil olduğu neticesini çıkarmak, muhtelif 
devirlerde insanların tabiî hâdiseler hakkmdaki fikirlerinin değişmiş ol
masından tabiat kanunlarının da mütehavvil olduğunu istidlâl etmek 
kadar yanlıştır. Güneşin doğması, batması hakkında iptidaî kavimler ne 
düşünmüş olursa olsunlar, bu hâdisenin hakikî sebebi değişmemiştir. Bu
nun sebebi yerin, arzın hareketidir. Evet, insanların “hayır” ve ahlâkî va
zife hakkmdaki fikirleri mütemadiyen değişmiştir, fakat geçici ahlâk ve 
hukuk sistemlerinin dayandığı ebedî esas değişmemiştir. Bu değişmeyen 
esas da mutlak ahlâk kanunu, mutlak hayır kanunu, mutlak vazife kanu
nu tâbirleriyle ifade olunan, hayrı şerden tefrik eden yüksek insanlık ka
nunudur.
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Sadri Maksudî hayatının, son yıllarnda
(1955’te İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde bir konferansta)
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SELANİK’TE ATATÜRK EVİ

i Mehmet Önder

Evin kısa tarihçesi

Atatürk hakkında yazılan eserlerde, Atatürk’ün Selânikte doğduğu 
ev şöyle tarif edilmiştir: Atatürk’ün Evi, eski Selânik’in Kasımiye Ma
hallesi Islâmhane Caddesi üzerindeki ahşap, zemini ile birlikte üç katlı 
bir evdir. Bu mahalle, Ahmed Subaşı Mahallesi olarak da adlandırılmak
ta, evin eski (Sanayi Mektebi) karşısında olduğu belirtilmektedir.

Yunan işgalinden sonra, Selanik şehrinde, mahalle, cadde ve sokak 
adları değiştirilerek, yeni adlar verilmiş, birçok semtlerdeki eski Türk 
evleri yıktırılarak yeni caddeler açılmış, yeni yeni binalar yaptırılmıştır. 
Bugün Selanik’te Atatürk Evi, Aya Dimitri Mahallesi ve Apostolu Pavlu 
Caddesi üzerinde 75 numarayı taşımaktadır (Resim: 1).

Selânik’teki Atatürk Evi, 1877 yıllarına doğru, Atatürk’ün babası 
Ali Rıza Efendi tarafından yaptırılmıştır. Bilindiği gibi, Ali Rıza Efendi, 
bir süre Selanik Evkaf kâtipliğinde bulunmuş, gümrük memurluğu yap
mış, 1876 yılında da Selanik Asâkir-i Milliye taburunda birinci mülâzim 
olarak görev almış, sonra da kerestecilik yaparak, serbest ticaret haya
tına atılmıştır.

Selânik’in tanınmış ailelerinden Sarıgüllü Hacı Sofulardan Feyzullah 
Ağa’mn kızı Zübeyde Hanımla 1878 yıllarına doğru evlenen Ali Rıza 
Efendi, Kırmızı Hafız diye şöhret bulan babası Ahmed Efendi’nin evin
den ayrılarak Selânik Kasımiye (Ahmed Subaşı) mahallesindeki Ziynet-i 
Bostan denilen boş bir arsada yeni bir ev yaptırmıştı. Ev, harem ve se
lâmlığı olan üç katlı ve ahşaptı. Dış yüzü sıva üzerine pembe boyalı olup 
alt pencerelerine demir, üst pencerelerine de ahşap kafesler yaptırılmış, 
etrafı yüksek duvarlarla çevrilmişti. Ali Rıza Efendi, evlendiği zaman bu 
eve taşınmış, Atatürk, 1881 yılında, bu evin ikinci katındaki sol tarafa 
düşen ocaklı odada doğmuştu. Ali Rıza Efendi’nin, 1888 yılında vefatın
dan sonra, genç yaşında dul kalan Züzeyde Hanım, oğlu küçük Musta
fa (Atatürk), kızları Naciye ve Makbule ile, biraz da geçim masraflarım 
hafifletmek üzere, bu pembe boyalı evden taşınmışlar, yanındaki küçük 
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bir eve nakletmişler di. Zaman zaman çocukları ile birlikte kardeşi Hüse
yin Ağa’nın çiftliğine giden Zübeyde Hamm, ıbu sırada —Atatürk’ün de 
ifadesiyle— iyi kalpli bir insan olan Ragıp Beyle bu küçük evde evlen
mişti. Atatürk, babasının sağlığında, kısa bir süre devam ettiği Şemsi 
Efendi mahalle mektebine Pembe evde başlamış, babasımn ölümünden 
sonra, önce Selânik Mülkiye Rüşdiyesine kaydolmuşken, sonra buradan 
ayrılarak, 1893 yılında Selânik Askerî Rüşdiyesi’ne geçmiştir. 1896 yılın
da Manastır Askerî İdadisi’ne, 1899 yılında da İstanbul’daki Harb Oku
luna başladıktan sonra, tatillerinde Selânik’e gelen Atatürk, yine annesi 
ve kardeşleriyle küçük evde oturmuşlardır.

Atatürk, 1902 yılında Harb Okulunu da bitirmiş ve Kurmay sınıfına 
başlayarak 1905 yılı başlarında Kurmay Yüzbaşı olmuştur. Bu tarihten 
ikinci Meşrutiyetin ilân edildiği 1908 yılma kadar Atatürk, vatan hizme
tinde askerlik görevini yaparken, bir ara gizlice Selânik’e gitmiş ve ora
da arkadaşları ile birlikte (Vatan ve Hürriyet) cemiyetini kurmuştur, 
ikinci Meşrutiyetin ilânından sonra Selânik’te görev alan Atatürk, Selâ- 
nik’te ailesiyle birlikte bir süre baba ocağında oturur, evinde birçok siya
sî toplantılar yapmıştır. Daha sonra Trablusgarp ve Balkan savaşlarının 
patlak vermesiyle Selânik’ten ayrılan Atatürk’ün bundan sonraki hayatı 
artık mücadelelerle doludur. Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’a gelince, 
O da Selânik’te çok kalmamış, Selânik’in Yunanlılar tarafından işgalin
den sonra, kızı Makbule (Atadan) ile birlikte İstanbul’a gelerek, Ata
türk’ün Şişli’deki evine yerleşmiş, Millî Mücadele yıllarında da Anka
ra’ya gelmiştir. Ancak, Ankara'nın iklimi sıhhati için elverişli olmadığı 
için Zafer’den sonra İzmir’e gönderümiş, 1923 yılında orada vefat et
miştir.

Atatürk’ün Evi’nin tanzimi

Selânik’in Yunan işgalinden sonra (1912), Atatürk’ün doğduğu evin, 
sık sık el değiştirdiği, bazı değişiklikler geçirdiği, Yunan Hükümetince 
kamulaştırılarak anahtarının Atatürk’e gönderilmesinden önce de, Kıb- 
rıs’h birkaç ailenin oturduğu anlaşılmaktadır.

Cumhuriyet’in Onuncu yıldönümünde (29 Ekim 1933) Türk-Yunan 
dostluğunun bir cemilesi olmak üzere, Atatürk’ün doğduğu evin çift ka
natlı kapısının sağ köşesine Selânik Belediyesince mermer bir plâka yer
leştirilmiş, üzerine Türkçe, Rumca ve Fransızca şu ibare yazılmıştır (Re
sim: 2) :

(Türk Milliethıin büyük müceddidi ve Balkan ittihadının müzahiri 
GAZİ MUSTAFA KEMAL, burada dünyaya gelmiştir. İşbu levha Tür
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kiye Cumhuriyetinin Onuncu Yıldönümü münasebetiyle konulmuştur. 
Selânik, 29 Birinciteşrin 1933).

4 Kasım 1933 tarihinde, Türkiye’nin Atina Büyükelçiliği mensuplan 
ve Yunan ileri gelenlerinin katılmasıyla yapılan bir törenle plâka yerine 
konmuş, daha sonra Selânik Belediyesi, evi kamulaştırarak anahtarlannı 
Selânik Başkonsolosluğumuza teslim etmiş, Atatürk bu jestten çok duy
gulanmıştı.

Bu olaydan sonra, Atatürk Evi, Selânik’teki Türk Konsolosluğumun 
bakımına verilmiş ve Evin zemin katında, sonradan açılan dükkânlar kal
dırılarak eski şekline getirilmiş, sonradan sarıya boyanan ev, yine pembe 
renkle boyanmış, çatısı aktarılarak onarılmıştır. 1950 yılında daha geniş 
çapta, büyük bir onanm gören Atatürk Evi’nin (Atatürk Müzesi) olarak 
tanzimi düşünülmüş ve bu konuda Dışişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Ba
kanlığı çalışmalara başlamıştı.

Atatürk Evi’nin tanzim ve teşhiri konusunda fikirlerini almak üzere 
Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli kişilere başvurulmuş ve mütalâaları is
tenmiştir. Daha sonra Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakül
tesi Türk inkılâp Tarihi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Enver Ziya Karal 
ve eşi öğretmen Fatma Karal, Atatürk Evi’nin tanzimine memur edilmiş 
ve gerekli eşya Amt-Kabir, İstanbul Dolmabahçe ve Topkapı Sarayla
rından seçilerek Selânik’e gönderilmiştir. Böylelikle Ev’in bütün odaları 
eski şekline göre ayrı ayrı değerlendirilmiş, 10 Kasım 1953 günü törenle 
ziyarete açılmıştır.

Atatürk Evi’nin bugünkü durumu

Bugün Müze olarak ziyarete açık bulunan Selânik’teki Atatürk Evi, 
Selânik Başkonsolosluğumuzun da bulunduğu etrafı duvar parmaklıklar
la çevrili bir bahçenin ana caddeye bakan köşesi üzerindedir. Ev üzeri 
tuğla çatılı, çıkartmalı, eski Türk evleri tipinde ve zemini ile birlikte üç 
katlıdır. Zemin kat üzerindeki birinci ve ikinci katlar, dikdörtgen şeklinde 
kafesli pencerelerden ışık almaktadır. Eve caddeye açılan çift kanatlı 
kapısından girilir.

a) Zemin kat; Kapıdan tuğla döşeli bir hole girilir. Sağdaki birinci 
oda kiler, İkincisi mutfaktır. Kilerde mutfak eşyaları (bakır kaplar, top
rak testiler, çömlekler, balta, havan ve küpler, sandıklar) teşhir edilmek
tedir. Mutfakta dolap ve raflar vardır. Soldaki birinci oda (Hizmetçi 
odası) ikinci oda (Merdivenli sofa) dır. Buradan birinci kata çıkılır.
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b) Birinci kat: Buraya bahçedeki çıkartma taş merdivenle girildiği 
gizi zemin kattaki merdivenli sofadan da girilmektedir. Girişte 
ahşap tavanlı genişçe bir sofa vardır. Sofanın bahçeye bakan atlas per
deli üç penceresi önünde yastık ve işlemeli yaygılarla döşenmiş bir sediri 
bulunmaktadır. Sofamn ortasında yuvarlak ahşap bir masa durmakta
dır. Sofa’mn bahçe girişinde, sağda (Misafir odası) ve bu odadan geçilen 
küçük bir (Sandık odası) bulunmaktadır. Misafir odası, kadife koltuk ve 
kanapeler, atlas perde, aynalı komodin, bakır mangal ve sehpalarla dö
şenmiştir. Duvarda ibrişim işleme bir yazı levhası, bir duvar saati asılıdır.

Soldaki birinci küçük oda (mutfak) tır. Burada ocaklar ve çeşitli 
mutfak eşyaları yer almaktadır. İkinci oda, Atatürk’ün doğduğu (yatak 
odası) dır. Odanın bir köşesinde, çift kişilik demir bir karyola yer al
maktadır. Yatağın başucundaki duvarda, gümüş gilâptanlı, kırmızı atlas 
cüz kesesi içerisinde bir Kur’ân-ı Kerîm ve bir levha asılı. Levha’da Fe
tih Sûresinin ük âyeti olan (inna fetahnâleke fethan mübinâ) yazılı. 
Karyolanın önünde pirinç bir mangal, caddeye bakan atlas perdeli pen
cereler boyunca da döşenmiş bir sedir bulunmaktadır.

c) İkinci kat: Birinci katın sandık odası bitişiğindeki merdivenli 
sofa’dan ikinci kata çıkılır. Buradaki sedirli sofa da birinci kat sofasının 
aynı olup yalnız daha küçüktür. Girişte sağdaki alçı işleme tavanlı oda 
(çalışma odası) olarak ayrılmıştır. Burada, Atatürk’ün tunç bir büstü 
ile, bir yazı masası, pirinç mangal, koltuklar, yer almaktadır (Resim : 
4). Duvarlarda Atatürk’le ilgili levha ve tabaklar asılıdır. Sağdaki 
(yatak odası) Atatürk Müzesi haline getirilmiştir. Vitrinlerde Atatürk’ün 
kullandığı elbiseler ve şahsî eşyaları görülür. Atatürk’ün hayatına ait 
fotoğraflarla, okul çağlarına ait belgeler sıralanmış, bir de küçük Ata
türk kitaplığı kurulmuştur. Yatak odasının bitişiğinde tahta parmaklıklı 
bir teras mevcuttur.

Atatürk Evi, 1966 yılında yeniden onarılmış ve ziyarete açılmıştır.
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Resim: 1 — Selânik’teki Atatürk Evi’nin bugünkü durumu.

Resim: 2 — Atatürk Evi’nin kapısındaki mermer levha.
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Resim: 3 — Atatürk’ün doğduğu oda.

Resim: 4 — Atatürk Evi’nin ikinci kat sofası.
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İLİM ADAMI VE DİL

Dr. Necmettin Hacıeminoğlu

Dil, akim ve düşüncenin âleti olduğu gibi, İlim ve bilginin de yegâne 
taşıyıcısıdır. Bu bakımdan filozof, düşünür ve sanatkâr gibi, ilim ada
mının da elindeki biricik vasıta dildir. Bilgin, zihnindeki bütün İlmî mah
sulü dil ile ortaya koyar.

Ancak, ilim ve ilim adamı ile dilin münasebeti, diğer meslek mensup- 
larınmkinden bir az farklıdır. Meselâ sanatkâr, dili sadece duygularının 
âleti olarak kullanır. Onun için mühim olan, her şeyden önce, ruhundaki 
pırıltıların, muhayyilesindeki duyuşların billûrlaşmasıdır. Bu duygula
rın başkaları tarafından “aslına sâdık” olarak aynen “alınması” o kadar 
mühim değildir. Sanatkâr için olsa da, cemiyet ve insanlığın faydası ba
kımından pek mühim sayılmayabilir. Çünkü “söylenen” lerin anlaşılma
ması, yanlış veya eksik anlaşılması, yalnız sanatkârı ilgilendirir. Orta
da, insanlığın bir kaybı yoktur. Esasen, sanat eserinin herkes tarafından 
aynı şekilde “anlaşılması” ve aynı ölçüde “duyulması” da imkânsızdır. 
Bu bakımdan sanatkâr, dile ve okuyucuya karşı, ilim adamına nisbetle 
biraz daha hürdür, muhtardır. Kelimelere, kendine göre, yeni, değişik ve 
geniş mânalar verebilir. Uydurmamak ve “tanınmayan” kelimeler kul
lanmamak şartı ile, kendine has, hususî bir sözlük kadrosu teşkil ede
bilir. Ana dilden, beğenip sevdiği kelimeleri seçebilir. Yalnız onları kul
lanabilir. Bütün bunlar, sanatkârın bileceği iştir. Okuyucu tarafından 
sevilip sevilmemek, anlaşılıp anlaşılmamak da gene sanatkârın göze ala
bileceği bir husustur. O, bu duyguların tesiri ile dil karşısında kendisini 
biraz rahat hisseder.

İlim adamı için ise, durum tamamiyle tersinedir. O, önceden kesin 
olarak tesbit ve kabul edilmiş terimler, mefhumlar ve kelimelerle sımsıkı 
çevrilmiştir. Dilin bu sahasından dışarı çıkamayacağı gibi, ona kendili
ğinden ilâveler de yapamaz. Onda, kendi arzusu istikametinde değişik
likler meydana getiremez. Bir kelimeye, aklınca ve keyfince, yeni mânâ
lar, başka mânâlar, değişik mânâlar yükleyemez. Çünkü ilmin dili tek
tir, bir çeşittir. İlim adamları, hep aynı dili kullanmak zorundadırlar. Her 
hangi bir sözün ilim dünyasında tek ve değişmez bir mânâsı vardır. Bahis 
konusu kelime ile, herkes, hep aynı mefhumu ifâde eder ve hep aynı mâ
nâyı anlar. Esâsen, ilim kelime, mefhum ve terim demektir. Sonra da, bu 
unsurların teşkil ettiği dilin, o zümre arasında umûmî, ortak ve istikrarlı 
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olması demektir. Yâni kelimelerin her yerde, her zaman ve herkesin ka
fasında aynı mefhumu uyandıracak vasıfta seçilmesidir. İşte ilim saha
sını ve erbabını diğer bütün sahalardan kesinlikle ayıran en mühim hu
susiyet budur. Onun için de, hiç bir ciddî ilim adamı, keyfince konuşup, 
keyfince yazamaz. Husûsî bir “sözlük” kullanamaz. Zira, yazıp söyledik
lerinin herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması ve “öğrenilmesi” şart
tır. Çünkü ilim adamlarınca söylenenlerin bir de amelî yanı, tatbikatı 
vardır. İlmin mahsulleri ne şiire benzer, ne de mûsikî notalarına. Bu “ne
ticeler” üzerinde artık kimse “yorum” yapamaz. Öyle ise, ilmin bu hu- 
sûsiyeti göz önüne alınarak, onun vardığı neticeler, onun verdiği bilgiler 
ve “emirler” de, kimsenin “yorumlamasına” meydan bırakmıyacak kadar 
açık, kesin, umûmî ve istikrarlı bir dil ile yayılmalıdır. Bunun sorumlulu
ğu da, ilim adamlarının omuzlarındadır. Bir bilgin, kendisine meslek ola
rak seçtiği, uğrunda ömrünü tüketeceği ilmi ne kadar ciddiye alıyorsa, 
bu yolda yegâne vasıtası olan ilim dilini de o kadar ciddiye almak zorun
dadır. Çünkü, bu ikisini birbirinden ayırmak, ayrı sanmak veya ayrı ka
bul etmek imkânsızdır. Onun içindir ki, ciddî bir ilim adamı tavrı takın
dıkları halde, dil konusunda toy bir lise öğrencisi gibi düşünen ve orijinal 
görünmeğe meraklı sahte bir şair gibi hareket edenlere, taşıdıkları ün- 
van, bulundukları mevki ne olursa olsun, “bilgin” sıfatını lâyık görmek
te mâzuruz. Zira, dünyanın hiç bir yerinde, bir ilim adamı “herkes böy
le yazıyor ama, ben kendi uydurduğumu tercih ediyorum” diyerek rast- 
gele terim uyduramaz. “Başkaları beğenmiyor ama, benim hoşuma gidi
yor” bahanesi ile yeni bir ilim dili yapmağa kalkışamaz. Sonra da bütün 
bu acaiplik ve münasebetsizlikler yetmiyormuş gibi, bir de meslekdaşla- 
rını aynı şekilde hareket etmeğe asla zorlayamaz. Kendisine uymayanları 
itham edemez. Onlara baskı, şantaj yapamaz. Hele bütün bu hatâları şöh
ret ve menfaat uğruna, yahut günün modasına uymak kasdiyle işlemek 
ilim adamı için hiç bir surette mümkün değildir.

Ayrıca, ilim adamının bu ciddiyeti ve hassasiyeti yalnız ilim dili için 
değil, umûmî yazı ve konuşma dili için de bahis konusudur. Çünkü dil gi
bi tabiî ve canlı bir varlığın fertler tarafından uydurularak, yeni baştan 
kurulabileceğini ilim adamının kafası kabûl etmez. Fertlerin, millî dil 
üzerinde keyiflerince oynayabilmelerine, ilim adamının aklı yatmaz. Her 
İlmî ünvan sahibinin, bu sıfatın yüklediği ağır sorumluluğu unutarak, 
keyfî bir “sözlük” kullanmasına, gerçek ilim adamının gönlü râzı olmaz, 
vicdanı müsaade etmez. Eğer ilim adamlığı mevkiinde bulunan herhangi 
bir kimse, bütün bu yapılmaması gerekenleri yapıyor, tasvip ediyor ve
ya hoş görüyor ise, ona ilim muhitinde “adam” değil “cüdam” demek 
lâzımdır.

354 (58)



Mustafa Subhi’nin Bakû’da kurduğu :
TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ

(I)

Dr. Fethi Tevetoğlu

Bugün yurt içindeki ve yurt dışındaki, Moskova Merkezine bağlı, 
yerli komünistlerin “ilk” ve “asıl” saydıkları Türkiye Komünist Partisi, 
Mustafa Suhi’nin 10 Eylül 1920’de Bakû’da kurmuş olduğu partidir.

Bu konu ile ilgili ve diğer bazı karanlık ve karışık noktalan da açık
layan son komünist belgelerinden biri, bilhassa işçilerimizi zehirlemek 
maksadıyla Prağ’da Türkçe olarak yayımlanıp hür Avrupa ülkelerindeki 
Türklerin adresine gönderilen Yeni Çağ adlı aylık kızıl dergide çıkan bir 
yazıdır1.

(1) TKP Birinci sekreteri Yakub Demir yoldaşın (asıl adı ile Zeki Baştımar) 
konuşması, Yeni Çağ, Prag Eylül 1965, sayı 9, s. 761-769.

TKP Merkez komiitesi Birinci sekreteri Yakub Demir takma adlı 
Sürmeneli Zeki Baştımar, TKP’nin 45. kuruluş yılı münasebetiyle yaptığı 
konuşmada “partinin kuruluşu, gelişme yollan, taktiği ve stratejisi ve 
bugünkü ödevleri” üzerinde durmaktadır.

Bu konuşmada, Basm-Yaym işlerini idare ettiği sırada Ahmet Yıldız 
tarafından Türk Basın İlân Kurumu başına getirilmiş bulunan Sabahad- 
din Selek’in hiçbir İlmî değer taşımayan Anadolu İhtilâli adlı kitabından, 
Rus ihtilâlinin Türkiye üzerindeki tesiri ile ilgili, komünistlerin beğendiği 
ve benimsediği bir görüş aktarılarak övünçle bahsedilişi de dikkate şa
yandır.

İleride kimliği belirtilecek, Moskova emniyeti Yakub Demir (Zeki 
Baştımar), bu konuşmasında şunları söylemektedir:

“45 yıl önce bugün (10 Eylül 1920). Türkiyenin ayrı ayrı bölgelerin
de ayrı ayrı çalışan komünist teşkilâtlarının temsilcileri bir araya top
lanarak, Türkiye işçi sınıfının ilk Marksçı-Leninci partisini, Türkiye 
Komünist Partisini kurdular ve ilk kongrelerini yaptılar.”

“... Kongrenin Türkiyede yapılmasına Ankara Hükümeti izin ver
memişti. Daha önce, 14 Temmuz 1920’de Ankara’da resmen kurulmuş 
olan (Halk İştirâkiyûn Partisi) nin kongre için yaptığı resmî müracaat 
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reddedilmiştir. Türk komünistlerinin Bakûda toplanmalarının ve ilk kon
grelerini orada yapmalarının sebebi budur. Bir noktayı aydınlatmak is
terim. Halk İştirâkiyûn Partisi, Türkiye’de resmen kurulmuş gerçek bir 
komünist partisi olduğuna göre, partimizin kuruluş tarihi neden 14 Tem
muz değil de, 10 Eylül kabul ediliyor, diye sorulabilir. Nitekim soranlar 
da oluyor. Mesele şurada ki, Halk İştirâkiyûn Partisi resmen kurulmuş 
bir parti olmakla beraber, Türkiyedeki bütün komünist grup ve teşkilât
larını içine almıyordu. Bu parti Anadoludaki 12 Komünist teşkilâtının 
birleşmesiyle kurulmuştu. Memleketin bir çok yerlerinde daha bir çok 
bağımsız komünist grupları ve teşkilâtları vardı. Bunlardan biri de, o za
man işgal altında bulunan İstanbulda’ki Îşçi-Çiftçi Sosyalist Partisi’dir 
ki, Halk iştirâkiyûn Partisi’nden daha da önce kurulmuştur. TKP, mem
leket içindeki bu teşkilâtların ve onlarla bağlı memleket dışındaki Türk 
komünistlerini bir araya gelerek, bir tek parti halinde birleşmesiyle ku
ruldu.”

“TKP’nin Birinci Konkresi işte bu şartlar altında toplandı. Kon
greye 75 delege katıldı. Bunlardan 51’i Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 
ve çeşitli teşkilâtlarından gelmişti.”

“Anadoludaki 12 komünist teşkilâtı” (?), - Memleketin bir çok yer
lerinde daha birçok bağımsız komünist grupları ve teşkilâtları vardı” (?). 
“Türkiyenin çeşitli bölgelerinde 51 temsilci” (?) gibi kayıtlar şüphesiz 
komünist mübalâğası ve uydurmasıdır. Bu temsilcilerin hemen hepsi, 
Anadoluya dönmek imkânı arayan Rusyadaki harb esiri Türk askerleriy
di ve bu kongreye, doğum yerlerini veya birer vilâyeti temsil ediyorlar
mış gibi oturtulmuşlardı. Yaptıkları konuşmalar ise her türlü fikir ve 
mantıktan yoksun saçmalardan ibaretti. Nitekim, bu hususun mübalâğa
dan ibaret olduğunu ve gülünç bir manzara arzettiğini bizzat kendi içle
rinden birinin yazıları da teyid etmektedir2: “Eyer kongre salonundaki 
kalabalığa ve burada sahneye çıkarılan ve her biri Türkiyenin bir vilâ
yeti adına konuşan delegelere ve söylenen nutuklara bakılırsa, Türki- 
yeye artık komünist bir memleket demek yerinde olurdu. Fakat dikkat 
edilirse görülüyordu ki, bu kalabalığa katılan insanların, aslında hiç biri, 
hiçbir teşekkülü temsil etmiyorlardı. Aralarında müşterek bir bağ yoktu.

Her birinin komünistliği anlayışı da başka başkaydı. Ortalığı dol
duran topluluk, aslında, Rus ihtilâli üzerine başı boş bırakılan ve mem
lekete dönmek için yol ve çare arayan harb esiri Türk askerlerinden iba
retti.”

(2) Ş.S. Aydemir: Suyu Arayan Adam, İstanbul 1965, s. 207.
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Yakub Demir, yukarıda zikredilen konuşmasında şunları da söylüyor: 
“Mustafa Subhi şöyle diyordu: TKP’nin önünde duran birinci vazife, 

memleketimizde komünizm idealini işçi sınıf arasında, fakir köylü ara
sında hızla yaymaktır.”

“... 45 yıllık bir tarihi olan TKP’nin legal çalıştığı müddet topu topu 
iki yıldır. Bu iki yıl da gerici çevrelerin binbir tertip ve provakosyonla- 
nnın dışmda saymak zordur.”

“1923 yılında Komünist Partisi’nin faaliyeti yasak edildi. O zaman
dan beri 43 yıla yakın bir zaman geçmiştir.”

“... TKP, kırkbeş yıl boyunca olağan üstü zorluklarla karşılaştı. Fa
aliyetinin zaman zaman aksadığı oldu, fakat yaşama gücünü hiçbir za
man kaybetmedi.”

Tâ 1920’den beri yeraltı ve yerüstü faâliyetleriyle devam edegelen 
TKP’nin mevcudiyetini ve kesintisiz olarak Moskova’ya bağlı bulundu
ğunu açıklayan bu konuşmasıyla yurd dışındaki bir yerli komünist şef, 
Türkiyede komünizm tehlikesi olmadığını telkine ve böylece komünizmle 
mücadele şuurunu körletmeğe çalışan yurd içindeki bir çok iş ortağı yol
daşlarının iddia ve yalanlarını bizzat yalanlamakta ve çürütmektedir.

Türk Komünistlerin 1923’de Moskova’da basılmış bir kitapları :
Biz burada, Mustafa Subhi’nin faâliyetleri ve Bakû’da kurduğu TKP 

hakkında, basınımızda ilk olarak tarafımızdan haber verilmiş ve içinde
kiler ortaya konulmuş3, Moskova baskılı bir komünist kitabın ve diğer 
yerli-yabancı kaynakların verdikleri malûmatı doğruluk ve yanlışlıklarını 
da işaretliyerek, özetleyeceğiz. Ayrıca, bu konu ile ilgili olarak resmî dev
let arşivlerinde mevcut vesikalardan bazılarını da sunacağız.

(3) Dr. Fethi Tevetoğlu: Millî Eğitlm’de Kızıl Faaliyet, Türk Kültürü Şubat 1966, 
sayı. 40, s. 343.

Adı dünya komünist literatürüne ve Büyük Sovyet Ansiklopedisi’ne 
geçmiş bulunan Mustafa Subhi, Sovyet Rusya hesabına Anadoluda teş
kilâtlandıracağı TKP ile Mustafa Kemal ve arkadaşlarını bertaraf edip 
Türkiyedeki Millî Mücadele’yi bir komünist ihtilâline çevirerek Türkiye- 
yi Sovyetleştirmek vatan ihanetini denemiş ve bu yolda antikomünist 
Trabzon’lu Türk halkı tarafından yok edilmiş yerli komünistlerin başıdır.

Türk milliyetçilerince, yurdumuzdaki ilk komünist faaliyetlerin başı 
olarak dâima telin edilen Arnavut Mustafa Subhi, tertipledikleri gizli ve
ya açık törenler, çıkardıkları kitaplar bastırdıkları resimleriyle, hatırası 
yerli kızıllar tarafından dâima anılmak istenen “Yerli Komünist Şeflerin 
Birincisi” dir.

Bu sebepledir ki: “Mustafa Subhi ve arkadaşlarının Trabzonda öl
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dürdüğü 28/29 Ocak 1921 tarihinin yıl dönümünde, aşağı yukarı partinin 
bütün hücreleri toplantı yaparlar. Mustafa Subhi’nin hayatı anlatılır, 
bültenler okunur. 1951’de Mustafa Subhi ve arkadaşlarının öldürülmele
rinin 30. yılı dolayısiyle partililere 250 Krş. karşılığı Mustafa Subhi’nin 
bir resmi de dağıtılmıştır.”

Bu sebepledir ki: Türkiyede kızıl ihtilâl vasatı hazırlamak için Mos- 
kovada yetiştirilmiş ilk kadroya mensup (Türkiye Komünist Partisi Mer
kez Komitesi Haricî Büro Âzası) Ahmed Cevad Emre; Nâzım Hikmet’in 
en yakın yoldaşı ve arkadaşı Vâlâ Nureddin; Türkiye Komünist Partisi 
Teşkilâtı Bölümü Başkanı Şevket Süreyya Aydemir gibi yerli komünist
lerin yazı ve kitaplarında da Mustafa Subhi dâima övülerek anılmıştır.

28/29 Kânunusani 1921’de Mustafa Subhi ve yoldaşlarının Trabzon- 
da, bolşevizm ve bolşevik aleyhtarı Trazbonlular tarafından Karadeniz 
açıklarında öldürülmeleri olayının ikinci yıl dönümünde (1923) Mosko
va’da, Kızıl Şark Matbaasında bir kitap yayınlandı.

Türkiyeye komünizmi yaymak, komünist rejimi yerleştirmek hede
fini güden bir istilâ plânının öncüleri, ajanları ve çeşitli alanlardaki tat- 
bikçileri olmak üzere Rusyada yetiştirilen Türkiyeli komünist kadrodan 
sağ kalanlar, bu kitabı yazmışlardı.

83 büyük sahifeden ibaret, üzerinde Mustafa Subhi’nin Rusyada çe
kilmiş bir resmi de bulunan kitap, üç bölümden ibarettir:

Birinci Bölüm’de (s. 1-23) Hâtıralar; İkinci Bölüm’de (s. 24-70) Mus
tafa Subhi tarafından çoğu Yeni Dünya’da yayınlanmış makalelerle Türk 
komünist kongre ve teşkilâtlarına ait bilgüer; Üçüncü Bölüm’de ise Ed- 
hem Nejad’ın hayatı ve bir yazısı üe, Hilmioğlu Hakkı’nın bir nutku yer 
almaktadır.

Kitabın, “1921 yılının 28-29 Kânunusanisinde 15 Türk komünisti 
Türkiye burjuvazisi Karadenizde boğdu..” diye başlayan (başlarken) bö
lümünde Mustafa Subhi şu sözlerle takdim edilmektedir :

“Mustafa Subhi; bilhassa son senelerini bütün ateşiyle proletaryanın 
kurtuluşuna vakf-ı - nefs etmiş sağlam bir kafa idi, bir komünistti.”

(Moskova-Nâzım Hikmet) imzasını taşıyan (28 Kânunusani) başlıklı 
sözüm ona şiirde de Trabzonda öldürülenlerin (15 yoldaş) oldukları be
lirtiliyor ve bir bölümde (âdi) bir ifade ile Mustafa Kemal Paşaya da 
saldırılıyor:

— Trabzonda bir motor açılıyor
—■ Sa-hil-de-ka-la-ba-lık
— Motoru taşlıyorlar
—• Son perdeye başlıyorlar.
— Burjuva Kemal’in omuzuna binmiş
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Kemal kumandanın kordonuna
Kumandan kâhya’nın cebine inmiş
Kâhya adamlarının donuna.

— Uluyorlar.
— Hav., hav., hak., tû
(Ali-Yazıcı) imzalı yazıda ise, “Türkiye Komünist Teşkilâtının en 

kıymettar, en faal birinci amili” olarak vasıflandırılan Mustafa Subhi’nin 
hâl tercümesi veriliyor ve siyasî şahsiyeti anlatılıyor, (s. 3-7):

Mustafa Subhi yoldaş (1883) senesinde Trabzon vilâyetine tabi Gi
resun kazasında doğmuştur. Elan berhayat olan pederi valiliklerde bu
lunmuş Ali Rıza Beydir. Validesi Samsun sancağı Belediye Reis-i-esbakı 
Halil Hilmi Efendinin kerimesi Memnune Hanımdır. Pederinin memuri
yeti dolayısiyle tahsil-i ibtidaisini Kudüs ve Şam’da ikmal etmiştir. Tah- 
sil-i idadisini Erzurum’da, tahsil-i âlisini İstanbul’da Mekteb-i Hukuk’da 
itmam ile tevsi-i mâlûmat için devr-i sabıkda Avrupaya giderek Paris 
Ulûm-u-Siyâsiye Mektebi’ni de ikmal etmiştir.

Pariste Ulûm-u-Siyâsiye Mektebini ikmalden sonra şehadetname al
mak için tertibi meşrut (tez) i (Türkiye’de İtibâr-ı Ziraî Teşkilâtının Hal 
ve İstikbali) mevzuu üzerine İlmî bir surette tetkik ederek takdim edildi
ğinden (tez) “Jüri” hey’etince mashar-ı kabul olmuştur. Hatta mezkûr 
tez, 1911 senesinde Fransamn (Cenub İtibâr-ı Ziraî kongresince nazar-ı 
dikkat ve mülâhazaya alınmış ve muahharen Roma Beynelmilel Enstitüsü 
celsesinde kıraat ve risale-i mevkuteye dercedilmiştir.

Siyasî şahsiyeti: Subhi yoldaş, Avrupada tahsilde bulunduğu müd
detçe “Tanin” muhabirliğini ifa ediyor, hem de Parisin amele teşkilâtlan 
sendikalar, vesaireyi tetkik ederek inkılâpçı bir genç, malûmatlı bir sos
yolog olarak hazırlanıyordu. 1908 inkılâbından sonra Türkiyeye avdet 
eden yoldaşımız, Tanin, Servet-i Fünun, ve Hâk Gazetelerine muavenet-i 
tahririyede bulunmuş son zamanlarda Ticaret Mekteb-i Alisi’nde (Malû- 
mat-ı Hukukiye), Darülmuallimîn-i Âliye ve Mekteb-i-Sultânî’de (İlm-i - 
İktisat) hocalığını yapmıştı.

Sorbon Darülfünunu profesörü (Bougle)nin (İlm-i-içtimâî nedir?) 
isimli kitabım tercüme ve (Vazife-i-temeddün) ismindeki kitabı da te
lif eylemiştir.

1921’de (Millî Meşrutiyet Perver Fırkası) nı tesis maksadıyla Ifham 
Gazetesi’ni çıkarmaya başlamıştı ki bu tarih îttihadcılarla mücadelesinin 
başlangıcıdır. 1913 senesinde İstanbul’da Mahmut Şevket Paşanın katli 
meselesinden dolayı en yakın dostu olan Ferid Beyle Sinop’a nefyedilmişti. 
Sinop’dan kayıkla firar ederek Rusyaya geldi.
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Harb zamanında Düvel-i Nuhâsama tab’ası addedilerek Çar Hükü
meti tarafından (Kaluga) vilâyetine nefyedildi.

Almanların Polonya’da ilerlemeleri neticesi, Türk esirleriyle birlikte 
(Kaluga) vilâyetinden (Ural) vilâyetine tebîd edilen Subhi, orada da aç 
ve çıplak Türk esirlerini teşkilâtlandırmış ve binlere baliğ olan Türk köy
lü ve ameleleri arasında ilim, siyasî, içtimai hazırlıklardan da geri dur
mamıştır.

Teşrinievvel inkılâbından sonra Moskova’ya gelerek Rusya Komü
nist fırkasıyla temas, Tatar-Başkırt inkılâpçılanyle teşrik-i mesai ede
rek (Yeni Dünya) nâmı altında ilk Türk Komünist Gazetesini neşre baş
lamıştır.

1918 Senesinde Moskova’da Müslüman Komiserliği binasında yirmiyi 
mütecaviz Türk amele ve köylülerinden müntehab delegelerle, Merkezî 
Rus Komünist Fırkası’nm, Müslüman Komüserliği’nin, Müslüman Sosya
listleri Komitesi’nin, Idil-Ural Tatar ve Başkırtlannın vekilleri, Pedrog- 
rad, Moskova Gazete muhabirleri mevcut olduğu halde, Türk Sol Sosya- 
listleri’nin Birinci Kongresi’ni açmış ve bilâhare bu kongre de Türk Ko
münist teşkilâtlarını doğurmuştur.

Rusyanm muhtelif mevkilerindeki askerî ve mülkî Türk esirlerini 
ve bahusus Şark milletlerini ikaz ve içtimai inkılâbı onlara telkin için; 
Moskova, Kazan, Şamara, Saratof, Rezan, Astarhan... ilh. şehirlerinde 
Türk Komünist teşkilâtlan vücuda getirmiş ve (1919) senesinde bu teş
kilâtlar tarafından Üçüncü Beynelmilelin Birinci Kongresi’ne delege 
intihab edilmişti.

Müteakiben Türk Komünist teşkilâtının Türkiyeye yakın olmasını 
temin emeliyle gazete ve muvakkat merkezle Kınm’a hareket ve orada 
icrai faaliyet etmeye başladı. Deniken’in Kırım’a hücumu üzerine tekrar 
Odesaya hareket etti.

O zaman idi ki Moskova ajansının Forski’den aldığı malûmata müs
teniden Subhinin Kırım’da İngilizler tarafından derdest ve şaiben idam 
edildiğini ilân edişi, bütün yoldaşlarını matemlere garketmiş ve bilâhare 
bu haberin yalan olduğu tahakkuk eylemiştir.

Ingilizlerin Istanbulu işgallerinden sonra Anadoluya da başlayan ta
arruzlarını durdurmak ve Türkiyeyi Antanta’nm siyasî ve İktisadî istilâ
sından kurtarmak üzere teşekkül eden Büyük Millet Meclisi Hüküme
tine hem yardım etmek ve hem de içtimai hazırlıkta bulunmak üzere Tür
kistan ve Iran tarikiyle Türkiyeye hareket etti ise de hasbenicab (Ilpava)

(4) Trabzon faciası zamanında Ferid Bey B. M. M. Âzası ve Mâliye Vekili 
idi... (A.Y.)
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Yoldaşın gösterdiği lüzum üzerine Türkistanda kalarak bir taraftan (Yeni 
Dünya) Gazetesini neşre ve diğer taraftan da teşkilâta germi vererek 
(Beynelmilel Şark Şurası) nı tesis eylemiş ve Şark cephesi Kumandan
lığı nezdinde Türk kızıl askerlerinden bir fırka teşkiline muvaffak ol
muştur.

1920 senesinde Azerbaycandaki inkılâp dolayısıyla Bakû’ye nakli 
faaliyet ederek, Bakû Komitesi nezdinde bir Türk Komünist şubesi aç
mış ve siyasî bir mektep küşadla yüze yakın Türk Komünistleri yetiştir
mişti. Üç ay zarfında Türkiye ve Rusyada vücuda getirdiği onbeş kadar 
teşkilâttan gelen 32 kat’i, 42 istişarî reiye malik ki cem’an 74 delege ile 
1920 senesinin 10 Eylülünde Bakûda Birinci ve Umumî Türk Komünist
leri Kongresini içtimaa muvaffak olmuş ve tanzim ettiği Türkiye Komü
nist Fırkası Program ve Nizamnamesi’nin lâyihası kongre tarafından mü
zakere ve kabul olunmuştu.

Te’lif ve terceme gibi İlmî teşvikata ehemmiyet vererek, teşkil eylediği 
Te’lif ve Tercüme Şubesi vasıtasıyla yirmiye yakın esaslı sosyalizme ait 
kitaplar ihzar ve bunların sekizini neşir ve Türkiyeye sevk eylemişti.

1921 senesinin Kânunuevvelinde Anadolu Büyük Millet Meclisi Hükü
metinin bilvasıta daveti üzerine Türkiye Komünist Fırkası Hey’eti Mer- 
keziyesi âzâlanndan Edhem Nejad, Hilmioğlu Hakkı vesair yirmiye ya
kın arkadaşlarıyla Anadoluya hareket eylemiş ve ilk vasıl olduğu (Kars) 
şehrinde hükümet tarafından riyâkârane âlâyişle karşılanmıştı. Heyhât 
ki, Kars’dan sonra yollarda, şehirlerde bililtizam enva-ı adide taarruz ve 
tecavüze maruz kalmış ve yoluna devam eylemişti. Trabzona varması are- 
fesinde Subhinin gerek şahsî ve gerek siyasî muarızları, aleyhinde büyük 
mikyasta teşvikatta bulunuyor ve efkâr-ı umumiyeyi aynı maksatla ha
zırlıyorlardı. Arkadaşlarıyla Trabzona vürudettiği gün şehre men-i-du- 
hulleri esbabı ihzar edilmiş ve evvelce hazır edilen motorlara bindirilerek 
denize gönderilmişler ve ondört arkadaşıyla yoldaşımız Mustafa Subhi 
bundan iki sene mukaddem yânî 1921 senesi 28 Kânunusani gecesi süngü 
ve kurşunlarla öldürülerek denize atılmışlardır.

Altında (Moskova: Kânunusani 1923) tarihi ve (Şerif Manatof) im
zası bulunan (Mustafa Subhi Beş sene Evvel Moskovada) başlıklı yazıda 
da (s. 9-11) aynen şu malûmat verilmektedir:

Vilhelm Ordusu Petersburg’u tehdit etmeye başladığı sıralarda Mer
kez Islâm Komiserliği de diğer bütün Merkez Şûrâ müesseseleriyle bir
likte 18 Kânunusani 1918 senesinde Moskovaya gelmişti. Bizim Moskova- 
ya hicretimizden kaç hafta geçmiştir, iyi hatırlıyamıyorum, fakat tak
riben Şubat nihayetlerinde veyahut Mart iptidalarında olacak, Komiser
liğe iki adam gelmişti. Yoldaşlardan Vahidof ve îbrahimof dairede mev
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cut değillerdi. Ben yalnız oturuyordum. Oldukça temiz giyinmiş, takriben 
33-35 yaşlarında uzunca boylu, gözlük takınmış, esmerce birisi bana mü
racaat ederek:

— Islâm Komiseri siz misiniz? - diye sordu.
— Evet birisi benim, - dedim.
Gösterilen yere oturmadan evvel kendisini ve yoldaşını takdim etti.
— Mustafa Subhi... arkadaş Avusturya zabitanından Bosnalı Edhem 

Belbeloviç...
Arkadaşı sarışın, kısaca boylu, yarı askerî elbisede idi. Konuşmaya 

başladık. Mustafa Subhi kendilerini tanıttı. Subhi sivil esir-i harp sıfa
tıyla Uralski vilâyetinde amele olarak çalışmış fakat Teşrinisani inkılâ
bından sonra o da Rusyadaki bütün esirler gibi o vaziyetinden kurtula
bilmişti, şimdi de Moskovaya inkılâb için çalışmaya geldiğini söyledi. Sub
hi İslâm Komiserliği nezdinde bir Türk Şubesi tesis ederek gazete neş
retmenin mümkün olup olmadığını ve bu hususta bizim fikrimizin ne 
merkezde olacağım anlamak istedi.

Birkaç dakika zarfında biz tamamen anlaştık ve yakın yoldaş olduk. 
Subhi’nin fikrini İslâm Komiserliği tasvip edeceğini ve elinden gelen yar
dımı esirgemiyeceğini beyan ettim. Subhi her ne kadar az çok Rusça ko
nuşuyordu ise de, benimle Türkçe konuşabilmesinden ve müsahabemi- 
zin pek samimî olmasından dolayı memnuniyetini gizlemiyor, seviniyordu.

Vahidof’la da karşı karşıya geldiler. O da tasvib etti. Subhi ile bir
likte birkaç defa Stalin Yoldaşın nezdine giderek Türkçe gazete neşret
mek meselesini müzakere ettik. Az zaman sonra (Yeni Dünya) gazetesi 
intişara başladı. Türk dilinde ilk defa komünist gazetesi şu tarikle Mos- 
kovada vücuda getirildi. İslâm Komiserliği ve Yoldaş Stalin yalnız Sub- 
hi’yi tanıyor ve ona emniyet ediyordu. Bu sebepden Türk Şubesi ve (Yeni 
Dünya) hep Subhi’nin şahsına olan emniyet ve itimaddan dolayı vücuda 
gelmiş ve onun şahsiyetiyle kaimdi. Zaten bunda ruh veren yalnız o idi; 
Kendisinin İlmî, kuvvet-i nutkiyesi ve kalemiyle pek yüksek olduğu gibi, 
faaliyeti, ciddiyeti, azami ve inkılâpçılığı ile de diğer arkadaşlarına te
mayüz ediyordu.

Subhi bütün eski hayata düşman olduğu gibi, ittihadçılan da hiç 
beğenmezdi. Bir gün ittihadcılar hakkında uzun uzadıya pek ciddi surette 
hiddetle beyan-ı mütalâtta bulundu. îddihadcılann rüesasını istihzaî ke
limelerle yadetti.

1920 senesi Güz aylarında Subhiye Bakû’da tesadüf ettim. O pek az 
değişmişti, teşkilâtı büyümüş, arkadaşları çoğalmıştı.

Subhi Türkiyeye gitmek fikriyle hastalanmış, fakat bir parça tered- 
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düd ediyordu. Kemal tarafından benim mevkufiyetim ve Türkiyeden nef- 
yolunmam meselesi onun tereddüdünü daha arttırdı.

— Fakat ben Kâzım Karabekir Paşa ile muhabere ediyorum, o beni 
davet ediyor; diyordu.

— Türk Paşalarını siz bilmiyor değilsiniz, onların sözüne inanmaya 
gelmez, onlar eski kurtturlar - diye benim tarafımdan edilen itirazdan 
sonra - o halde bir parça bekliydim, dedi.

Subhiye arkadaşlarından bir çoğu daima Türkiyeye gitmek için teş
vik etmekte olduğu anlaşılıyordu.

Bir ay sonra biz Gümrü’den Bakû’ya avdet ettik. Ben Karabekir’i 
Subhi’ye, gayet istidatlı bir asker, pek kurnaz bir diplomat diye tavsif 
ettim.

Fakat yoldaşları Subhi’yi Türkiyeye gitmeye tamamen ikna etmişler, 
tarafımdan verilen malûmatın ona hiç tesir etmediğini hissettim. Artık 
Suphi Türkiyeye gitmek için karar vermişti. Midivani taht-ı riyasetinde
ki bizim hey’et hareket etti. Bu defa Kars’a ve oradan Ankara’ya gide
cekti. Subhi ailesi ve bir nice yoldaşı ile bizimle birlikte Gümrü’ye ve 
oradan Kars’a geldi. Karsta Karabekir ve gerek onun adamları, gerek 
bizim hey’eti ve gerek Subhi ve yoldaşlarını tantanalı surette kabul et
tiler. Orada birkaç gün kaldık. Karsta iken Midivani heyeti ve Subhi (ar
kadaşları) için Ankara’ya gelmeye Kemal Paşadan müsaade geldi. Yal
nız benim için sayaht memnu olduğu anlaşıldı. Ben Bakû’ya avdet edecek 
oldum. Bana müsaade edilmediğine Subhi müteessir oldu. Ben Erivan’a 
gittiğim zaman Subhi ve arkadaşları Erzurum’a seyahat etmek için ha
zırlık görüyorlardı. Şu tarikle Subhi ile son defa Karsta ayrılmıştık!...

(Sonu var)
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EPOPE VE HURAFE MOTİFLERİNİN TARİH BAKIMINDAN ÖNEMİ

Abdülkadir inan

Malûmdur ki her milletin tarihi millî destan ve efsaneleriyle başlar. 
Büyük devlet kuran hakanların ve onlara yardım eden millî tanrıların 
menşe’lerine dair söylenen efsaneler, âyinlerde okunan dua ve İlâhiler, 
kahramanların sergüzeştlerini terennüm eden epopeler, masallar, halk fel
sefesinden ibaret olan atalar sözü, bugün bizim için mânâsız gibi görülen 
hurafeler... Yalnız bir milletin değil, bütün beşeriyetin tefekkür tarihi
ni ve onun muhtelif tekâmül safhalarını öğrenmek için çok kıymetli ma
teryaller teşkil ederler. Arkeologların yaptıkları kazılarda elde edilen 
çanak, çömlek, silâh ve sairelerin parçaları muhtelif devirlerdeki maddî 
kültürün inkişaf safhalarını öğrenmek için yazılı kaynaklar bulunmadığı 
hallerde yegâne kaynak teşkil ettikleri gibi epope, hikâye, masal ve sair 
mânevî kültür mahsulleri de o geçmiş muhtelif devirlerin karanlık nokta
larını bize aydınlatırlar. Bunlar kazılarda elde edilen çanak ve çömlek 
parçalarından daha mühimdirler. Çünkü bunlar toprak altında ölü kalan 
kırıklar değil, cemiyetin ruhunda binlerce yıl yaşayan vesikalardır, in
san cemiyetinde en asrî ve en mütekâmil olduğunu iddia eden ferdin bile 
binlerce senelik iptidaî bir âdeti, inancı ve etnoğrafya maddelerini kendi
siyle beraber yaşattığını görürüz. Elimizdeki nişan yüzüğü, asrî kadınla
rın bileklerindeki bilezikler ve kulaklarındaki küpeler, mağara devrinde 
yaşayan baba ve analarımızın, bir sürü iptidaî inanç ve âyinlerde kul
landıkları nesnelerdir ki o çağda bu şeyler “koruyucu tılsım” sayılırdı...

“Dansı başınıza!” diyoruz. Fakat, bu temenni ve duanın en eski de
virlerdeki Şamanizm panteonundaki tanrılara yapılan saçı (libation) me
rasimi ile sımsıkı bağlı olduğu hiç birimizin hatırına gelmez. Bâzan şaka 
olsun diye başımızın etrafında çevirip birine para veriyoruz. Bunun da 
Şaman dininde mühim bir âyin bakiyesi olduğundan haberimiz yoktur.

Biz, bu notumuzda yaşayan an’anelerin tarihî önemini göstermek 
maksadiyle Çin kaynaklarında tespit edilen bir Türk rivayetini bugünkü 
Altay Türklerinin bir an’anesiyle mukayese için nakletmek istiyoruz.

Çin vak’anüvisleri tarafından tesbit edilen efsâne milâdın ikinci as
rında Hunların yerini işgal eden Siyanpi sülâlesinin menşe’ine dair rivâ- 
yettir.
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“Moloheu namında bir Siyanpi Tatarı üç sene müddetle güney Hun- 
larınm ordusu içinde bulundu. Bu uzun gaybubet esnasında memlekette 
kalmış olan karısı dünyaya bir çocuk getirerek ismini Tan-şe-hoay koydu. 
Moloheu avdet ettiği zaman evinde böyle bir çocuk bulmaktan hayretlere 
düştü, ilk hareketi bu çocuğu validesiyle beraber öldürmeğe kalkmak ol
du. Kadın bu gibi ahvalde Tataristan’da çok kere istimal edilen bir hileye 
müracaatta muztar kaldı. Bu hile ise kadını mâsum göstererek çocuğun 
tevellüdünü harikalı bir şekle sokar. Kadın, bir gün şiddetli bir gök gü- 
rültüsiindan korkarak gözlerini semaya kaldırınca ağzına bir dolu tanesi 
düştüğünü, bunu yuttuğunu, sonra gebe kalarak on ayda bu çocuğu dün
yaya getirdiğini anlattı. Bu sayede hayatını kurtardı.” (Aynen Degui- 
nes’nin Hüseyin Cahit tarafından tercüme edilen tarihinde cilt II, s. 133; 
M. Şemseddin, Mufassal Türk Tarihi, III, s. 88).

Altay Türklerinden Mundus ve Tölös oymaklarının kendi menşe’le- 
rine dair söyledikleri efsane de tıpkı mezkûr Siyanpi sülâlesinin menşe’i- 
ne dair Çin kaynaklarının tesbit ettikleri efsane gibidir. Altay rivayeti 
Radloff, Verbitski ve Potanin gibi âlimler tarafından tesbit edilmiştir.

Radloff’un tespit ettiği rivâyet:
“Geçmiş bir zamanda düşmandan kaçarak saklanmış bir kız olmuş. 

O kız ıssız bir sahrada dolaşırken kesif (kaim) bir yurda (halka) tesa
düf etmiş. O halktan bir genç onunla evlenmiş. Fakat kız gebe imiş. Ko
cası ve oradaki ulus ona sordukta:

“Ben ana babamdan ayrılıp kaldıktan sonra yiyecek yemek bulama
dan yürüdüğümde ulu (dehşetli) fırtınalı yağmur yağmıştı. O yağmur 
geçtikten sonra önümde bir buz (dolu) gördüm. O doluyu alıp kırdığım
da içinde iki tane buğday buldum. Onları yedikten sonra derhal kamım
da iki çocuk peyda oldu” demiş1.

Verbitski’nin tespit ettiği iki rivâyet 1899’da Kazan’da basılan Al- 
tayhlar2 adlı eserindedir (s. 60-61 ve 136-137). Bunlardan birincisi Şa
man İlâhilerinden alınmış şu parçadır:

“Pudayçılap purulgan
Mus purçakçılap tögülgen 
Mus purçaktan yarılıp tüşken 
Muzıgan kanmğ yeeni, 
Atam Totoy Tengere!...” (s’ 60-61) 

Mânası:
“Sen, buğday gibi dalgalanırsın 

Buz dolu gibi dökülürsün 
Doludan yaratılmışsın 
Buz Hanın yeğenisin, 
Atamız Totoy Tann'..”
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İkinci rivayet Mundus ve Tölös oymaklarının atalarına dair söyledik
leri efsanedir. Bu rivayet Radloff’un tespit ettiği rivayetin aynıdır. Yal
nız şu sözler ilâve edilmiştir:

“Her oymağın aile tanrısı, yani koruyucu ruhu vardır. Mundus ve 
Tölös’iin (yani doludan doğmuş olan ikizlerin) ahfadı kendilerinin sema
dan düşmüş buzdan (doludan) türediklerini hatırlayarak Totoy Payan 
adlı tanrıya kurban takdim ederler. Totoy Payan doğu, yıldırım ve yağ
mur ilâhıdır.”

Potanin tarafından tespit edilen efsane de Radloff ve Verbitski’nin 
tespit ettiklerinden farklı değildir1 2 3.

(1) Proben, I, 183 (text), 204-205 (tercüme),
(2) Verbitski, Altayskiye İnorodsı, Kazan, 1899.
(3) Potanin, Crerki Severo - Zopad Mongolii, IV. S. 3, 62, 69, 70.

Çin kaynaklarındaki Siyanpi efsanesiyle bugünkü Altaylıların efsa
nesinin karşılaştırılması gösteriyor ki bu efsaneler çok eski devirlerin 
hâtıralarıdır. Çin vekayinâmelerinin tam olarak muhafaza edemedikleri 
Buzhan menkıbesini Altaylılar bugüne kadar bütün âyin ve merasimle
riyle muhafaza etmişlerdir.

ikinci Tarih Kongresi’nde verdiğim “Alt ay’da Pazırik hafriyatında 
çıkarılan atların vaziyetini, Türklerin defin merasimi bakımından izah” 
başlıklı konferansta arkeolojik araştırmalarda elde edilen eski eserlerin 
izahı için Türk folklor ve etnoğrafya maddelerinin incelenmesi lüzumun
dan bahsetmiş ve buna bir misâl olarak Pazırık’ta çıkarılan dondurulmuş 
atların kuyruklarının neden dolayı kesilmiş olduklarını Türk âdetleri ve 
Türk destanlarındaki buna ait motiflerle izaha çalıştım. Konferansın son 
sözü olarak Kongre’ye arzettiklerimi buraya da ilâve ediyorum:

“Bu küçük konferanstan maksadım, Altay’da yani Türkün eski be
şiğinde bulunan bir mezarın Türk mezarı olduğunu ispat ederek kültür 
tarihimiz için bir kazanç temin etmek değildir. Bitaraf ve hüsnüniyet sa
hibi âlimler için bunu ispata lüzum olmadığı gibi, kültür tarihimizin de 
bir mezar kazanmağa hiç de ihtiyacı yoktur. Bu konferanstan maksadım, 
atalarımızın bıraktığı bu gibi maddî kültür eserlerini tetkik ederken es
ki Türk rivâyetlerinin, epopelerinin ve umûmen folklor ve etnografya ma
teryallerinin bu sahadaki ehemmiyetini göstermekten ibârettir.

Yazılı vesikalarla halledilmesi güç olan bâzı meseleler, etnoğrafya 
ve folklor bakımından tetkik edildiği zaman aydınlatılabilir. Nitekim bu 
konferansım bunun bir küçük örneğidir. Bunun içindir ki Türk gençliği
nin tarih, arkeoloji ve antropoloji ile beraber etnografya ve folklor saha
sına da ehemmiyet vermeleri millî kültür tarihimiz için pek lüzumludur.”
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FOLKLOR VE ETNOGRAFYA NIN KONULARI ÜZERİNE

M. Şakir Ülkütaşjr

Şu son yıllar içinde sık sık yazılıp kullanıldığım gördüğümüz “Folk
lor” kelimesi, delâlet ettiği İlmî mâna ve mahiyeti bakımından âdeta 
“sû-i istimal” edilen bir söz niteliğine bürünmüştür. Halbuki, gerek 
(Folklor “Halkıyyat”), gerek (Etnografya “Kavmiyyat”) kelimeleri 
—biyoloji, zooloji, filoloji gibi— belli birer bilim şubesinin adıdır.

Hal böyle iken, son zamanlarda basın sahasında, hattâ topluluklar 
arasında meselâ: “Folklor Ekibi”, “Folklor Gecesi”, “Folklor Gösterisi”, 
“Folklor Festivali” gibi sözleri, ifadeleri sık sık okumakta, işitmekteyiz. 
Şurada hemen işaret edelim ki, bu sözlerle ifade edilmek istenilen şeyler, 
bir bilim çerçevesi içinde, doğru bir anlam taşımaz.

İlmî mânadaki folklor kadroları içinde bir (halk oyunları, halk mü
ziği, halk edebiyatı, halk temâşâsı “tiyatrosu”) gibi ancak belli ve sınır
lı tetkik bölümleri de vardır. Ama folklor sadece bunlar demek değildir 
ki.. Onun (ezcümle âdetler, itikatlar gibi) daha geniş ve çeşitli konuları, 
maddeleri vardır.

Sonra, Folklorun tetkik ve şümul sahası ile, Etnografyanınki de bir
birine karıştırılmaktadır. Bütün bunlar, hâlâ bu iki bilim sahasımn lâyı- 
kiyle anlaşılamamış olmasından ileri gelmektedir. Evet, her ikisi de hal
kı tetkik eder; halka ait şeyleri toplar. Ama biri cemiyetin maddî kültü
rünü (Etnografya), öteki de fikrî, mânevî kültürünü (Folklor) araştırır. 
Türk Folklor Ekolü de bu esas üzerine dayanan bir nitelik taşır; böyle 
bir cepheden yürür.

işte biz, aşağıdaki yazı ile bu iki bilim sahası hakkmdaki bilgileri, 
bir bilim tevâzuu içinde, bugün de tekrarlamakta bir fayda, hattâ zaru
ret mülâhaza ettik.

Cumhuriyet devrinin millî kültür hareketlerimiz içinde en verimli 
bir saha halinde kurulup gelişmesini sağladığı iki önemli bilim şubesi 
vardır: Bunlardan biri folklor, İkincisi de Etnografya’dır. Son otuz yıl 
içinde türlü dergi ve gazetelerde adlarına sık sık rastlamakta olduğumuz
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bu iki bilim şubesinin, Türk Ekolüne göre, tetkik smır ve sahaları bir
birinden ayrılmıştır. Binaenaleyh, ona göre mütalâaları icap eder.

Gerçi, bazı memleketlerde, bazı bilginler —hattâ bugün dahi— bu 
iki bilimi ya doğrudan doğruya Etnoloji’nin içinde sayarlar, ya da Folk- 
lor’u Etnografya’nm özel bir şubesi olarak mütalâa ederler. Halbuki biz, 
temas ettikleri kültürel konu ve maddeler bakımından bu iki bilim saha
sını birbirinden ayrı mütalâa ederek araştırmalarımıza yeni bir yön ver
miş, aşağı yukarı bir Ekol meydana getirmişizdir. Bununla beraber, biz 
bu sahada pek de tek sayılamayız. Nitekim Fransız, Rus Folklor Ekolleri 
bu iki bilginin konusunu ayrı ayrı mütalâa etmişler ve bugün de öyle yap
maktadırlar.

Şimdi, otuz yıllık bir çalışma ile yeni ve az çok birbirinden farklı 
bir çerçeve içinde gelişmekte olan Folklor ve Etnografya’nm şu anlayışa 
ve ayrılışa göre sahalarım gözden geçirelim. Fakat bundan önce, konu
muzun esasım teşkil edecek olan (Folklor) sözüne kısaca bir göz atalım:

Folklor kelimesi, İngilizceden alınmış mürekkep bir isimdir. Burada 
“folk” halk; “lor” da bilgi, tetkik demektir. Bu itibarla Folklor, halkı 
bilme, halkı tanıma anlamına gelen bir deyimdir. Folklor kelimesini ilk
önce 1846 da İngiliz yazarlarından “!William John Thomas”, “volksepos”, 
“volksfest”, “volkslied” gibi Almanca kelimelerini taklit ederek, böyle 
toplu bir şekilde kullanıp ortaya atmıştır. Bu kelime, zamanla tutuna
rak belli bir bilim şubesinin adı olmuştur. Nihayet bugün de dünya bilim 
âlemi bunu hemen umumiyetle böyle kullanmaktadır. Yalnız Almanlar, 
Folklor sözünü bümekle beraber, bu anlamda daha çok “Volkskunde” tâ
birini kullanırlar. Bu tâbir de “Volks”, Almancada halk ve “Kunde” ise 
bilmek anlamına olan “Kennen” fiilinden bir isimdir. Binaenaleyh, Al- 
mancadaki bu tâbir de, Folk-lor kelimesi gibi, “halkı bilme”, “halkı ta
nıma” mânasına gelir.

Bizde ise —ilk defa— büyük mütefekkir ve bilginimiz rahmetli Ziya 
Gökalp, Folklor’u “Halkıyyat” kelimesiyle dilimize nakletmiştir. Sonra
dan —ilk ilmi bir Folklor Kurumumuz olan— Halkbilgisi Derneği (Ku
ruluşu 1927) de bunu “Halkbilgisi” suretinde ve tam Türkçe karşılığiyle 
kullanmıştır. Fakat bugün onu, daha çok dünya bilim âlemine uyarak, 
hemen umumiyetle “Folklor” suretinde kullanmaktayız. Bütün dünyada 
nisbeten en yeni bir bilim şubesi olan Folklor, bizde tamamen Cumhuri
yet devrinin mahsulüdür.

Buraya kadar verdiğimiz şu pek kısa ve gerekli bazı açıklamalardan 
sonra artık bu iki bilim alanının târif ve konusunu ele alabiliriz.

Folklor, en derli toplu mânasiyle alelûmum halk edebiyatı, müziği, 
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halk gelenek ve inançları gibi tamamen fikrî ve mânevi tezahürleri, kısa
cası ana sınıfın mânevi kültürünü tetkik eden bir bilim şubesidir. Dü
ğün, bayram, cenaze, kandil, doğum, çocuk v.s. ye ait halk görenek ve ge
lenekleriyle cin ve peri, büyü, afsun, muska gibi şeylere inanma şeklinde 
tezahür eden bütün halk itikatları ile türküleri, oyunları, masalları, men
kıbeleri, atasözleri ve deyimleri hep Folklor’un konusu içindedir. Ve bü
tün bunlar, Folklor’un ancak belli ve sınıflı kadroları içinde tetkik olu
nur. Kadro, Folklor araştırmalarının temel taşı mesabesindedir. Belli ve 
bölümlü tetkik kadrolarının çerçevesi içinde yapılmamış olan bir Folklor 
derlemesi, daima noksan kalmağa mahkûmdur. Kadro, Folklor maddele
rini derliyecek olan bir kişinin elinde en lüzumlu, faydalı bir rehber, araş
tırmalarda tam bir ışıktır.

Burada şu noktayı da kısaca belirtelim ki: Folklor, şümûlüne giren 
araştırmalarım, günün mu’tâlarına göre ve bunun üzerinde yapar; bugü
nün halk mânevi unsurlarım toplar. Daha açıkçası, araştırmalar düzlü- 
ğünedir; derinliğine değildir. Folklor, her şeyden önce madde, malzeme 
toplar. Folklor Tarih, Sosyoloji, Psikoloji, Pedagoji gibi ilimlere madde, 
malzeme verir. Derinliğine araştırmalar Tarih’in (Din, San’at Tarihleri 
gibi), terkip ve mukayeseler de Sosyoloji’nin şümûlüne girer. Bugün halk 
arasında yaşıyan her hangi bir âdet ve itikadın ya da oynanan bir halk 
oyununun menşe ve tarihî seyri Folklor’un konu ve alanı dışındadır (*).

(*) Bu hususta meşhur Fransız Folklorcusu Van Gennep de şöyle demektedir: 
Folklor, sosyal hayatın kendinden başka hiç bir ilim tarafından birinci derecede na- 
zar-ı dikkate alınmayan madde ve unsurlariyle meşgul olur. Bu hususî unsurlar 
“halkça, yahut halka mahsus” deyimiyle ifade edilen şeylerdir. Meselâ: Edebiyat Ta
rihi, isimleri belli şahısların, fertlerin eserleri ile uğraşır. Halk hikâyeleri, masalları 
ise, bilâkis asıl halkın, adsızların eserleridir. Hiç birinin üzerinde bilinmek ve anlaşıl
mak isteyen bir varlığın izleri yoktur. Bunlar ağızdan ağıza dolaşır. Bu itibarla halk 
masallarını diğer edebî neviler, makuleler dâhilinde tasnif etmek imkânsızdır. Bunlar 
Folklor’un konusu içinde olup, asıl halk hayatının fikrî unsurlarıdır.

Etnografya’ya gelince: Eski Yunanca (Etnos - Kavim) ile (Grafo- 
Yazı) kelimelerinden yapılmış mürekkep bir isimdir. Batı bilginleri bu
nu, Yunanca ashna uyarak “Etnographie” suretinde kullanırlar. Bizde 
ise, eskiden Arapça ifade ile “kavmiyyât, Akvâmiyyât, llm-î Akvâm” şe
killerinde kullanılmıştır. Son zamanlarda ise, Türk Dil Kurumu’nun yap
tığı İlmî terimlerde bu kelimenin Türkçe karşılığı olarak “Budunbilim” 
sözü konulmuştur.

Etnografya, Avrupa’da XIX. asrın içinde kurulmuş bir bilimdir. 
Bizde ise, bir bilim sıfat ve haysiyetiyle değerini, Folklor gibi, ancak 
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Cumhuriyet devrinde bulmuştur (**). Bu kelime de bugün, Batı bilim 
âlemine uyularak daha ziyade (Etnografya) şeklinde kullanılmaktadır.

(**) Eski Dârülmuallimin (Öğretmen Okulu) Müdürü, Terbiyeci Sâtî’ Bey ta
rafından Meşrutiyet devrinde —ekseri tarafları tercüme suretiyle— yazılmış olan 
“îlm-i Akvâm” adlı tek bir kitap vardır.

(***) Vaktiyle kurulmuş olan Türk Halk Bilgisi Derneği’nin “Halk Bilgisi Ha
berleri” ile “Halk Bilgisi Mecmuası”nda yayınlanan yazılan ve bilâhare Ihsan Hınç- 
er’in “Türk Folklor Araştırmalan” dergisinde çıkan makaleleri bu sahanın, muaz
zam bir yekûn tutan madde, malzemesi olarak zikredebiliriz (H. B. Haberleri sonra
dan İstanbul Eminönü Halkevi tarafından devam ettirilmiştir).

Etnografya da “ana sınıf”ı, yâni asıl halk teşkil eden topluluğun 
bütün maddî mahsullerini, kısacası bir cemiyetin maddî kültürünü araş
tıran bir bilgidir. Alelumum aba, kepenek, sako, âbani, havuziçi ilâh., gibi 
giyim; keçe, kilim, cicim, başlık, tepelik ilâh., gibi süs eşyası; avcılık ha- 
hayatı, av âlet ve silâhlan; çobanlık hayatı; ev eşyası, yapı maddeleri; 
tarım hayatı ve yaba, düven, kağnı, yayık gibi tarım âletleri; halk zena- 
atleri ve onun meydana getirdiği çeşitli bütün eşya; yapılışları bakımın
dan halk sazları, hep Etnografya’mn konusunu vücuda getirir.

Gerçi, bu iki bilim alanı, halk hayatım, halka ait şeyleri araştırma 
bakımından birbirinin içinde gibi görünür. Halbuki, yaba, düven, sıyırgı 
ilâh., gibi tarım; tefe, tarak, dolap, gücü ilâh., gibi dokumacılık âletleri
ni konu olarak ele alan bir araştırmayı Folklor’un araştırma şümûlü içi
ne sokamayız, sokulmamalıdır da.. Bize, meselâ: Bir yayık, bir kaval, bir 
beşik’in nasıl, neden ve ne biçimde yapıldığım değil; hangi gün yayık 
döğülürse o gün alman ürünün kokup bozulacağım, kavalın Hz. Ali’nin 
mûcizeli bir icadı ve sesinin de Ali’nin kendi sesi olduğunu; beşiğe ilk 
yatırılan bir çocuk için yapılan töreni, Beşik Kertme “yâni, daha beşikte 
iken iki (kız-erkek) çocuğu nişanlama” geleneği hakkmdaki halk inanç
larını anlatan bir yazı, tamamen Folklor’un konusu ve kadrosu içindedir, 
işte şu kısa misallerden de anlaşılıyor ki, Folklor’la Etnografya’mn bir 
gibi görünen konu ve alanları hakikatte ayrı ayrıdır.

Bizde biihassa Hâmit Zübeyir Koşay ile Ali Rıza Yalgın’m Türkiye 
Etnografyasına ait yaptıkları araşırma ve yayınlar, bu yoldaki çalışma
larımızın kâr sütununa kaydedilecek olan gerçek birer değerdirler. Folk
lor alamnda, bugünkü araştırma ve yayınlarımız ise, Etnografya’ya na
zaran daha zengin, daha hacimlidir (***). Bu sahada gerçekten iyi çalı
şan arkadaşların yekûnu da, günden güne, sevindirici bir sayıyı bulmak
tadır.

Hülâsa, konuları itibariyle “ana sınıf” olan halkı “maddî” ve “mâ
nevi” yönleriyle bilme, tanıma demek olan Folklor ve Etnografya: Birin
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cisi, bütün gelenek ve inançları, İkincisi de alelûmum maddî kültürüyle 
tabiatın şevkine tâbi olan asıl halk tabakasının tetkikidir. Almanlar bu 
sınıf halka “Mutterschichten” yâni, bir memleketin sayı itibariyle en 
kalabalık ve aynı zamanda en güvenilir evlâtlarım yetiştiren “ana sınıf” 
derler. Bizim de bu sınıfı teşkil eden halkımız, daha çok köylümüz ve kü
çük kasabalılanmızdır. Burada şu noktaya önemle işaret edelim ki, bu
gün toplıyacağımız Folklor ve Etnografya maddeleri bu sımf halk arasın
da yarı canlı (Survivance = peszinde) bir halde yaşamaktadır. Bu husus
ta büyük bir istical göstermek, bunları biran önce toplamak zorundayız. 
Gecikirsek —ki sosyal hayatımız gözle görülür, elle tutulur bir devrin 
içindedir— bir gün kaynakların kuruduğunu, canlı şahidelerin birer taş, 
birer avuç toprak kesilmiş olduklarını görmemiz hiç de gayri vârid de
ğildir. Batı milletleri hummalı çalışmalarla bu işi, hemen tamamen bi
tirmek üzeredirler, hattâ, bazıları bitirmişlerdir de..
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HABERLER

CUMHURBAŞKANININ BEYANATI

Sayın Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay’ın 20 Şubat 1967 tarihli Milliyet ga
zetesinde çok mühim bir beyanatı ya
yınlanmıştır. Yıkıcı kuvvetlerin bitmez 
tükenmez tahrikleri karşısında sabn 
tükenmekte olan Türk Milletine tercü
man olarak sayın Sunay, meselelere bü
yük bir ışık tutmuş ve tam bir vuzuh 
getirmiştir. Yüksek seviyeden herşeyi 
aydınlatan, her gözü açması ve her ku
lağa küpe olması gereken bu fevkalâ
de beyanatı ayın en mühim hâdisesi 
olarak aynen dergimize alıyoruz:

SORU 1 — Son zamanlarda Türki
ye’de sol akımların geliştiği bir gerçek
tir. Bazı çevreler, bu gelişmenin mem
leket için zararlı olduğu kanaatini iz
har etmektedirler.

Sizce sol akımlar zararlı mıdır?
Bu akımlar arasında bir derece far

kı var mıdır?
Bir fark olduğunu kabul ediyorsa

nız, bu sol akımların hangi noktada 
durmasına taraftarsınız ?

CEVAP : Sol akımların, Türkiye’de 
geliştiği ve son zamanlarda daha da ge
liştirilmek istendiği bir gerçektir. An
cak, türlü vasıtalarla sinsice ve aşikâr 
olarak yapılan aşırı sol propagandalar 
ve değişik isimler taşıyan aynı maksat
lı teşekküller tarafından bu uğurda gi
rişilen gizli ve açık faaliyetler, ilgili ka
nunlarımızın sınırlarını aşma niyet ve 
istidadını göstermektedir.

Endişe verici olan bu durumu mil
letçe şuurlu bir şekilde karşılamak, 
meşrû hale ve makul hadde irca etmek 
mecburiyetindeyiz.

Türk vatandaşlarını, Anayasanın 
koyduğu temel hakların ve ödevlerin 
dışına çıkmaya davet ve teşvik eden 
her propaganda ile bunu fiilen yapmağa 
ve yaptırmağa zorlayan sol akımlar ve 

bunlardan cesaret ve kuvvet alan diğer 
aşın akımlar memleketimiz için şüphe
siz çok zararlıdırlar.

Sol akımlar arasında, nazariyat ve 
tatbikat bakımından önemli farklar var
dır. Bunlann, özelliklerini bilmek, her- 
birinin başgösterdiği yerden ve andan 
itibaren takip ettiği yolları ve ulaştığı 
merhaleleri dikkatle izlemek ve her 
merhalenin mahiyet ve şümulünü, mi
salleri ve neticeleri üzerinde doğru ola
rak değerlendirmek ve açıklamak güç
tür.

Bu işi, vatandaşlanmızın anlıyaca- 
ğı bir şekilde açık ve seçik olarak yap
mak, sivil ve askerî bütün kurumlann 
sorumlulan kadar vatanperver her 
Türk aydmı ve Türk basını için de mil
lî bir vazifedir.

Sırası gelmişken konumuzla ilgili 
önemli ve tarihî bir gerçeği belirtmek 
isterim: Birinci Dünya Harbi nihaye
tinde ve sonrasında ilkin yurt dışında 
ve bilâhare yurt içinde başgösteren sol 
akımların en taze ve etkili devresini 
genç sayılabilecek yaşlarda idrak etmiş 
olan aziz Atatürk, içinde bulunduğu 
ağır şartlara rağmen memleketin ida
resini sosyalizm diye bir kayda bağla
mamıştır. özel teşebbüse engel olmayan 
Atatürk, özel teşebbüsün ilgi gösterme
diği ve başaramadığı işleri devletin 
yapması esasına dayanan ve zamanına 
göre tamamen demokratik olan bir re
jim kurmuş ve bunu durmadan geliştir
miştir.

Sol akımların aşırı yoldan maksatlı 
bir şekilde veya istemiyerek komüniz
me müncer olmaması için yalnız kritik 
bir noktada değil, sınırladığı bir hadde 
kesin olarak durması veya durdurulma
sı gerekir.

Sol akımların hangi noktada dur
ması hakkmdaki sorunuza gelince, ka
nunlarımızın bu husustaki yasakları in
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dî bir takdire ve dolayısiyle buna bağlı 
bir cevaba imkân vermez.

Bununla beraber, aşırı akımların 
ilk ve müşterek hedefi olan millî birlik 
ve bütünlüğümüzü korumak ve kuvvet
lendirmek için, memleketimizde ırk, din, 
mezhep ve tarikat mücadelesi yapma
mak, servet ve sınıf düşmanlığı yarat
mamak, irticaa başkaldırtmamak, böl
gecilik rekabetine girmemek, ahlâkımız 
ile millî şuura temel olan maneviyatı 
ve bunun icaplarını sağlayan örf ve 
âdetleri yoketmemek, herşeyi maddi
yattan beklememek ve en kısa zaman
da cehaletten milletçe kurtulmak ge
rektiğini bütün vatandaşlarıma bir ke
re daha hatırlatmak isterim.

Halkının mutlak çoğunluğu Türk, 
Müslüman ve fakir olan bir devletiz. 
Çocuklarımızı ve gençlerimizi yuvala
rında ve kendi çevrelerinde lâyıkı veç
hile yetiştirmek türlü sebepler ve yeter
sizlikler yüzünden mümkün değildir. 
Tehlikeli gördüğümüz aşırı akımların 
etkilerine karşı maneviyata kıymet ve 
öncelik vermemiz gerekmektedir. Bu 
durum, temel ve genej eğitimi sağlayan 
ilk ve orta öğretim okullarıyla Silâhlı 
Kuvvetlerin önemini arttırmaktadır. 
Yavrularımıza ve cahil olan gençlerimi
ze bu teşekküllerde esaslı bilgiler ver
mek, vatan, millet ve din sevgisini sağ
lamak zorundayız. Onları aşırı akımla
ra karşı koruyacak kuvvetli bir inanç 
ve iman ancak bu suretle temin edile
bilir.

Komünizm tehlikesi

SORU 2 — Türkiye’de bir komü
nizm tehlikesi olduğu kanaatinde misi
niz ? Bu kanaati taşıyorsanız, tehlike
lerin neler olduğunu söyliyebilir misi
niz? Aksi kanaatte iseniz, fikirlerinizi 
öğrenebilir miyiz?

CEVAP : Komünizm, ortaya çık
tığından beri, Anayasamızın dışında ve 

memleketimizde yasak olan bir ideolo
jidir. Bu yüzden, milletimizi ve gelece
ğimizi tehdit eden komünizm faaliyet
leri içeriden ve dışarıdan gizli olarak 
idare edilmekte ve miktarları çok az 
da olsa komünizmin hizmetinde bulu
nan hainler yabancı kaynaklardan bes
lenmektedir. Memleketimizde devamlı 
ve sinsi bir şekilde komünizm propa
gandası yapılmakta ve etkisinin her ta
rafa yayılması için çalışılmaktadır. Bu 
cılız ve etkisi henüz zayıf olan fiilî du
ruma dayanarak, memleketimizdeki ko
münizm tehlikesinin, bazı çevreler ta
rafından ileri sürüldüğü ölçüde büyük 
olduğuna kani değilim. Fakat, asıl mil
letimizin hasletleri ve İçtimaî felsefesi, 
mukaddes dinimizin esasları komüniz
min memleketimizde benimsenip yayıl
masına önemli birer engel teşkil etme
lerine rağmen, komünizmi, Türkiye için 
daimî bir tehlike olarak kabul etmek 
gerekir. Çünkü, mahiyet ve hedefleri 
hiç değişmeyen mütecaviz komünizm 
tehlikesi, ikinci Dünya Harhinden son
ra başan sağladığı yerlerde görüldüğü 
üzere, memleketimizde de, rejimin yı
kılmasını, Anayasanın değiştirilerek 
doktrininin her alanda ne pahasına 
olursa olsun uygulanmasını ve kesin 
sonuç olarak milletin bir köle toplulu
ğu ve ülkenin tam bir sömürge haline 
getirilmesini istihdaf etmektedir.

Bu sebeplerle, Anayasa ve hukuk 
düzenimiz bakımından yasak ve çok 
tehlikeli olan komünizm ile diğer aşırı 
akımlara karşı daima uyanık ve tedbirli 
bulunmak, bunlar lehindeki yıkıcı faali
yetlerle yılmadan mücadele etmek ve 
bu konuda genel bir eğitim sağlamak 
millî bir zarurettir.

Ordu içinde

Ordu topluluğu içinde milletin çe
şitli nitelikte gençleri vardır, işçi, köy
lü, şehirli, zengin, fakir, sanatkâr ve 
memurun teşkil ettiği bu topluluğu ay
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nı inanç ve iman seviyesinde birleştire
rek onları gerek bilgi, gerek memleke
tin savunmak hususunda hünerli bir in
san haline getirmek, vatan ve millet 
sevgisiyle doldurmak, mefkûre ve amaç 
birliğine vardırmak gayretiyle uğraşan 
ordu, mukaddes bir okuldur. Yavrula
rımızı emanet ettiğimiz okullarda, mu- 
tad olmıyan propagandalara yer veril
mesini nasıl istemez isek, çoğu cahil 
olarak orduya giren genç evlâtlarımızın 
da, yukarıda belirttiğim gayretler dışın
da etkilere maruz kalmaları tabiatiyle 
tecviz edilemez.

Orduda disiplin başta gelir. Disip
lini ve birliği bozacak propagandaların 
ordu mensuplarına nüfuzunu önlemek, 
orduda her komuta kademesinin esas 
vazifesidir. Bu bakımdan Genelkurmay 
Başkanlığı orduya her zaman uyarma 
yayınları yapar. Bunlar yeni birşey ol
mayıp, devamlı bir iştir. Çoğu cahil olan 
çocuklarımızı İktisadî, sosyal, kültürel 
ve ahlâkî bakımlardan yetiştirmek, di
namik ve morali sağlam olarak kuv
vetli bir duruma getirmek komutanla
rın vazifeleridir.

Sol akımlar ve tedbir

SORU 3 — Millî Güvenlik Kurulu 
toplantılarında, sol akımlara karşı sıkı 
tedbirler alınmasına ve basma bazı tak
yitler konulmasına karar verildiği söy
leniyor. Bunlar doğru mudur? Sadece, 
basma takyitler konularak zararlı sol 
akımların önlenebileceği kanaatinde 
misiniz? Bu konuda genel olarak fikir
lerinizi açıklar mısınız?

CEVAP : Millî Güvenlik Kurulu, 
memleketin huzuruna müteallik konu
larda gayet hassastır. Millî güvenliği 
etkileyen her hususa ve bu cümleden 
olarak sol akımlar ile bunları aksetti
ren basına dikkat ve titizlikle eğilir. 
Bunlar üzerindeki görüşlerini Bakanlar 
Kuruluna bildirir. Karar ve icraat, A

nayasa gereğince hükümete aittir. Hü
kümet, memleketin yüce menfaatlerine 
zararlı gördüğü aşırı akımlara ve bun
ları destekleyen yayınlara karşı tedbir 
almakta gevşek davranamaz.

Bu maksatlar için bazı kararlar 
alındığı doğrudur. Ve, bunlardan bir 
kısmı açıklanmış bulunmaktadır.

Sadece, basma konulacak takyitler 
ise aşırı sol akımların önlenmesi bek
lenemez. Bunun için, aşırı akımların 
faaliyetine temel ve hedef olan ortamın 
her yönden kalkındırılması lâzımdır.

Alınacak tedbirler ne olursa olsun, 
mutlaka Anayasa hudutları içerisinde 
kalınacaktır.

Darbe teşebbüsleri

SORU 4 — Yine son günlerin en 
vahim söylentilerinden biri de, Türki
ye’de demokratik rejime son vermek 
üzere bazı darbe teşebbüslerinde bulu
nulduğu ve bu teşebbüslerin Silâhlı Kuv
vetlerin içinden geldiğidir. Ayrıca, par
tisiz demokrasiden bahsedildiği söylen
tileri de yaygındır. Bu söylentiler ne 
dereceye kadar doğrudur?

CEVAP: Bu konuya, yeni yıl mü
nasebetiyle yaptığım konuşmada da te
mas etmiştim. Tekrar ediyorum:

Bu meselelere iyiniyetlerle yönelmi- 
yenler, tahriklerin de tesiri ve istisma- 
riyle kendilerini rejim aleyhtarı faali
yetlere kaptırarak bir endişe kaynağı 
veya vasıtası durumuna girmektedirler.

Tekevvün etme şartlarını öteden 
beri bildiğimiz hükümet darbeleri, ih
tilâller, devrimler ve direnmeler her ak
la geldiği veya istendiği zaman kolayca 
sahneye konabilecek birer oyun ve mil
let ile Silâhlı Kuvvetler de bu gibi mak
satların hazır birer oyuncağı ve seyirci
si değildir.

Vatan ve milletinin yüce menfaat
lerini herşeyden önde ve üstün plânda 
tutan Silâhlı Kuvvetlerimiz, 1962, 1963 
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yıllarında vâki olan iki darbe teşebbü
sünü derhal bertaraf etmek suretiyle 
demokrasi rejimine olan inançlarını ve 
mületle birbirlerine karşı olan güvenle
rini ispat etmişlerdir.

Fakat unutulmaması gereken bu 
acı dertlere ve gerçeklere rağmen son 
günlerde, özel çıkarlar ve gayrimeşru 
maksatlar için yine ihtilâl ihtimalinden 
bahsedilmiştir.

Kanunî vazifelerine şuurla bağlı 
olan Silâhlı Kuvvetlerimiz, normal ko
muta düzeni ve çok iyi bir ruh haleti 
içinde kendi görevleriyle meşguldürler.

Rejim

SORU 5 — Türkiye’de tek şahsın 
veya bir heyetin hâkimiyeti istemine 
dayanan bir rejimin, memleket kalkın
masını daha iyi gerçekleştirebileceği 
konusunda serdedilen fikirler hakkmda- 
ki düşünceleriniz nedir?

Demokratik rejimden başka bir re
jimin Türkiye’yi nasıl bir ortam içine 
sokacağı kanaatindesiniz ?

CEVAP : Türkiye’de bir şahsın ve
ya bir heyetin hâkimiyetine dayanan 
bir rejimin kurulmasını bugünkü şart
lar altında tasavvur dahi edemem. Mem
leket kalkınmasının, Anayasa ile tâ
yin ve tesbit edilmiş olan hürriyetler 
manzumesi ve esaslar dahilinde sağla
nabileceğine inanıyorum. Bunun dışın
daki herhangi bir nizamm kalkınmamı
zı daha iyi ve daha çabuk gerçekleşti
rebileceği yolunda bazı zihinlerde uya
nan fikirlerin, Türk toplumunun siyasî 
ve sosyal temayülleri nazarı itibare 
alındığında müdafaası kabil değildir. 
Türk milleti, kendine lâyık olan idare 
şeklini seçmiş ve demokratik düzeni, 
fayda ve mahzurlariyle birlikte uzunca 
bir süredir benimsemiştir. Demokrasi 
dışındaki herhangi bir rejim, memleke
timizde, giderilmesi pek zor ve pahalıya 
malolacak ihtilâflar yaratır ve payidar 
olamaz.

Öğretmenler

SORU 6 — Öğretmenler arasında 
yapılan değişiklikler konusundaki fikir
leriniz nedir? Sayın Başbakan, görevle
ri değiştirilen ve merkeze alman öğret
menler hakkında hükümetin elinde dos
yalar olduğunu, buna mukabil C.H.P. 
Lideri sayın İnönü de öğretmenlere 
baskı yapıldığını belirttiler. Ortada çe
lişmeli bir durum görülüyor. Sizin bu 
husustaki görüşleriniz nedir?

CEVAP: Bazı öğretmenler hakkın
da alman inzibatî tedbirleri ve uygula
nan İdarî tasarrufları bizzat inceledim. 
Millî Eğitim Bakanlığı bir haksızlığa 
meydan vermemek için, işlem yaptığı 
dosyalar üzerinde, büyük bir dikkatle 
hareket etmektedir. Buna rağmen, ifti
raya uğrayanlar ve mağdur duruma dü
şenler olabilir. Bunlar haklarını adalet 
mercilerinden aramakta serbesttirler.

Fakat, görevlerinden alınması ge
rekenler de vardır. Çünkü, her toplu
lukta olduğu gibi öğretmenler arasında 
da yetersiz ve niteliklerini kaybetmiş 
kişiler mevcuttur. Eldeki vesikalar bu 
gibilerin durumlarını açık ve kesin ola
rak göstermektedir. Bunlara müsamaha 
edilemez. Millî Eğitim Bakanlığı bunlar 
hakkında gerekli karar ve tedbirleri al
makla mükelleftir. Bu tasarrufunu her 
zaman kullanabilir.

Cemiyetin saygı ve minnet İlişle
riyle bağlı bulunduğu öğretmenler, 
memleketin omuzlarında yükseleceği 
genç kuşakların eğitim ve öğretimlerin
den sorumlu olan ve kendilerini sadece 
kutsal görevlerine adamaları gereken 
değerli ve örnek insanlardır. Bunun için 
haklarında azamî derecede hassasiyet 
gösterilmesi gerekir.

öğretmenlerin gayesi, doğru yol
dan ayrılmadan çocuklarımızı memleke
te yararlı olacak nitelikte yetiştirmek
tir.

Yavrularımız taze ve fidan gibidir. 
Onlar üzerinde gelişigüzel oynanamaz.
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Memleketin alışık olmadığı ve hazme- 
demiyecekleri fikirler çocuklara öğre
tilmemelidir.

Gençlik kuruluşları

SORU 7 — Son günlerde, gençlik 
teşekkülleri içinde ve aralarında anlaş
mazlık çıkmıştır. Bazı olaylar meydana 
gelmiş, gençlerle kolluk kuvvetleri ara
sında üzücü olaylar cereyan etmiştir. 
Boykotlar devam etmektedir. Mahkeme
ler aynı konularda çeşitli kararlar ver
mektedir. Bu konudaki düşüncelerinizi 
öğrenebilir miyiz ?

Gençlere herhangi bir öğütte bulun
mak ister misiniz?

CEVAP: Gençlik konularına, konuş
malarımda önemle yer vermiştim. Bun
ları tekrar etmeden son olaylarla ilgili 
bir noktaya değinmek isterim.

Gençler ile kurdukları teşekküller 
arasındaki ilişki ve davranışlar kanun 
veya tüzüklere uygun olarak yürütül
melidir. Bir hukuk devleti olan Türki
ye’mizde her türlü ihtilâfların tek hâl 
yeri ve mercii, adaletinden şüphe etme
diğim mahkemelerdir.

Gençlere tavsiyem, kanunlara ve 
onları tatbik eden ellere aynı inanç ve 
güvenle bağlı ve riayetkâr olmaları, 
statülerini unutmıyarak haklarına rıza 
göstermeleridir.

SORU 8 — İstanbul Teknik Üniver
sitesi Senatosunun gençlik meseleleri 
konusunda size ve partilere sunduğu 
yazıda, tavsiye edilen tedbirler konu
sunda fikirleriniz nedir? Partilerin bir 
centilmenlik anlaşması yaparak, bu ko
nuda ortak hareket etmelerine taraftar 
mısınız ?

CEVAP: İstanbul Teknik Üniversi
tesi Senatosunun tavsiye ettiği tedbirler, 

son defa yılbaşı konuşmasında yaptı
ğım telkinlere uygundur. Bu konuda, 
yalnız partilerin değil, bütün demekler 
ile Üniversite ve Yüksek Okulların da 
aynı şekilde hareket etmelerine ve ve
liler ve öğretim görevlilerinin öğrenci
lerle devamlı olarak ilgilenmelerine ta
raftarım. öğrenci meselelerini müştere
ken şayanı kabul görülecek bir hal tar
zına süratle bağlıyabilmek için ilgili bü
tün teşekküllerin konu üzerindeki gö
rüşlerini tesbit ederek en kısa zaman
da yayınlamalarını bekleriz.

27 Mayıs

SORU 9 — Son günlerde, bazı ba
sında 27 Mayıs Devrimini zedeliyecek 
yayınlar yapılmaktadır. Tedbirler Ka
nunu işlemez hale getirilmek üzeredir. 
Bu kanunun, tek taraflı işletildiği iddia
ları da mevcuttur. Bu yayınların 27 Ma
yıs Devrimini zedeleyeceği ve küçük dü
şürme gayreti güttüğü iddialarını pay
laşıyor musunuz? Bu konudaki genel 
fikirlerinizi rica edebilir miyiz?

CEVAP: Memleket, 27 Mayıs Dev- 
rimiyle huzura kavuşmuş ve yeni bir 
Anayasa kazanmıştır. Bu uğurda büyük 
ve önemli olaylar cereyan etmiş ve her 
devrimin tabiatında mündemiç olan se
vaplar da, hatalar da işlenmiştir. Bun
lar üzerinde bir kısım vatandaşların 
hislerini tahrik ve istismar etmek ve 
27 Mayıs Devrimini küçük düşürmek 
için yapılan yayınlar, toplumun huzur 
ve sükûnunu korumak bakımından tas
vip edilemez. Büyük bir çoğunluğu ra
hatsız etmekten başka birşeye yaramı- 
yan bu yayınlar, kaynakları ve ulaşmak 
istedikleri hedefler ne olursa olsun, 
makbul bir faaliyet de sayılamaz. Ve 
bu türlü yayınlar 27 Mayıs Devrimini 
zedeleyemez.
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MİLLİYETÇİLER KURULTAYI
Şubat ayının mühim bir hâdisesi de 

Milliyetçiler Kurultayı olmuştur. Millî 
Türk Talebe Birliği’nin teşebbüs, davet 
ve ev sahipliği ile 10 - 12 Şubat 1967 ta
rihinde, İstanbul’da toplanan kurultaya 
bütün Türkiyeye yayılmış bulunan 376 
milliyetçi dernek iştirak etmiş, böylece 
geniş milliyetçi teşekküller ve çevreler 
ilk defa birleşmek üzere bir araya gel
mişlerdir. Böylece Birinci Milliyetçiler 
Büyük Kurultayı gerçekleşmiş ve üç 
gün müddetle milliyetçilik ve Türklüğün 
meseleleri enine boyuna görüşülmüştür. 
Müzakereler ilim adamlarının hazırladı
ğı ana meseleler üzerinde tebliğler ve 
bu tebliğler hakkında söz alan delege
lerin konuşmaları şeklinde cereyan edip 
gitmiş ve çok mühim neticeler alınmış
tır. Bu arada gelecek kurultayı hazır
lamak üzere Fazlı Akkaya, Tarık Buğ
ra, Rasim Cinisli, Enver Esenkov, Sa
bahattin Zaim’den kurulu beş kişilik 
bir icra heyeti seçilmiştir. Kurultayın 
bütün çalışmaları ve yapılan konuşma
ların tam metinleri kitap halinde de 
neşredilecektir.

Kurultayın sonunda Türk Milletine 
bir bildiri yayınlanmıştır. Bu bildiri 
radyoda ve bazı gazetelerde kısaltıla
rak verilmiş, bazı gazetelerde ise, gaze
tenin meşrebine göre, ya bazı kelime
leri kasten çıkarmak veya mevcut ol
mayan ibareler ilâve etmek suretile, 
tahrif edilmiştir. Bildirinin tam ve ke
sin metni şudur:

1. Milliyetçiler Büyük Kurultayı bildirir!

Bugüne kadar ayn ayrı çalışan bü
tün milliyetçi teşekkülleri müşterek fi
kirler etrafında toplayarak memleket 
mukadderatında daha tesirli bir hale 
getirmek maksadiyle 1. Milliyetçiler 
Büyük Kurultayı 10 -12 Şubat 1967 ta
rihinde İstanbul’da toplanmıştır.

Kurultay’da beliren ve benimsenen

Milliyetçilik anlayışının KÜLTÜR MtL- 
LlYETÇÎLÎÖÎ olduğu görülmüştür.

Partiler üstü ve birleştirici;
Irkçı olmayan, fakat millî mezi

yetlere değer veren;
Ümmetçi olmayan, fakat dine hür- 

metkâr ve dinin cemiyetteki hayatî ye
rini ve zaruretini müdrik bulunan;

Materyalizme karşı olan, fakat 
maddî kalkınmayı ve tekniği şart sa
yan KÜLTÜR MİLLİYETÇİLİĞİ, aktif
tir, Marksizmin bütün tezahürlerine 
karşıdır, akılcıdır, ilimcidir, medeniyet
çidir.

Millî değerler hususunda koruyucu 
ve geliştiricidir.

Bu temel görüşlerin ışığı altında 
millî meseleleri inceleyen KURULTAY 
aşağıdaki hususların Türk milletine du
yurulmasına karar vermiştir:

Komünizm ve yıkıcı faaliyetler

a) Millî bütünlükleri parçalamak 
ve mutlak bir esarete götürmek için 
önce meslek gruplarından sun’i şekilde 
sınıflar icad eden, sonra da bu sınıflan 
aralarında kavgaya kışkırtan, kardeşi 
kırdırtan komünizme karşı Türk Milli
yetçileri Büyük Milletimizi uyanık olma
ğa ve mücadelede birliğe davet eder.

b) Türk Milliyetçiliği, millî bün
yemizi tahrip eden bütün fikir ve faali
yetler ile emperyalizmin her çeşidine 
karşıdır.

Maarif, öğretmenler, dil, sanat

a) Türk Milliyetçiliği, Maarifi 
kalkınmamızın ve modern bir millet 
haline gelmemizin en mühim vasıtası 
kabul eder. Bu vazifeyi ifa edecek ha
le gelebilmek için Türk Maarifinin mil
lî mefkûreye uygun hüviyet kazanacak 
şekilde ıslahını gerekli bulur.

b) Türk Milliyetçiliği, milletin 
manevî mimarı kabul ettiği Türk öğ
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retmeninin mesleğine ve Türk Milleti
ne karşı mes’uliyetini müdrik olarak 
yetiştirilmesini talep eder.

c) Milletimiz, sun’î olarak yara
tılan bir dil buhranı içerisindedir, öz- 
türkçecilik adı altında uydurma bir dil 
meydana getirilmesine çalışılmakta ve 
bu dil radyo, basın ve maalesef Millî 
Eğitim Bakanlığı yolu ile millete zor
la kabul ettirilmek istenmektedir. Türk 
Milliyetçiliği, bu uydurma dili, kültürü
müzü çökertmeye yönelmiş bir kasıt 
sayar. Dilin sadeleşmesinde ölçü olarak 
yaşayan türkçeyi, canlı halk dilini esas 
alır. Türkçe, Türk Milletinin konuştuğu 
dildir.

d) Türk Milliyetçiliği, sanat ve 
edebiyatı mefkûre ve inançların en mü
essir vasıtası olarak değerlendirir. Şe
kilde moderndir, muhtevada ise Müslü
man - Türk müessese ve insanının ha
kikatlerine bağlıdır.

Din, ahlâk, tarih

a) îslâmiyeti medeniyetçi bir din 
olarak bilen Türk Milliyetçiliğinin ah
lâk anlayışı, hürmet, hizmet ve merha
met temellerine dayanan Türk - Islâm 
ahlâkıdır.

b) Türk Milliyetçiliği, Millet var
lığını yabancı örfler, yabancı ideolojiler 
ve maddeci görüşün tahribinden koru
mak azim ve kararındadır.

c) Türk Milliyetçiliğinin tarih şu

uru, Türk Milletinin dününü, bugününü 
ve yarınını zamanda ve mekânda bir 
bütün sayar.

Saldırılar

Türk Milliyetçileri Orduya ve Em
niyet kuvvetlerine karşı girişilmiş olan 
saldırıların bir komünist oyunu olduğu
nu bilmektedir. Bu saldırılan şiddet 
ve nefretle reddeder.

Ekonomi ve işçi

Memleketimizde sosyal adaleti, sos
yalizm yoluyla değil, doğruluğuna inan
dığımız refah ekonomisi tedbirleriyle 
gerçekleştirecek olan Türk milliyetçili
ği, işçi, işveren, iş sahası meselelerini, 
memleketin yüksek menfaatleri denge
sinde, karma ekonomi düzeninde sağla
yacaktır.

Dış Türkler

Türk Milliyetçiliği, yukandan beri 
izah edilen görüşe uygun olarak her tür
lü esarete karşıdır. Yetmiş milyonu 
aşan dış Türklerin istiklâl ve hürriyet
leri için çalışmayı bir insanlık borcu 
sayar.

1. Milliyetçiler Büyük Kurultayı 
toplantıya katılamayan milliyetçi mil- 
yonlan, büyük dâvanın asil mücahitleri 
olarak selâmlar.

Allah bizimledir.
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ORGENERAL TURAL A ÇEKİLEN TELGRAF

Yukarıdaki bildiride de temas edil
diği gibi, Milliyetçiler Kurultayında, yı
kıcı kuvvetlerin Orduya ve komünizm 
hakkmdaki emirnameleri dolayısiyle 
Genelkurmay Başkanına yaptığı saldı
rılar da görüşülmüş ve sonunda sayın 
Cemal Tural’a şu telgraf çekilmiştir:

“Sayın Orgeneral Cemal Tural
Genelkurmay Başkanı
Ankara

Komünizme karşı, ordumuzun millî 
seciyesini ifade eden şuurlu ve açık tu
tumunuzu Kurultayımız şükranla karşı
lamıştır.

Emirnameleriniz yalnız Silahlı Kuv
vetlere münhasır bir ders mahiyetinde 
değil, bütün Türk Milleti için de uyarı
cı bir rehber değerindedir. Ayrıca şunu 
da belirtmek isteriz ki, emirnameleriniz 
millî bir vesika olmaktan başka, İlmî ve 

tarihî hakikatlerin veciz bir ifadesini 
de teşkil etmektedir. Bununla siz yalnız 
vazifenizi yapmış olmuyor, aynı zaman
da tarihteki büyük Türk kumandanla
rının bugünkü mümtaz bir temsilcisi ol
duğunuzu da isbat etmiş bulunuyorsu
nuz.

Dünyadaki her millî ordu gibi, mil
liyetçi olması tabiî olan, Türk kültürü
nün büyük koruyucusu Türk Ordusu
nun bugün böyle bir başkumandanın 
emir ve kumandasında olmasından ifti
har duyduğumuzu saygılarımızla arz- 
eder, bu duygu ve düşüncelerimizin bü
tün Silâhlı Kuvvetlerimize duyurulması
na yüksek müsaadelerinizi rica ederiz.

Birinci Milliyetçiler Büyük Kurultayı 
adına

Kurultay Başkanı
Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu”

TRT ÎÇİN ÇEKİLEN TELGRAF

Milliyetçiler Kurultayında - 80 imza
lı bir takrir üzerine, millî bir radyo ku
rulması İçin, Cumhurbaşkanı Cevdet Su- 
nay, Senato Başkanı İbrahim Şevki A- 
tasağun, Millet Meclisi Başkanı Feruh 
Bozbeyli, Başbakan Süleyman Demirel, 
Turizm ve Tanıtma Bakam Nihat Kür- 
şad’a şu telgrafın çekilmesi de ittifakla 
kararlaştırılmıştır:

“TRT muhtariyetini kötüye kullan
maktadır. Bu müessese konuşmalarla, 
temsillerle ve bilhassa kullandığı uydur
ma dil ile millî bünyemiz için tam bir 
tahripçi gibi davranmaktadır. Milletin 
ve millet temsilcilerinin çok sert tepki
lerine rağmen tutumunu değiştirmeyen 
bu müessese ile bir taraftan hukukî sa

hada mücadele edilirken, bir taraftan 
da daha kuvvetli ve hakikî mânada mil
lî bir radyonun kurulması bugün tam 
bir zaruret halini almıştır. Durumu bü
tün açıklığı ile tesbit eden kurultayımız 
bu yolda çalışmanızı saygıyla diler.”

Kurultayda bu meselenin müzakere 
edildiği gün Yeni Gazete’de Hikmet Bil’- 
in dikkate değer bir yazısı çıkmıştı. Bu 
telgrafın ne kadar haklı olduğunu, he
men hemen her gün bu konuda çıkan 
yazıların güzel bir örneği olan sayın 
Hikmet Bil’in yazısı da açıkça ortaya 
koymaktadır. Okuyucularımız aşağıda 
bu yazıyı da bulacaklardır.

T. K.
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TRT ’NİN DİLÎ
Senato’da Turizm ve Tanıtma Ba

kanlığının bütçesi görüşülürken haklı 
olarak birçok hatip de TRT’nin kullandı
ğı dile çatmışlardır.

Gerçekten de radyolarımız artık 
Türkçeleri bakımından dinlenmez hale 
gelmişlerdir. O kadar ki radyonun söy
lediklerini zaman zaman —o da şayet 
ben anlıyabilmişsem— ihtiyar anneme 
olduğu gibi öteki ev halkma tercüme et
mek zorunda kalıyorum.

Geçen akşam söz arasmda bir olay 
için misafirlerden biri:

“— Radyo söyledi.”
Dedi.
Annemin cevabı bugünkü radyonun 

dil keşmekeşini gerçekten en güzel şe
kilde ifade eden cevap oldu. Kadınca
ğız:

"— Belki söylemiştir radyo amma 
o gün evde onun sözlerini bana tercüme 
edecek kimse yoktu. Onun için anlama
mış olacağım.”

Dedi.

öyle bir radyo ki konuşuyor fakat 
onu millet anlamıyor.. Kapsam, koşul, 
örneğin, uygar, yaşanvm, yaşantı, örgüt, 
doğal ve benzeri uydurmalar benim ter
cümanlığınım son hudutları.. Fakat iş 
bununla da bitmiyor, öyle sapmalıklar 
ve uyduruklar var ki, anlıyabilene aş
kolsun. Sanki körol ası mübarek TRT, 
Türkiye’nin değil de komşu bir memle
ketin radyosu hâline geldi. Konuştuğu 
dil komşu dillerden herhangi birine ben
zese, o ülkelerden vatana gelen göçmen
lerin aracılığından yararlanmak müm
kün olacak amma, o da değil, Espe
ranto gibi acaip türedi bir dil!

Hani İnsanın aklına geliyor. Nasıl 
olsa radyonun dilini artık kimse anla

maz oldu. Bari milletin paracıklarına 
yazık olmasın diye TRT meselâ İngiliz
ce yayın yapsa nasıl olur? Böylece hiç 
değilse milletin kulağı İngilizceye âşi
nâ hâle gelir. Nasıl olsa turizm sevda
mız da var.. Bari yurdumuza gelecek 
turistler karşısında sıkıntı çekmeyiz. 
Sonra ne de olsa uyduruk ve hiç bir şe
ye yaramaz bir dil yerine işe yarar ge
çerli bir yabancı dil öğrenmek fırsatını 
da bu arada milletçe kazanmış oluruz.

Galiba en münasibi bu. Şaka bir ta
rafa her önüne gelen kelime uydurursa 
sonunda Türkçe TRT’nin dili hâline ge
lirdi. Senelerdir yazıldı, çizildi fakat al
dıran olmadı. Olmadı, TRT de kapıyı ar
dına kadar açık bıraktı ve nihayet olan 
oldu...

Millet, millî radyosunun lâflarını 
artık hiç anlamaz hale geldi.

Tanıtma Bakanı Senato’da yapılan 
bu haklı tenkitleri:

“— TRT’yi sağı, solu, ortası şikâyet 
ediyor. Şikâyet umumîdir ve devam et
mektedir. TRT kanunu değiştirilecektir.” 

Şeklinde cevaplandırmıştır.
Madem TRT kanunu değiştirilecek

tir, bu sefer yeni kanuna TRT’nin dili 
bakımından da bir madde eklemeyi bari 
ilgililer unutmasalar. Çünkü mübareğin 
iyi mi, yoksa kötü mü yayın yaptığını 
milletin değerlendirebilmesi için, önce 
onun dilini anlaması ancak bu şekilde 
sağlanabilir.

TRT’nin bugünkü dili gerçekten 
Türkiye’nin en hazin tarafıdır, öncelik
le buna el atmak ve milletin dilini sapık 
eşkiyalann elinden artık bir an önce 
kurtarmak lâzımdır.

Hikmet BU
(Yeni Gazete, 11 Şubat 1967)
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KİTAPLAR:

Prof. Paul A. UNDERWOOD, The Ka
riye Dijami, 1966. I - III. Bollingen Se- 
ries LXX. Pantheon Books.

Renkli levhalar, plânlar ve fotoğ
raflar ile tevsik edilen bu muhallet eser 
Bizans sanatı son safhası için bir kay
naktır. Bina en az üç devir geçirmiştir:

1 — ilk Comnene Kilisesi. XI. yüz
yıl sonlan.

2 — ikinci Comnene Kilisesi. XII. 
yüzyıl başları.

3 — Paleolog’lar çağında XIV. yüz
yılda, imparator Andrenicus II zamanı, 
devlet ricalinden Theodor Metochites 
(takriben 1269 - 1332)’in yaptırdığı e- 
saslı onanmlar ve tâdiller ile bugünkü 
şekli,

Bina ve freskler Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ve Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü’nün de yardımlan ile 
Bizans Enstitüsü tarafından kurtanlmış 
ve Türkiye birinci sınıf ve turistik de
ğeri fevkalâde bir anıt kazanmıştır.

Bu iş nasıl başarıldı?
Kariye daha önce de İstanbul’daki 

Rus Arkeoloji Enstitüsü üyelerinden 
Smith Feodor îvanoviç (1906), Alexan- 
der Rüdell (1908), Van Millingen (1912), 
Charl Diehl (1904) ve diğer uzmanlar 
tarafından da incelenmişti. Ancak bina 
kısmen çöktüğü ve bâzı tasvirler sıva 
ile kaplı olduğu için bu araştırmalar ye
tersizdi. Bizans sanat eserleri âşıkı olan 
Thomas Wittemoore ortaya çıktı. Çok 
sofu ve tekmil görünüşü ile insana say
gı telkin eden Th. Wittemoore yemez iç
mez, basit hayat sürer, çok defa temiz 
fakat yakası yamalı beyaz gömlek ile 
gezerdi. İstanbul’daki mozayikleri te
mizlemek için kendi parası yoktu.

Th. Wittemoore önce merkezi Lon
dra’da ve bir kolu Birleşik Amerika’da 
olan Bizans Enstitüsünü. kurdu. Konfe

ranslar vererek para toplamaya koyul
du. 1932’de çok harap durumda olan 
Kariye’nin plânlarım çıkarttı. Vakıflar 
Genel Müdürlüğünü âcil onanmlan yap
maya ikna etti. Freskleri onarabilecek 
ustaları aradı.

1950’de ölümünden sonra, Har var d 
Üniversitesi “The Byzantine Institute, 
Inc.”, onun yarıda bıraktığı işi tamam
lamayı kararlaştırdı. Domberton Oaks 
ile işbirliği sağlayarak, Bizans mimari
si ve arkeolojisi profesörü Paul A. Un- 
dertoood’v. görevlendirdi. Heyet, 1950 - 
1958 yılma kadar her yıl yedi ay çalış
tı ve yukarıdaki eseri meydana getirdi.

Türkiye Hükümeti devir farkı gö
zetmeksizin, insanlığın müşterek malı 
olan tarih ve sanat eserlerini kurtarma 
azmindedir. Esasen Vakıflar Genel Mü
dürlüğü ve Eski Eserler ve Müzeler Ge
nel Müdürlüğü ile İşbirliği yapılmadan 
başan elde edilemezdi. Karşılık olarak 
tek beklediğimiz: Türkiye sınırlan için
de ve dışında Türk Tarih ve Sanat eser
lerinin aynı İlgi ve saygıyı görmesidir.

Bu bakımdan Türk sanat âbidelerini 
incelemeğe ömrünü vakfederek, Mar
din - Erzurum’dan Bursa - Konya’ya 
kadar “Türk anıtlan” adlı muhallet 
eserleri meydana getiren Prof. Albert 
Gabriel’in büyük hizmetlerini burada 
şükran ve minnetle anmak yerindedir.

Türkiye’de Kariye değerinde daha 
nice Selçuk ve Osmanh câmileri, ker- 
vansaraylan, medreseleri, imaretleri, 
şifahaneleri, bimârhaneleri, çeşmeleri 
vb. vardır. Bunların da Türk sanatın
dan pek az haberdar olan cihan efkâ
rına, zikri geçen eser titizliği ile tanıtıl
ması, biz Türkler için olduğu kadar 
“Sanat ve Kültür eserleri insanlığın 
müşterek malıdır” tezini güden batı bi
lim kurulları için bir borçtur.
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Devlet plânlamasında ve Turizm 
programlarında Türk eserlerine en az
dan klâsik eserler derecesinde önem ve
rilerek, kervansaraylara, hanlara, çeş
melere asrî İhtiyaçları karşılayan görev
ler verilmelidir.

Hayır sahipleri, tarihî bir mescit 
veya câmii uzmanlar nezareti altında o- 
narmanm, yenisini inşa kadar sevap ge
tireceğini, Diyanet işlerinden sorup öğ
renebilirler.

Halk parası ile kurulan ve halkın 
gösterdiği emniyet sayesinde milyonlar 
kazanan Bankalar, reklâm hedeflerini 
ata yadigârlarını kurtarma İle uygula
yabilirler.

Halk rehberlerimiz, halka hizmet 
amacı ile kurlan demeklerimiz de Tho- 
mas Wittemoore’un hayatından ders al
malıdırlar.

H. Z. Koşay

Kalevala (Fin desttanı), C. I, Runo 1 - 
25. Fince’den çevirenler: Lâle Obuz - 
Muammer Obuz. I - XXIV + 1 - 332 s. 
Balkanoğlu Matbaacılık Ltd. Şti. Anka
ra 1965; C. n, Runo 26 - 50. X + 1 - 
346 s., aynı matbaa, 1966.

Kalevala, Lönnrot, Mannerheim. iş
te bir milletin ve memleketin dehâsı
nı temsil eden üç isim.

Kalevala, meşhur Fin destanıdır. 
Lönnrot, bu destanın toplayıcısı ve ya
ratıcısıdır. Mareşal Mannerheim, ikinci 
Cihan Savaşında vatanlarını kahraman
ca müdafaa eden Finlerin başta gelen 
büyük askeri ve devlet adamıdır.

Türkiye’de benim neslimden olanlar, 
ortaokul sıralarında “Kalevala, Lönn
rot ve Mannerheim’in memleketini ilk 
defa sihirli bir kitaptan, Grigorl Pet- 
rof’un Beyaz Zambaklar Memleketi’n- 
den öğrenip sevdiler. Biz, lisede, îlyada, 
Odise, Şehnâme gibi büyük destanlar 
arasında Kalevala’yı tanıdık. Zaman 
geçti, Fincenin Ural - Altay dilleri grup- 
una girdiğini öğrendik. Bâzı tarih ki
tapları çok eski bir devirde Türklerle 
Finlerin akraba olduklarını yazdı.

işte bu küçük bilgiler ve hâtıralar, 
romantik bir hava içinde bizi Finlere 
bağladı. Finlandiya’dan gelen iyi bir ha
ber umumiyetle bizi memnun etmekte, 
fena haber ise vatanımızdaki gibi bizi 
kederlendirmektedir. Menfaat ve siya
setin üstünde, bu, tahlili biraz güç sev

gi ve saygı iledir ki Finlere dair çıkan 
eserler bizi yakından ilgilendiriyor.

Son yıllarda hayatlarını birleştirmiş 
olan Finli Bayan Lâle Obuz ile Türk 
Bay Muammer Obuz’un tercüme ettik
leri Kalevala destanım yukarıda açık
ladığımız duygular içinde okuduk.

Tercümeciler, eseri, Finlandiya E- 
debiyat Cemiyeti’nin 1940 tarihinde 20. 
baskı olarak yayınladığı ve Lönnrot’un 
bir önsözünü ihtiva eden Fincesinden 
tercüme etmişlerdir. Mümkün mertebe 
aslına sâdık kalınarak tabiî ve anlaşı
lır bir Türkçe ile dilimize kazandırılan 
eserin birinci cildi: Önsöz (V - VII), 
Finlandiya (VIII - XVIII), Kalevala 
(XIX - XXIII), Elias Lönnrot (XXIV) 
bölümlerinden sonra 25 Runo (1 - 327 
s.) ve bir sözlük (329 - 332 s.) ’ten iba
rettir. İkinci ve sonuncu cild, Finlandi
ya'nın Türkiye Büyük Elçisi Ekselâns 
H. R. Martola’nın Kalevala’nın Fin ha
yat ve edebiyatındaki yerini gösteren 
kısa fakat özlü bir ön sözünden (VH - 
X) sonra 25 Runo’yu (1 - 342 s.) ve 
bir sözlüğü (343 - 346 s.) ihtiva etmek
tedir.

Runo, Fince’de “hikâye, şiir, kaside, 
türkü, ilham” mânalarına gelmektedir. 
Bizdeki “destan” sözünün karşılığıdır.

Runo’lann bütünü olan Kalevala, 
bir doktor olan; Fin diline, folkloruna 
ve edebiyatına büyük hizmetlerde bulu
nan Elias Lönnrot (1802 - 1884) tara- 
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fmdan derlenip yazılmış büyük bir eser
dir. Eserin bir takım an’aneleri bugün 
bile yaşamaktadır. Destanın türküleri
nin çoğunlukla ayakta okunması, otura
rak söylenilmesi halinde tahta sıralara 
ata biner gibi yerleşilmesi, el ele tutu
narak, âhenge uyarak, sallana sallana 
okuma ve nihayet ozanın tek tek oku
ması dikkate değer hususiyetlerdir.

Fin hayatını, dil, tarih, etnografya, 
folklor, edebiyat ve mitoloji.... bakımla
rından her cephesiyle aksettiren Kale- 
vala’yı kavrayabilmek için orman, göl 
ve ada memleketi olan Finlandiya’nın 
tabiatını ve coğrafyasını öğrenmek lâ
zımdır.

Finlandiya, Kuzey Avrupa’da 337.009 
Km2 yer işgal eden beş milyon nüfus
lu bir memlekettir. Bu memleketin 305 
bin 396 Km2 toprak parçalanın, 31.613 
Km2 akarsularla gölleri ihtiva eder. 
%71’i ormanla kaplı olan Finlandiya’da 
30 bin ada, 60 bin göl vardır. Kışların 4 
ay sürdüğü, kuzeyde Laponya’da 24 sa
at güneşin görüldüğü, kutup hattının 
tam üstüne rastlayan Utzjoki’de 70 
gün güneşin batmadığı ülke burasıdır.

Tabiat hâdiselerinin tabiat üstü 
sebeplerle fantastik bir şekilde izahı 
olarak sayabileceğimiz efsaneler, köy
lü, çoban, balıkçı, demirci, ozan... gibi 
Fin halk adamlannın saf hayatiyle bir- 
leşerek Kalevala’yı meydana getirmiş
tir. Putperestlik ve hıristiyanlık tesir
lerini iç-içe aksettiren Kalevala bir ba
kıma mistik bir dünya görüşü ile oku
yucularını büyülemektedir.

Biz Türkler, Lâle Obuz ve Muam
mer Obuz’un büyük emekle meydana 
getirdikleri tercüme sayesinde Kaleva- 
la’yı ilk defa bir bütün olarak tanımış 
bulunuyoruz. Eserin hususiyetlerinden 
birini, eklenen sözlüğün teşkil ettiğini 
ilâve etmeliyiz. Bu sözlük Fin yer ve in
san adlan ile mitolojiye dair bilgiler 
için iyi bir anahtardır.

Türkçemize, dost tanıdığımız bir 
milletin büyük bir millî eserini muvaf

fakiyetle nakleden mütercimlerini can
dan tebrik ederken okuyucularımıza 
ozanın doğuşu ile ilgili bir parçayı su
nuyoruz:

RUNO: I

“Gökyüzünde yaşamakta olan, ha- 
valann bâkiresi Ilmatar, sudan ve rüz
gârdan hâmile kalmış, çocuk beklemek
tedir. Coşkun denizlerin sularında, yıl
larca çalkanır; iztırap çeker. Efsânevî 
bir kuş bâkirenin dizini görür, yuvası
nı oraya yapar; yumurtalarını bırakır. 
Yumurtalar kırılır, denize dökülür; par
çalarından gökyüzü, güneş, ay ve bu
lutlar meydana gelir. Ilmatar da sonra
ları, yer yüzünü yaratır, ölümsüz ozan 
Vâinâmöinen, Ilmatar’dan dünyaya gel
miştir.”

Böyle duydum, böyle bildim: 
Bizde tek gelirmiş geceler, 
Sabahlar da tek başına; 
Vâinâmöinen de geldi 
Dünyaya yapayalnız, 
Ozan apansız, güçsüz, 
Kuvvetsiz taşıyanından, 
Ilmatar ana’dan.
Gökyüzünde bir bâkire yaşardı, 
Muhteşem Luonnotar!
Yıllarca temiz kaldı, 
Mutluluğu başardı; 
Esintilerde bitmez tükenmez, 
Boşluklarda uçsuz bucaksız. 
Canı sıkıldı bir gün, 
Bezdi hayatından, 
Dâima yalnız kalmaktan; 
Esintilerde bitmez tükenmez, 
Boşluklarda uçsuz bucaksız. 
İndi yerinden yavaşça, 
Koca dalgalara.
Denizin parlak sırtında, 
Mavi, yaygın suların 
Bağrına yaslandı. 
Sert bir rüzgâr, 
Bir fırtına doğudan esti; 
Köpükler denizi örttü, 
Dalgalar yükseldi;
Yel kızı sallar,
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Dalgalar iter bâkireyi. 
Mavi suların sırtında, 
Köpüklü akıntılarda; 
Bereket getirdi rüzgâr, 
Dolgun göğüslerine; 
Dalgalardan, rüzgârdan 
Kaldı gebe bâkire... 
Taşır, ağır ağır, 
Yedi yüz yil; 
Ağırlığını karnında, 
Yedi yiğit ömrünce. 
Doğmaz, gelmez dünyaya 
Yaratılmamış varlık! 
Suların anası bâkire, 
Yöneldi, doğuya batıya; 
Kuzeyde, güneyde yüzdü, 
Her yöne, ufka..
Sancılar, kamında 
Korkunç acılar!
Doğmaz, gelmez dünyaya 
Yaratılmamış varlık! 
Ağlar, yavaş yavaş, 
Mıril mini söyler: 
— Bahtsız!
Nedir değeri hayatının, 
Sana ne sağlar kader?

Göklerin altında, 
- Uçsuz bucaksız; 
Dalgalar iter, 
Yel sallar; 
Hırpalar keyifle seni, 
Dipsiz kara sular; 
— Değeri vardı daha 
Kdlsaydım semâlarda; 
Yaşasaydım, bâkire 
Dolaşmak yerine, başıboş, 
Dalgalara ana!
Üşüyorum bak, yaşamak 
Soğukta, kalmak zor! 
Oh, ulu Tanrı Ukko 
Bütünüyle tut kâinatı! 
Gel, gözet, avut 
Sana muhtaç olanı! 
Koş yalvaranın yanma, 
Acılarımdan kurtar, 
Kamımın sancılarından, 
Yetiş, geç kalma acı!

Böyle doğdu ateşli ozan, 
ölümsüz Vdinamöinen.

(C. I. s. 1 - 12)
Şükrü Elçin

ATSIZ, İstanbul Kütüphanelerine Göre 
Birgili Mehmet Efendi (929-981 = 1523- 
1573), Süleymaniye Kütüphanesi Yayın
lan: I, İstanbul, 1966, Millî Eğitim Ba
sımevi, 92-f-X s., 365 kr., tirajı: 3.000.

Nihal Atsız, 10 yıldan beri “Kanu
nî Bibliyografyası” adiyle büyük bir ki
tap hazırlıyordu. Eser, hemen hemen 
bit kitap hazırlıyordu. Eser, hemen he
men bitmiş durumdadır. Ancak bir ara
da yayınlandığı takdirde iki büyük cilt 
teşkil edecek olan eser, parçalar hâlin
de intişâr etmektedir. Birkaç ay önce, 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakül- 
tesi’nin Şarkiyat Mecmuası’nda. Kemal- 
paşaoğlu’na ait bölüm yayınlanmıştı. 
Şimdi de Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından Birgili Mehmet Efendi kısmı 
bastmlmıştır. Bu suretle Ebussuûd E

fendi, Matrakçı Nasûh, Lutfi Paşa... gi
bi Kanunî çağında yetişmiş Türk yazar
larının bütün eserlerini ve bu eserlerin 
İstanbul Kütüphanelerindeki bütün nüs
halarını gösterir çok faydalı bir müra
caat kitabına sahip olacağız. Tarih ça
lışmalarında, bu gibi bibliyografik elki- 
taplannm, tarihçiye ne kadar yararlı 
olduğu, onun işini ne derecede kolaylaş
tırdığı malûmdur. Değerli bilgin ve fi
kir adamının büyük çalışma eseri olan 
Kanuni Bibliyografyasından sonra en 
az 20 yıldan beri hazırladığını bildiği
miz diğer hacimli ve çok mühim eseri
ni, II. Mahmud’dan Zamanımıza Kadar 
Osmanoğulları’nı da bir an önce ilim âle
minin istifadesine sunmasını candan te
menni ederiz.

Y. Öztuna
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DERGİLER :
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakülte
si TarihDergisi, cilt XVI, 
sayı 21, Edebiyat Fakültesi Matbaası, 
İstanbul, 1966, 140 sayfa, 3 tablo, 5 re
sim.

Memleketimizdeki ilmi dergilerin sa
yısının gün geçtikçe çoğalmasına rağ
men üzüntü ile belirtelim ki, bunların 
çoğu muntazaman yayın hayatlarını 
devam ettirememektedirler. Üniversite
lerimiz ve bazı ilmi kuramlarımız tara
fından çıkarılan bu tip dergilerin aksa
madan neşirlerini devam ettirenlerin sa
yısı son derece azdır. Bütün güçlüklere 
rağmen muntazam bir şekilde yayın 
hayatını devam ettiren ilmi dergileri
mizden birisi de Tarih Dergisi’dir. 18 se
neden beri çıkmakta olan Tarih Dergisi 
I. Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Bölü- 
mü’nün öğretim üye ve yardımcıları ile 
diğer tarihçilerimizin araştırmalarını 
ilim âlemine sunmaktadır. Derginin 
dolgun bir muhteva ile çıkan 21. sayı
sının neşir heyeti Ord. Prof. Cavid Bay- 
sun, Prof. Dr. Münir Aktepe ve Doç. 
Dr. Cengiz Orhonlu’dan meydana gel
mektedir.

Tarih Dergisi’nin 21. sayısında şu 
makaleler bulunmaktadır:

M. Tayyib Gökbilgin, Kanunî Sü
leyman'ın 1566 Szigetvar Seferi sebep
leri ve hazırlıkları, s. 1-14, M. Münir 
Aktepe, Mehmed Salâhî Bey ve Mec
muasından bazı kısımlar, s. 15-38, M. 
Cavid Baysun, Cevdet Paşa’mn îşkod- 
ra’ya memuriyetine ait vesikalar, s. 39- 
52, Sencer Tonguç, Amerika’nın tari
hinde göçmenlerin yeri, s. 53-62, Sevim 
Üngün, Vahîd Mahtumî ve Mora Fetih- 
nâmesi, s. 63-76, Hrand D. Andreasyan, 
Aktamar Kilisesi, s. 77-82, Mücteba 11- 
gürel, Kösem Sultan’m bir vakfiyesi, 
s. 83-94, M. C. Şehabeddin Tekindağ, 
Fâtih’in ölümü meselesi, s. 95-108, Cen
giz Orhonlu, Osmanlı Türkleri devrinde 
İstanbul’da kayıkçılık ve kayık işlet

meciliği, s. 109-134; Kitabiyat kısmın
da da, Nejad Göyünç, Grundbegriffe 
der Geschichte (Tarihin temel kavram
ları) Gütersloh 1944, s. 135-136, Abdur- 
rahman Çaycı, Jean Ganiage, Les Ori- 
gines du protectorat français en Tuni- 
sie 1861-1881, s. 136-140.

1966 yılı büyük Türk hükümdarı 
Kanunî Sultan Süleyman’ın 400. ölüm 
yıldönümüdür. Bu münasebetle memle
ketimizde ve Macaristan’da anma top
lantı ve seminerleri düzenlenmiştir. Bu 
toplantıların ikisine de iştirak eden 
Prof. M. Tayyib Gökbilgin bu makale
sinde Kanunî’nin son seferi olan Sziget
var Seferinin başlıca sebeplerini ve ha
zırlıklarını etraflı bir şekilde izah et
mişlerdir.

Tarih Dergisi’nin 20. sayısında Ka- 
mus-i Osmanî müellifi Salâhî’nin iki 
mecmuasını tanıtan M. Aktepe bu ya
zısında da Mehmed Salâhî Bey’in ha
yatını ve bununla ilgili mecmuasından 
aldığı bazı kısımları: I — Mehmed Sa
lâhî Bey’in çocukluğu, II — ilk görev
leri ve gazeteciliği, IH — Siyasî görev
leri bölümleri altında vermektedir.

Sonçağ tarihi ile ilgili çok kıymetli 
vesikaları neşretmekte olan Ord. Prof. 
Cavid Baysun bu derginin 19., 20. sa
yılarında neşretmeğe başladığı Cevdet 
Paşa’mn Işkodra memuriyetine ait ve
sikaların devamı olan 6 vesikayı da bu 
sayıda neşretmektedir.

Amerika deyince göçler ve bu göç
menlerin ortaya çıkardığı Amerikan mil
leti akla gelir. Çeşitli bölgelerden ge
lip nasıl bir kültür birliği meydana ge
tirdikleri çok dikkate değer. Sencer 
Tonguç bu makalesinde, Amerika tari
hindeki göçmenlerin önemini gayet öz
lü bir şekilde vermektedir.

Sevim Üngün Tarih Dergisinin 20. 
sayısında neşre başladığı Vahid Mahtu- 
mî’nin Mora Fetih-nâmesinin ikinci bö
lümünü de bu sayıda neşretmektedir.
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Son senelerde bazı çevrelerce orta
ya atılan ve hangi gayeye hizmet et
tiği bilinmeyen Fatih’in zehirlenmesi ve 
bunu anlamak için mezannın açılması 
fikri efkâr-ı umumiye tarafından nef
retle karşılandığı için fikir sahipleri bir 
netice elde edememişlerdi. Ş. Tekindağ 
bu makalesinde Fatih’in ölümü mesele
sini ele alıp bu iddiaları ortaya atanla
rın fikirlerini İlmî bir şekilde çürüt
mektedir. Makale şu bölümlerden mey
dana gelmektedir: I — Zehirlenme fa- 
raziyesi, II — Zehirlenme faraziyesinin 
reddi, IH — Fatih’in ölümü üzerine îs- 
tanbulda vukuagelen hâdiseler, IV — 
Fatih’in cenaze merasimi, V — Ceset
lerin mumyalanması meselesi.

İstanbul’un birçok meseleleri bu
gün bile halledilmemiştir. Uzun müd

det Osmanlı imparatorluğunun merkezi 
olan bu şehirin o devirdeki ulaşım iş
lerinin nasıl halledildiği herkesin merak 
ettiği konulardan birisidir. Bugünkü 
vasıtaların olmadığı bir devirde İstan
bul’un deniz ulaşımını ele alan Cengiz 
Orhonlu makalesinde, bilhassa arşiv 
vesikalarına dayanarak çok kıymetli 
bilgiler vermektedir. Uzun bir araştır
ma mahsulü olan makale şu bölümler
den maydana gelmektedir: 1 — Belli 
başlı trafik hatları, 2 — Peremeci ve 
kayıkçıların hukukî nizamı, 3 — Pazar 
kayığı, 4 — Ücret meselesi, 5 — Pere
me ve kayıkların şekillerine ait nizam
lar, 6 — İstanbul’da pereme ve kayık 
sayısı, 7 — XIX. yüzyılda kayıkçılık. 
Makalede ayrıca üç tablo ve beş resim 
bulunmaktadır. H. Yıldız
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