


llya . Ehrenburg.'un 
son· eserleri 

E
i-IRENBURG,. '§u sirada ,yeni 

. .  bir roman hazrrlamakla mes 
guldii(, Fntma adim verdigi bu ro 
man; 1939 • 1945 arasmdaki vaka 
Ian ele almakda ve mevzu, Sovyet 
Rusya Fransa, ve Alrnanya'da gee· 
mektedir, Muharrir, bu hususta 
kendisiyle yapilan bir gorii§mede 
§unlan soylemistin . <Ben, bu kitap 
ta, basit·insanlanh, bu hrtma dev 
resinde basrndan gecenled.g6ster- · 
mek istedim, Fakat sadece bu ka- 

. darla kalmayip, onlann ic alemle 
rini de verrniye cah�h rn, • 

Ehrenburg, yeni bir eserini da 
ha bitirmis bulunuyor. Muhtelif 
rnakalelerini bir araya getiren ve 
"Avrupanm .Yolu,, adim tasiyan 
bu kitap, harp sonrasma ait inti· 
balan ihtiva .etrnektedir, 

1946 Nobel Ede· 

biyat miikafa·t. · 
1902 · denberi, hemen her yrl bir. 

edebiyatciya verilen bu miikafat. 
en son olarak 1939 yihnda Fin ro 
mancisi F.E. Silanpaa'ya verilmisti 
Araya giren- lkinci Diinya harbi 
nin 7 yilhk · Iasilasmdan sonra 1946 
da bu ananeye yeniden baslandr, 
1945 Nobel Edebiyat miikafati, al-. 
man §air· ve romancilarmdan Her 
mann, Hesse'ye verilrnis bulunuyor. 
1877 · dogumlu -oi;rn Hesse, bir pro· 
testan papazimn ogludur, Babasi-. 
nm mesleginde yetistirilmek istenil· 
misse de, devam ettigi teoloji se 
minerini yanda birakarak hayata 
atilmrs ve saat Iabrikasinda tek 

nisyenlik, Basel'de -kitapeihk glbi 
birkac meslege girip ciknktan son 
ra nihayet serbest muharrirlikte 
karar kilmrstir, Alm1§ oldugu alle 
ve mektep terbiyesinin. tesirleri e· 

serle.rinde hissedilen Hesse'nin ba 
riz karekteri, yer yer romantik bir 
hava ile kansik bir mistik havaya 
malik olmasidir, " Peter Cameo· 
zind", "Demian" ve "Bozkular kur 
du" gibi roman ve biiyiik hikaye 
leriyle "Hint'den" isrnini tasiyan 
.seyahat kitabi meshurdur. Bugiin 
devrini kaparms bulunan Hesse gi· 

·. bi birisine , Nobel edebiyat · miika 
f ab · verdiren amillerin sadece · sa· 
nat endisesi veya edebi tetcih ol" 
mad1g1 kanaatindeyis, 
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Federico Garcia 

Lorca·  
lspanyada [osist Franko re jiminin 

binlerce k;,rbanlarmdan birt de Garcia 
Lorca'dzr. 

_1899 da Fuentwagueros (Granada} 
da dogan -Lorca, geni1·araziye ·sahip 
bir aileye mensuptu, Granada ve Mad· 
rid iinivereitelerinde hukuk, [else]« ve 

edebiyat taheil citi. ' � 

lspanyada ·biitiir, halk onu tamr, 
i,ii11kii o, holk miizigine kars: olan de»: 

rin bagl1lzg1 ve bilgisile halka inmesi· 
11i bilmistir, Kendisinin d� musiki ra 
lismalarr oardir, onun edebi eserleri 
nin esas kaynaklarmdan , biri . de bu 
musikidir, 

Taheilini bitirince, lspanyanm her 
·tara/1�1 g ezen Lorca, sonralart Fransa, 
/ngiltere 1929-1930 da da Birlesik 

Deoletler, Kanada ve Kiiba'ya gitmisiir, 
Giizel san'ailartn hemen her sabe: 

sindc i,al11an bu biiyiik sciri, 1933·34 

te Buen�s Aires ve Montevideo'da 
kendi eserleriuden ve lspanyol kldsik. · 
lerinden temsiller oerirken gifriiyoruz, 

Bundan bask« resime i,alz1m1j ve si 
nema denemeleri J}apm11t1r·. . 

1928 de Granadada Galla mecmua• 
s1111 kurdu, lsp,myol hulk ttqatrosunu 
tanttmak gayesile La Barreca Univer·· 
site Tiyatrosun11 da idare etti. · 

Miiteaddit hiinerleri arasmda, piya· 
noda hulk 1ark1larma re/akat efmek, 
kendi terciimelerini plaga almak, mu• 

[ sikili trajedilerin :muharrirligini yap· 
mak da vardtr. · 

17 ya$mda iken, modern, klasik ve 
romantik tesirler altmda yazmrya ba1· 
lam11t1r. Geni,ligine ait 1iirlerinin bir 
k1sm1n1 ihtiva eden ilk kitabmda Sal· 
vador Rueda, Juan Ramon, Jimenez ve 
Machado/arm tesiri goriilmektedi�. 

$iiri ba1larig1fta 'kar111k 1ekiller 
arzederse de baz1lar1 sonrakf eserleri; 
ni. doguracak olan /ilizlerle doludur. 

· $i�ini meydana .getirirken daima es• 
tetigin ·en- iler{ ve· en zor :-imkanlarmz 
denedi,. 

9ak dagmrlc ,iirleri1 burada 

i:i:iti11, gtir olan bir ze,,'ginlik �e ·,e1ith 
lik ai-zeder. E11diilii11. ruhunun, yeni bir ' 
hayal mahsalii olan $arkilarm, romans· 
!arm dramatik;ltrizminden, '$u.ur, altm· 
dcin gelen ·siirrea/i',.t ve kiibik Jiirlerin . 
lirizmine kadar her' geyi onda ·balaf,ili· . 
riz. · Biitiin bunla�da 't,ir '.emniyet,_ bi/ 
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Biiktlnet. tie ge;.i�Uk:°flardrr; · . 

Lorca, her1eyden once, · · htilkr i;ok 
iyi tanryan ve sewn, ·biitiin faaliyetle·: 
rinde ondan ayrilmryan bir 1airdi .. Bu· 

· nun ii;in halk da onu. severdi,., Nasrl 
st!vmesin? ' . . 

. Onun Jiirinde lspanyol halkznm si· 
cak kanl1l1if1, kzzg,;.· lspanya giine1i� 
nin par.Zt1lar1, · EndiiliiB hayaitnm lia· 
reketliligi vµrdtr. Eser_lerinde · bazan 
bir rocuifun nef' eli seBi, bir •-annenin 
1efkati, Granada' It i,ingene hayairntn 
k1vr;akl,g1 duyu.lar. 

$iir, onun e.llerinde tutt11_iju bir a• 
te1di. Kendisinin Allahm llltj11 ile de 
gil, teknigin ,ve ·. ga_1;retinin. ltltfu · ile 
fair old11guna i11an1rd1, 

Memleketimizde hemen Mi; ta,1111· 
m1ya11 Garcia Lorca, lspanyada h�len 
hiikiim sii1·en fa1ist rejimine ve ken,li· 
si11i11 bu rejim tara/rndan oldiiriilmii$ · 
olmasrna' ,.;,gmen, ·b,igiin ,biitiin modern 
lspanyol 1iirine ornek o.lmu#ur. Bir 
rok 1airler anun 'yolunda _yiiriimekte 

. ve onll taklU dmektedirler. 

Garcia Lorca'nrn 192,' ile 1931 arr:,· 
sinda baszlm11 be1 1iir kitabt vard,r. 
Bundan ba1ka iki eseri ve ofClzu gei,e11 
muhteli f etiidleri mevcuttar. Bir i;ok · 
Jiirleri lngilizceye ve Frims1zcaya -rer· 
rilmi1ti1·. 

· 0/iimii an, olmu1illr: Cumhuriyet 
devrinde; hulk tara/mdan kat'iyyen 
sevilmiyen Falanj. te1kilati. kddml!n� 
ca, ! Lorca onlarla cilay eden bir 1iir 
yazm11ti. Franko rejimi iktidarz ele 
alrp Falanjlar, yenide11 tesi111 eder et· 
mez aradan 5 • 6 ytl gefmif olmaszna 
ragmen, Lorca' nm · bu· iiirini eline ge•. 

·.i;iren bir fal�njist onu; kap,s(_nm oniin 
de fobanca . ile aldiirmii1tiir., Ba ge� 
kalm11, kahpece intikam /Bpcin-gol hal· 
k, ile beraber Lorcn'y,. tan1yan 'l,iitun 
diger memleketlerde de biiyiik bit te• 

,essiir 11yand1rm11t1r. Hiirri!Jet .a,,k,. iri 
sanlarm bir· bayraif,; cfa Federi,:o Gar· · 
cia Lorca'drr. 

Y I.G_ I N .  
Her ayrn 1 inde ve 15  In.de �·· 

kar fikir ve sanat., mecmuas1d1r,. Y,1. 
Irk abonesi ( 600) kurn�. alb, ayhk 
( 300) kuru�tur, Oi:rretmen ve 6j:rren, 
ciler i\'in bu fiyatlar 500 ve. 250ku 
ru§tur. Bas1lm1yan yaz1lar geri '1/eril 
mez. Muhabere adresi; Pasta kutu 
su { 1600) Galata - Istanbul. Sabi bi 
ve yazt i§leri�i fiilen idare ,eden Adil 
Ya�ct, Bas1ld1�! yer: F • .  K  •. Baa1mevi 

i s t a n b u l . -  
. .  .  



O z l ii  v e  p l a n l 1  n e � r i y a t a  m u h t a c l z  
Kontrollu ve planh ne,riyat halk ·hareketi i�in · fayda• . 
lld1r. f;i.inkii bu ne,riyat. her,eyden evvel halkrn ye· 
th;mesini ve · ileri bir ne1riyat1 kavrayabilecek · bir 
hale gelmesini gaye edi�mh;tir. Soz ve yaz1 hiirriye 
tinin devarm i�in de yegane teminat budur. Yoksa 
muayyen bir kligi tatmin etmek i�in ve s1rf yaz1 yaz• 
mak i�in yapllan tetkiksiz, ozsiiz ve gelh;i · giizel 
n e , r i y a t  h e m  b  c  s  h e m  d e  z  a  r  a  r  L rd  s  e  ,  

Raslm G0RHAN · 

S 
ON zamanlarda nesriyat sa 
hasmda yeniden bir canhhk 

goriilmeye basladr. Tiirkiyenin de· 
mokratik geli§mesini · arzulayan 
her samimi vatansever bu hareke 
ti bittabi memnuniyetle karsilayor 
ve maddi imkanlan nisbetinde bu 
nesriyah takip etmeye r,;ah§iyor. 
Halbuki diger taraftan demokrasi· 
yi hususi ve miimtaz bir ziimreye 
has zanneden ve demokrasinin 
boyle kalmasim , arzulayan bir ta· 
kun sozde demokratlar bu nesri 
yat gelismesini ve halkm bu nesri 
yata karl}I gosterdigi alakay) hu 
zursuzlukla seyretmekte ve camur 
atmak iein hrsat kollamaktadtr. 
Hatta bazt gazetelerde §imdiden 
bu kabilden yazilar ba§lam1§ bile! 

Bu hadise, rnaalesef, memleke 
timizde · ilk defa olmuyor ve birkac 
senelik Iasilalarla tekerriir edip 
duruyor. 

Biz burada, tekerriir edip ge· 
len bu hadisenin miirteci nesriyat 
tarafmdan ne gibi amiller altmda 
hazirlandigrm ve bu hususta takip 
edilen siyasetin neden ibaret oldu 
gunu arasnracak degiiiz. Y almz 
tekerriir edip duran bu hsdiseler 
den · r,;1kardmas1 miimkiin , olan ve 
bizce, diizeltilmesi Jaz1m gelen bir 
iki noktaya temas edecegiz. 

Tiirk halkmm eline herhangi 
bir amilin tesiri altmda ne zarnan 
bir hiirriyet geese, ilim veya sa 
nat hamulesine ragmen senelerce 
susmak mecburiyetinde kalmis o· 
Ian miinevver hicbir mes'uliyet dii 
tiinmeden ve fikirlerine §ekil vere 
eek olan maddi ve ietimat sartla 
rm tahakkuk edip etmedigini tet 
·kik etmeden bu hiirriyeti kendi is 

tegi ve diledig� gibi dolu dizgin 
kullamr . 've nihayet pusuda ' bek 
leyen miirteci matbuatin tesiriyle 
harekete ger,;en hiik.iimetten, · bir 
darbe yiyerek siner, 

O zaman, halkin arkasmdan 
yiiriiyecegini zanneden miinevver 
biiyiik bir sukutuhayale ugrar ve 
halkrn vurdum duymamazhgmdan 
l}ikayel eder. Hele miinevverligi de 
pek mahdut ve sathi ise derhal 
marazi temayiiller gostermege bas 

lar, nihayet, solugu once kiifretti 
gi tarafta ahr. Matbuatirmzda bu· 
nun yiizlerce misalini bulmak mum· 
kiindiir. 

Bu hareketi takip eden uzun 
tazyik devrinden sonra yine ay· 
m plansiz ve mes'uliyetsiz nesriyat 
ve yine aym sekilde bir tazyik 
devri. 

Matbuat ve inkilap tarihimiz a· 
deta bu hadiselerin te.kerriiriinden 
ibarettir ve bunun ir,;in her inkilap 
ve reform halk icinde hicbir iz br- 

rakmada:n gecip gider, · 

Memleketimizin ge�irdigi bir sil 

rii soz ve yazt hiirriyeti devirle· 
rinde yazilan ve soylenenleri bu· 
giin okudugumuz zaman hayret 
ediyoruz. Bunlar arasmda otuz hat· 
ta yetrnis sene once soylenmi§ bu· 
giinkiinden cok daha ileri fikirlere 
rastlamak miimkiindiir. Fakat bii 

tiin bunlar neye yaramrshr? Biitiin 
bunlar halki bugiin fal kitaplan, 
sehvet · romanlan, ve nihayet en 
adi ve havai nesriyati takip etrnek 
ten alakoymusmudurP Bilakis her 
hareketin, daha halka irismede n 
ve onun tarahndan kavramp be. 

nimsenmeden, kisa bir zamanda 
maglubiyeti, halki bu gibi nesriya 
ta karsr miitereddit davranrmya 
sevketmis ve onu, kalasuu isletme 
den oyalayacak veya en geri r.is· .  
Ierini tahrik edecek nesriyatla bas 
basa btrakrmstrr, 

Peki . o halde rniinevver, eline 
geeen hrsattan istifade etrnernelimi, 
.dir? Bilakis, Yalruz miinevver §U· 
nu da bilmelidir ki, halk, yillarin 

kafasma verdigi rehavetten kurtul 
madikca, Iikirlere sekil verecek 
muayyen bir siyasi olgunluga ye· 
tismedikce, yani fikirler kuvvet ha· 
line gelmedikee, biitiin yazilanlar 
yalmz kendisini ve · etrafmdakilerj 
tatmin etmeye ve kendisini . oyala• 
maya yarar. · 

Bugiinkii manasmdaki hakiki 
. miinevver, kendisini her tiirlii ka• 
·y,tlardan azade hissede�, cemiyet 
iistiinde -veya altmda- acayip ve 
anormal bir mahh1k' degil, bilakis 
bulundug.u muhit.in iktisadi · veya 
sosyal i;artlarma :uzun tazyik yil· 
larmm ·ve bu i;artlarm halkm iize· 
rinde b1rakbg1 · t�sirleri ve nihayet 
kendi muhitinin yine kendi muhi· 
tiyle . olan berabe.rlik ve fark1m me. 
todik ve objektif bir tarzda ince• 
den inceye tetkik eden, 'harek�tini 
bu tetkik sonunda veya bu tetkik· 
le beraber edindigi fikirlere gore 
tanzim eden, nihayet hareketlerin· 
den de netice r,;1karmas1m bilen 
bir alimdir. Bu miinevverin nazari 
oldugu kadar pratik ve yol gos 
terici bir k1ymeti de vard1r. Kon• 
trollu ve planh ne§riyat halk ha: 
reketi ir,;in faydahd1r. <;iinkii b� 
ne§riyat her i;eyden evvel halkm 
yeti§mesini ve ileri bir .nei;riyat
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kavnyabilecek bir hale gelmesini 
gaye edinmi§tir. Soz ve yaz1 hiir. 
riyetinin' devam1 ir,;in de yegane 
teminat budur. Yoksa · muayyen 
bir kligi tatmin etmek ir,;in ve sirf 
yaz1 yaimak ir,;in yaptlan tetkiksiz 
ozsµz ve gelii;igiizel ne!Jriyat hem 
bo§ hem de zararhd1r • .  

Bu miinasebe,tle ' ne!Jriyallm1zm 
iki noksamna temas etmek · istiyo• 
rum :  .Birincisi ne§riyatta keyfiyet 
yerine kemmiyete verdigimiz, ehem· 
miyettir. Tiirkiyede, maalesef, oku· 
yucu kitlesi mahduttur. Ve. bu 
mahdut okuyucu kitlesinin maddi 

( Sonr: 1a; 14 te) 
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i lleri sanat, ·  geri · sanat ! 
: �···�: 

lleri sanat · realist ve inkllap�1 aanat 
oldugu i�in zamanmm sosyal meselele• ·  
rtne likayt kalamaz. ileri olmak i�in 
sanatkir1n mutlaka her eserinde istis· 
mardan, sefaletten, hiirriyetten bahset 
mesi gerekmez ama Istismarrn, hiirriyet• 
sizligin hiikiim siirdiigii bir devirde ileri 
sanat bu meselelere sag1r da kalamaz 

ken, onmi, ba,lica bilgi edinme 
yollanndan biri oldugupa nadirer1 

i�aret cdilir Halbuki sanahn ba1· 
hca bir fonksiyonu, realiteyi, 
�e�illi tezahiirlerinde, daha iyi 
a11lama11111.a, ogrenmemize· hizmet 
edi�idir, Biz okuyucular, Jinleyi· 
ciler veya seyirciler, sanatkarm 
eserleri yoliyle kendi dar ferdi 
hayahmtzda ya!iad1g1m1z1 dolay1 - 
siyle yallar, goremedigimizi go· 
riir, hissed� medigimizi hissederiz; 
veya bir§eyler goriip, hissedip te 
manalanchramad1g1m1z, anhyama· 
d1g1m1z tecriibeleri, anlar, mina· 
land1r1nz. Eserleri bn i!j:i yapa· 
bildigi derecede, ve bu i!Ji ger· 
�eklere uygun olarak, hakikah 
ifade ederek yapabildigi derece· 
de, b ir Bnatkar biiyiiktiir ve ile· 
rid ir. Sanatkar hmm ba§arabil· 
mek i�in zamamnrn i l im ·  ve fel · 
se fe geli§melerinden haber<lai- ol· 
mak zo1·undadar. Her devrin bir 
b i lgi .  seviyesi, realiteyi en dogr'u 
olarak ifade eden bir fik ir sisle·  
mi vardir. Biiyiik, ileri sanatkar, 
devrinin ilim ve fikir seviyesini 
iyi bilen ve ele ald1g-1 mevzulan, 
bu en geri;ck fikir sistemi bak1- 
m1ndan i1ley1p yornmhyan sanat 
kardir. 

�una i�aret edelim Id, ileri 
sauatm iki vasf1 olarak · ileri siir· 

diigiimiiz, inkilapp sunhn ideo ·  
loj isinin sozciisii olmak ve ge�· 
fekleri dogru olarak ifad� etmek, 
yani hakikahn sozciisii olniaic 
keyfiyetleri birb iriuden ayri §ey· 
ler degildir. inkilap�• s1n1f111 ide 
olojisine i lmi ve felsefi gorii§ler 
de dahildir, B i lg imiz in gerfelde· 
re en uygun, en dogru bir sente· 
zini ve1·en felsefi gorii,, ilrni na· 
zariyeler inkilapt• s1111fm ideolo· 
j isini te�kil 'eder, Tarihte inkilap· 
�· san1flar daima, ger�ekleri di 
ger s1n1flardan daha dogru ola· 
rak goriip anhyabilmi�ler . ve bu 
anlayq1 fikir sistemlerinde ifade 
etmi§lerdir. <;:iinkii f ikir hayahn· 
daki, felsefe ve ilimdeki,, geli!J· 
meler sosyal geliiprielerle birlik· 

te gider. ileri sanat, geri sanat 
tefriki ele ahnan m�vzulara go· 
re <legil, gorii§ noktas111a ve yo. 
rumlam:i m�b<lnna. goredir dedik. 
Bu ifade dogrudur. F akat mese· 
leyi bu kadarla barakmik yanh� 
ueticelere 5rotiirebilir .  Her 1Jey 
sanata konu olabilir; , ·  �labilir 
amma, sanat tarihine bakhgtmtz 
zaman <levir devir ba:u konul� 
rln sanab bilhassa me-1gul etli• 
semi., bazt sanat cereyadumrn 
kuvvetlenip, diger baz1lari:un za· 

BORAN Behice 

nizamm miidafii, degi:,menin has, 
ma, olan sunf ve ziiwreler vardar • .  
Cemiyet biinyesinin ve sunf ni 
z arnmm durumu fikir ve sanatta, 
umumiyetle sosyal degerlerde, 
ifadesini bulur, Bir tarafta, ileri 
geli1melerin yarathg1 ve inkrlap 
�1 s1111fm ideolojisine tekahiil 
eden bir hayat v e diinya gorU!JU 
ve bu gorii§ no ktasrndan bir ta· 
biat, insan, ask, giizellik, sanat 
ve fels, fe ·anlayl§t vardrr; diger 
tarafta, mevcut nizarmn miidafii 
olan srntf ve ziimrelerin kendi 
durumlarma uygun bir hayat ve 
diinya gorii,ii, insan ,  tabiat, a,k, 
giizellik, sanat ve felsefe anlay1· 
§I vard1r. ileri sanat birincisinin, 
geri sanat ikincisinin sozciisiidiir. 

ilerilik, gerilik, sanat eserinin 
mevzuunda degil, o mevzuu go· 
riit nokta,111da ve yorumlama me· 
todundad1r. Sos ya I me�zular ka · 
dar tab at giizellikleri ve a,k ta 
ileri sanat sahasmda yer alabilir; 
hatta iddia edebiliriz ki ileri sa• 
nat bize, devrim izin insan•insau 
miinasebetlerinin her cephesini 
yorumhmahd1r, her �e,it insan 
tipini, fnsan tecriibelerini tahlil 
edip manala11d1rmahd1r . .  iteri sa· 
nat olmak i�in mutlaka i�,;id�n, 
istismardan, sefalette11 bahsehue · 
si gerekmez; i,�iden, s efaletten 
bahseden geri sanat eserleri de 
olabilir, a1ktan, sevgiliden, tabi· 
altan bahseden ilet.i nnat eser· 
leri olabildigi gibi ••• 

iteri sanahn bir vasf, da, ele 
ald1g1 mevzulari ger�elclere uy· 
gun olarak, dogru olarak yorum· 
lamas1d1r. ileri sanat hakikahn 
ifadesidir. Sanatan m:thiyeti, �e· 
fitli vas1flan, iizerinde durulur· 

:------ Yazan : -----"" 

I 
-·---------------- 

AF SANA T taraftarlarJna 
gore sanatta ilerilik ve ge· 
rilik diye bir ,eyden bahs- 

edilemez, Onlara sdylenecek �ok 
aozvarsa da bu yazrda onlarla mil· 
nakasaye giritmek niyetinde degi· 
lim. Sanahn sosyal tablatrm ka· 
bul edenler arasmda zaman z a 
man rastlad1g1m, yenilikle ileri· 
ligi birbirine kar1,hrmak tema 

yiilii dolayrsiyle, sanatta ilerilik 
meselesi iizeri�de durmak istiyo· 
rum. 

Sanat eserleri i�in ilerilik ,  ge· 
rilik meselesi varittir, �iinkii sa 
nat eseri mutlaka bir ¥eyler s!;y, 
ler, bir mina ifade eder. ikincisi, 
eser mutlaka onu yazan sanatkir· 
dan ba,ka, kii�iik veya biiyiik, 
bir grup insan i�in bir mana ta·. 
,ar. "Sanatkir kendi · zevki i�in, 
kendini tatmin 1�m eser verir" 
gibi idclialar bu hakikafr �iiriite· 
mez, zirai sanatkirtn boyle �ah�· 
hgt dotru bile olsa, yine eser, 
bir kere meydana geldikten son· 
ra, sanatkirdan: gayn insanlara 

hitabeder. Okuyucusuz, seyircisiz 
veya dinleyicisiz sanat eseri dii" 
1iiniilemez, Bunun i�in "Ne soy · 
Hlyor ve kime s.oyliiyor?,. suali· 
nin cevahma gore hir sanatkirrn 
eserleri ileri veya geridir, 

Peki, ilerinin ol�1isii nedir? 
llerinin 'ol�iisii, sanat eseriyle, 
o eserin i�inde rneydana gelmiJ 
cemiyet arasandaki miinasebet e· 
dir, Bir eemiyetin biinyeslnde 
onu daha ileri bir tekamiil saf 
hasma . gotiir.ecek ,artier, ve ay 
m zamanda mevcut durumti de·· 
vam eltirmiye amil olan 1artlar 
vard1r. Cemiyetin bu durumu nil 
fusun tabakala1masmda ifadesini 
bulur; · cemiyetin · ilerlemesinde 
aktif �olii . oymyan ve oymyacak 
olan 1tnif ve ziimreler vardrr, 
mukadderatlart .mevcut nizama' 
bagh ve .bunun 'i�in de mevcut 
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i t s i z l i k  

Ak§am oldu yine i§siz kalana. 
Gurupta kan renkli bulutlar. 
Acemi lurlang1{ yavrulars havada prr prr; 
Bu saatte f;ibrika yollar1 b1thm trkhmd1r •• 
Mahalle erkeklerinin �ogu 
terli hirer kabraman gibi i;ten donntiii;tiir 

evlerine. 
Sen �imdi yine 
!,apida, bf!yaz b.ir golge gibi be'.diyorsundur 

yolumu. 

kolay m1 bir tanem 
maglup ve sakin 
ve ,ideta bir al�ak minuet edii;le 

i� istemek I 
Daha bir hayli zaman 
kaprdu beyaz bir golge gibi bekliyeceksin 

yolumu. 
Bense sular karard1ktan sonra gelecegim. 

Bununla beraber kar1c1g1m, sabret. 
Orhan KEMAL 

Halbnld hen 
elleri- ho§ donecek golgemi 

· Sft!dam:ik i�in m'lhalleliden 
geceyi be!diyorum. 

Ba§ vurmad1g1:n yer mi kald1: 
Mensucat fabrikalarr, 

tutiin recisi, 
m1gazalar •• 

Sark1hp iki kara somun gibi yumruklarrm · 
,.ahk kai;h m1salarrn oniinde mah�up 

beklemek, 

seyircilerinde, dinleyicileiinde b1;1 
de�i4tirme ve ilerlet,me . 1uuru'nu, 
§evkini kuvvetlendiren; ve ger· 
�ekleri dogru g<iriip dogru · yo· 
rumiamas1yle miisbet faaliye_t 
yollanni belirten san .. thr: K11a· 
casr, ileri sanat, inkili�l .. san· 

attrr. 
Boyl�ce, ileri s�nat realist v� 

ink1li�1 unat oldugu i�in, zama• 
n1n10 sosyal meselelerine ' lakayt 
kalamaz. ileri olmak i�i� sanat� 
kann mi,tlaka her eserinde isti1" 
mardan, sefaletten, hih:iyetten 
bahsetm�si gerekmez ama, : istis• 
marrn, harp ve itsizlik sefah:tinin, · 
hiiriyetsizlif n hiikiim siirdi;°gii bir 
devirde ileri .  sanat bu. mesrlelere. 
11af1� kalamaz; ileri i1e, mutlaka, 
ister istem�z, bu meseleler bat• 
hca me§guliyetini te§kil eder. 

Sanatta . ileriligin · ne - demek 
oldufrunu belirttikten sonra, san. 
atta her yeniligin ilerilik. clemek 
olmad1g1 ko'.ayca. anla$1hr. Ge9en 
asrrn sonlarmda ' ve bu .  as rm ·.,ilk. 

k1smmda sanat iilemini alt · iist 

(Som,. Sa. lS·te) 

duklarmm farkma varmadan ka· 
bul etmi§lerdir. Zaman zamm 
miitefekkirler cemiyetin ne .  oldu 
gu ve re olmasr l.h.1m geldigi 
meselesiyle ·me,gul olmu;hrsa da 
ger�ek bi r bilgiye · varnmam11lar, 
nazari speki.ilasyonlardan ileri gi· 
dememi,lerdir. Halbuki bugiin 
cemiyet hadiselerinin kanuniyeti· 
ni biliyor.uz, cemiyet hadiseleri 
sahasmda ger,;:ek, ilmi bilgiye 
sabibiz. Ve bu bilgi gittik�e ya· 
y1hyor. Bugiinii1� insanlarr, artan 
bir derecede, i�inde ya,ad1klan 
cemiyet 11izam1n111 ve o nizamda 
kendi'. ald1klar1 mevkii1, �uuruna 
vartyorlar. Bu ,artlar alhnda sa· 
nat da cemiyette 1-:endi durumu· 
mm, oynad1g1 · ve oyn1y.ibilecegi 
roliin §Uuruna var1yor. ileri sanat 
bu ,'.Jura varmll! sanathr. Sadece 
mevcut sosyal §artlnr1 aksettir· 
mek, lahlil ve tenkit etmek l<iifi 
gelmiyor, o §R,tlnrr degi�tirmek 
cemiyehn daha · ileri safhalara 
geli�mesi11e hizmet etmek ·gereki· 
yor; ileri sanat, bu faal rolii oy· 
nI.van sanathr, okuyuculannda, 

y1f ve silik kald1g1111 goruruz, 
Sanat ya dcgrudan dogruya veya 
dulayrsi y!e mutlaka sosyal �art· 
Iarr aksettirdiginclen, cemiyet 
iprtlan ve bunlarm dogurdugu 
�na daval rr zamanla degi�tigin· 
den, sanat da gorii� ve muhteva 
itibariyle clevir devir farkh vaz i · 

yetler g6steriyor. Mevcut cemi 
yet �artlarl altinda sanat �u ve· 
ya. bu istikamelte geli�ince, bir 
tukrm belli meseleler "sanat me· 
se le lcr i., halire g e lince , sanatrn 
bn durumu, bu sanat faaliyetleri, 
-cloniip cemiyetin gidi1i11e tesir 
e:livor .  ·  Sanahn �11 vvya bu go· 
rihil be l ir tme s i, �u vcya bu me 
s�leleriu iizerinde durrnast cem i ·  
yette o gorii� ve meselelcrle i i ·  

g ili ge l isrneler i  kuvvetlendirmi· 
ye, c!igerlerinf zay1flahr.1ya yar 
dim ediyor, 

Bu demekt ir k i ,  sanatm sos· 
yal mahiyeti iherinde dururken 
hmm sadece cemiyet biiny,sinin 
sanat iizerine le s ir i §eklin<le an· 
lamamahdrr; sanahn da Cemiyet 
sartlarr tizer iude az veya �ok bir 
tesir i  var drr. Cemi_yet hayatmm, 
insan lar1n .  giriitikleri toplu ·faa• 
liyetlerin, biitiin sahalart birbir 
lerine kar�rhkh tesirlerle bagh· 
drr, amma �iiphesiz, her saha aynt · 
ehemmiyette, aynr . agrrhkta, de· 
gildir .  Mesela, cemiyet biinyesi 
s anata clcgil, sanat ccmiye] biin· 
yesiue tabidir • .  Fakat sanat, di· 
ger faaliyet uhalanndan ayn-de 
di !ebilir, kendine mahsus vasrf 
Iart olan bir insan faaliyetidir ve 
bir faaliyet oldugu i�in de, do· 
ner , diger faaliyet sahalarr Iiz e 
rine tesir eder. Cemiyel·sanat 
miinasebeti tek taraflr, mekanik, 
otomatik bir miinasebet degil, 
diyalektik bir miinasebe ttir. Sa· 
nahn cemiyet ifinde oynadrgr ·bir 
rol : vardrr. 

.  T a r  ih boynnca sanat cr miye t 
te boyle bir rol oyrnya ge lmistir, 
fakat bugiiniln cemlyefl ej-inde bil· 
hassa faal bir rol oynryacak du· 
rumdadtr. insan cemiyetleri 'te 

kamiil halinde olduklan lfln, 
cemiyet hadiseleri hakkmda hii 
kiim verirken yahuz "�imdiye 
k adar olan,, a :  bakrp muhuke me 
ytiriitmek yanh�hr. Bngiiniin ce" 
miyeUeri, daha onceki devirler 
den _Earkh olarak, kendi vaj-lrkla 
rmrn ve gidi.'ileriain §UUruna var· 
m1)Lird1 ·  •.• l:>aha onceki cemiyet 
nizamlarmda insanlar mevcut ais 
temi, . miiesseseleri, kanunlarr, 
�c§illi sosyal degerleri teneffiis 
dtikleri hava gibi · tabii, ne ol- 
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H a l k  S a g h g 1  ve Sosya l  Tebabet  

Hekimligin serbest meslek olarak bir kazan� vasmtas1 
haline sokulmas1 tebabetin gayesine ve ruhuna ayk1r1- 
d1r. Kar v&s1tas1 olan her meslekte bir istismar vard1r 

Dr. Sabi re D O S D O G R U  

Ferdlerin teker teker tedavi ve baknmm hedef 
tutan ·ferdi tehahet bu giin arhk balk saghgt ha· 
ktmmdan temamile yetersizdir, · Cemiyet it;inde in· ·  
san nasrl tek .ha§ma miitalea edilemezse, aym fe" 
kilde sadece 1ah1slar1 hedef tutan hir tehabet de 
bu giin i�in kiUenin saghk ihtiyat;larma cevap 
veremez. Cemiyet bir kiildiir ; diger biitiin prob· 
Iemler] gibi saghga da hir kiil halinde ele ahnmak 
gerektir. Bu sebepten ya rmk i hekimligin e sas 
"Sosyal tebabet" dir, Oiger ihtisas · 11ubeleri ise) 
sosyal hekhnligin hirer yardrmcr kolu olacaktrr, 

Tebabette esas "Halk saghg1m koruma" olunca 
bu yard1mc1 iuhelerin de §imdi son derece yiiklii 
olan i§i .hafifleyecek ve istikhalde mahdut sayrda 
hastahklarla mesgul olan .tam manasile bir ihtisas 
§Ubesi haline gelehilecektir. 

Bu giin biitiin diinyada saghk ve sosyal yardrm 
alanmda sarfolunan gayeler "Halk saghg1" mesele 
leri iizerine teksif edilmi§ buiunmakta ve sosyal 
tebabetin hudutlarj genifletilmektedir. Klinisyen 
lerce, nadir goriilen ve binaenaleyh dikkate 1ayan 
olarak kabul edilfp, ne�ri ile . tip aleminde biiyiik 
ilgi uyandrran vakalarm "Halk saghgt" bakunmdan 
hit; bir ehemmiyeti yoktur. Faraza on .senede bir 
defa, yahut · milyonda bir kitide goriilen hilmem 
hangi enleresan bir hastahk sosyal tebabeti · hit; 
ilgile·ndirme.z. Aksine olarak her giin yiizlercesi 

·goriilen ve kllnikcileeln [ale.lade vaka) diyerek 
iizerinde durmaya bile liizum gormedikleri hasta• 
hklar ise -- "Halk saghg1'' baktmmdan son derece 
onemlidir. <;iinki biitiin t;ah§ma gayretleri bunlan 
onlemeye matiiftur. . 

Sosyal tebabefin asrl gayesi mevcut balk has ·  
tahklarma tedavi ile beraber,· bundan daha oriemli 
olarak, halka gelebilecek hastahklarr gelmeden 
evvel onlemektir. Binaenaleyh tedavici olmaktan 
ziyade koruyucudur, Bu sebepten bir defa · organl 
ze edilrp onlcyici tedbirler tamamile almdrktan 
sonra halen mevcut hir �ok. .halk salgmlar1 da or. 
tadan kalkacak ve' bugiin pek miihim yekfmlara 
varan, fakat o derecede kifayetsii olup halka bii· 
yiik bir §CY saglamayan genif tedavi masraflarr 
hfllkm temamen rahathk ve refah1na sarfedilebile· 
cektir. 

Mesela, halkm en biiyiik dii§man1 · olan verem 
· hugiin yeryi'ziine o derece geniJ bir surette yayil 
ml§ bulunmaktadir ki bu ite aynlan ve sarfolunan 
paranm bir ka� yiiz misli dahi harcan.:011 olsa bu 
koekune afeti dnlemek 1oyle dursun, mevcut ve· 
remlilerin hepsine ihtimam gostermege yine de 
'kafi gelmez. Binaenaleyh namiitenahi veremlinin 
tedavi·, baka rt. �eya tecridi i�in namiitenahi imkan 
laz1md1r, halbuki bu �amiitenahi imkan mevcut QI· 
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sa bile bu yoldan veremin kokii katiyen kaztnamaz; 
gaye "veremliyi tedavi" olmakla beraber miicadele 
bak1mmdan bundan daha onemli olan "insanl ve· 
remclen koruma" dir. Bu misal hemen biitiin has• 
tahklara te§mil olunabilir. 

Bir memlekette sosyal tebabetin geli§mesi i�in 
halli laz1m gelen iki 'onemli 'mesele mevcuttur. 
Bunlardan birisi hekimligi bugiin miinhastran fer 
diyet�i Ve ticari fekilden kurtarlp devletleftirifme• 
si ; digeri de halkan bu · i§i tamamen . kavrayabil· 
mesi ve yatdamcl olabilmesi i�in · saglak. konusunu 
iyice ogrenmesidir. 

Hekimligin serbest meslek ·olarak bir kazant; 
vas1tas1 haline sokulmasa tebabetin gayesine ve 
ruhuna ayk1r1d1r. Kar vas1tas1 olan her meslekte 
az i;ok bir istismar mevcuttur, <;eiiitli karaktere 
sahip t;etitli ferdler elinde her _meslek hakiki , for· 
munu kaybedip onu kullanamn karakterine uydu· 
rulmaktadar. Esefle kaydetmemiz laz1md1r ki biz· 
deki hekimlik de boyledir, Bu giin hekimlere kar· 
11 halk1m1zan iti�. d1 sarsdm11hr. <;aresiz . olarak 
paraslz bakalrtn hastan� polikliniklerine . miiracaat 
edenler arasmda iyi olacagma, iyi bakdacagtna 
inananlar pek azd1r, Hekime verecek kadar paras, 
olanlar ise yine bu itimats1zhktan dolay1d1r ki bir 
hekimle iktifa etmeyip ve kime inanacagma kes· 
tiremeyerek kap1 kap1 dola11rlar. Bugiin �e§itli fe• 
killerde ·halkm kar§Jsma dikilmit. bir derd olan 
"insan saghgmm istismar1., na bir son verilmek 
zamana �oktan · gelmi, v� · ge�mi§ bulunmaktadar. 
Tebabetin serbest ticaret mabt olarak kullanilma• 
sma devam edildigi miiddet�e yapdacak biitiin �a· 
lu;malar halk saghg1 balummdan ak1nt1ya _kilrek 
t;ekmek demek olacakhr. Hipokrat devrinde kiiret 
yoktu diye tebabetin alem,umul namus yeminini 
okuyup a.·kas1ndan kiireti eline alarak dogacak ne· 
silleri, ceplerine girecek bet on liraya kar11hk 
imha edenlerin i§lerine arhk bir son .  verilmesi ge· 
rektir. · 

Hekimlik her feyden evvel amme hizmeti oldu· 
duguna gore; bu me siege ,ere fie beraber fazla ka>. 
zan� teniin etmek gayesile girecek olana kaJnlar 
kapatdmahdir. �erefle ha1kalarmin zararana fazla 
kazan� temini h1rs1 yekdigerile bagda1mas1 milm· 
kiin olmayan iki zat yoldur. Bunlan bir arada yil· 
riiterek bir ta1la birka� ku11 birden vurmak istiyen· 
ler devletleitirilmit bir tebabet meslegi · i�inde 
elbetteki buna imkan bulamazlar. Ancak kendile· 
rini cemiyete ve ilme verebilecek olan §erefli kim· 
seler elinde sosyal tebabet ve yaranm lip ilmi hi� 
bir ihtiras ve istismara alet olmadan siiratle geli· 
§ebilir, Tebabetiu devletle§tirilmesi burada iizerin· 
de durmayacagimaz ayrt ve ieni§ kqnudur.· 'Yaln•:.: 



§U kadarmr ilave etmek laz1mdir ki boy le '  bir ga• 
ye tahakkuk ettigi zaman hi,;bir hekim, devlet hiz· 
rnef inde bugiin ,;ah1anlarlll yapbg1 gibi, ge,;im zor 
luklan· karsrsmda giindelik ihtiyai;lar101 dii§iinm�k 
durumunda olmayacakllr. Bir insanm kendisini mes ·  
legine temamen verebi.lmesi ve azami randrmanla 
,;ah11abilmesi icin liiks sayrlmayan normal ihtiyac 
[a r rn r temin e de cek kadar bir kar§ihk almasr ge· 
rektir, ingilterede bu onenili konu ele . almnns ve 
oniimiizdeki bir kai; yal i§inde tebabetin devlefles 
tirilmesine karar ver ilmisfir; 

Sosyal tebabetin faaliyet sahasi halk kitleleri 
oldugundan hal krn bizzat bu i;ah�malara , i§tirak 
etmesi cok liizumludur. Bilhassa halkrn arasmda 
biiyiik sal g m lar yapan bulasrci hastahklarla miica 
delede bunlar ortaya ,;akmadan once almacak on· 
leyici tedbirlerin tatbikinde halkm genilj oli;iide 
yardrmma .kati liizum vardu- • .  Bu da .ancak halkm 
bu sahada daha evvelden aydmlanmrs "olmasiyle 
miimkiindiir. Halkm bu §ekilde terbiyesi de sos· 
yal hekimligin domenine giren ilk ve en onemli 
meselelerden birisidir, 

Bilgisiz ve tamamiyle ger i .kalmti, hir cemiyet 
i,;inde sosyal tebabe t ,;ah§malara .beklenildjgi de· 
recede miisbet bir netice vere mez, Hatta ,;ok ker· 
re halk tarafrndan menfi bir mukavemetle de I, ar 
§tlanabilir. Hal km, bilhassa, gelenek ve gorenekle· 
rinin tesiri alhnda cehalet l::atakhgtna saplamp kal 
mi§ olmast her tiirlii sosyal hijyen kalkrnmasrna 
engel ohn' • .  Tama m e n ,  bu vaziyette bulunan bizim 
koy halkmnzm aydmlatrlrnasr ise pek o kadar ko 
lay olmayan bir i§tir. Bu giin en biiyiik §Chirleri· 
miz de dahi bu dava _heniiz halle dilmernistlr, �ura· 
da,. burada verilen . bes on konferans, radyoda bir 
iki varz, istasyon, kahve ve mekteplerde asrlan bir 
ka,; afi§le bu biiyiik sosyal davanm halline dogriJ 
gldilemez. Bu su_retle ancak kendi kendimizi al· 
datmrs oluruz, Bu giin memleketimizin pek ,;ok 
yerlerinde hala srtmayi okuyup baglarlar, dalagt 
keser, verr me tiitsii yakrp kabakulag1 yazarlar ve 
ydanc1ga ta� baglay1p felcliyi binlik 'tesbihten i;re· 
i;irtirler. Halk biitiin bu hastalrk larrn sebebini bir 
tak1m mevhum kuvvetlerde arar ve liirlii giiliin� u 
sullerle derdine ,;are bulmaya ,;abalar. Anadolumu · 
z un ha.la yalanc1k ve lun :. �1k1k�1 ocaklartnm ce 
halet baskrsr altmda inliyen, yerleri var drr, Halkm 
uyandrrrlmasr ii;in verilen konferanslar her ne 
kadar faydah ise de, halk, anlayarmyacag i bir H· 
.sanla anlahlan miicerret sdz.lerden ibaret konfe 
ranslardan ziyade .gozlerinin oniinde cereyan eden 
hadiselere inamr, Bu nokta goz oniine almarak 
iiimdi diinyanm bir �ok_ yerlerinde ,oldugu gibi kill 
tJr ve propaganda filimlerinden faydalanmak ve· 
sosyal tehabet organizasyonu i1,ine filimciligi de· 
esas olarak almak dii�iiniilmii§ ve tatbik edilmi§tir. 
Halen Amerikada ingiltere ve Sovyeller birligin· 
de kiiltiir filimle;i bu giin arhk sosyal Ltbabetin 
yard1mc1 bir 11ubesi haline girmi§ bulunmaktad1r. 
Bu maksatla bir 1,ok hekimler, hijyen miitehasslS· 
Ian, belediyeciler, f1pm operator ve teknis 1enle�'.'. 
kimyagerler, biyoloji miitehass1slar1 ve saghk mu 
hendisleri s1k1 bir i§birligi yapmakta ve halka zah· 
metsizce, hatta zevkle ilgrelilebilecek _kiiltiir filim 
kiitiiphaneleri meydana getirmektedirler, Boyle hir 
i�birligi ile ha.ztrlanan kiiltiir filimleri halk tara· 

{Sonu sa 

DEMOKRATIK 

MOKRATiK 

VE ANTIDE· 

KAMPANYA 

Bugiin demok�atik ve antidemoktatik 
kampaJ?ya iktisadi sah�da halk1n ,1ttligl 
probleminin kabulil veya reddi prensibi 

iizerlne a�ilm1, bulunmaktad1r 

t Dr, M . .  .IJulusi DOSDOGRU · I 

lkinci diinya harbinin sona erdigi ve sulhiin bir 
tiirlii kurulamad1g1 bu kritik _devrede '' Demokrasi " 
bayrag1 altmda ai;ilan . orijinal bir fikir ve ideoloji 
sava§1 ic,inde qulunuyoruz. Bu devreyi karakterize e· 
den tek §ey ",Demokratik ve .antidemokratik kam· 
panya" dir. 

Ekonomik hakimiyeti avui;larmm ic;inde tutan ziim· 
re ve s1mflann "Demokrasi" mefhumunu kendi �ah· 
si menfaatlerine gore degi�tirerek deve ku�ula§brmak 
gayretke§ligi; halk .kitlelerinin bu tabirin as1l mana• 
s1m kavramasma engel o1makta ve onlarin hakikat 
ile yalam, dost ile dii§mam ayirma hassalanm kor· 
le�tirmektedir. Vaktile sosyalizm tabirinin· fafistlerce 
soysuzla§ttnhp tanmmaz bir hale sokulmas1 gibi bu 
gun de tepeden t,rnaga kadar reaksiyoner, istismar· 
c1 ziimreler elinde "Demokrasi" aym tahrif ve tah· 
ribe ugrallliyor. 

lktisadi bak1mdan hakim ve: mahkum iki kutup, 
yeryiiziinde btilundukc;a yap,lacak her tiirlii sosyal 
ve kiiltiirel bag1ms1zhk yelteni§lerinin lafta ve kag1t 
ta kalacag1 ve pratik sahada hie; bir ,degeri olm1ya· 
cag1 ta biidir, lktisaden kolele§tirilmi§ halk y1gmlan• 
nm hukuki ve lafzi demokrathg1 kapitalizmin en son 
taktigidir. 

, Bugiin demokratik ve antidemokratik . kampanya 
iktisadi sahada halkm e§itl'gi probleminin kabulii ve 
ya r !ddi prensibi iizerine ac;1lm1§ bulunmaktad,r'. Bu· 
giin iktisaden h�kim bulunan sm1f ve ziimrelerin 
matbuab; radyo; siriema.'ve her c;e§it medeni pro· 
paganda vas1talan ile g1da, giyim ve yak1t ma_ddele· 
rini monopolleri altma alarak hall< y1,gmlarma nefes 
ald1rmad1kian goz oniine getirilecek olursa hak:ki 
demokrasinin temelini iktisadi e§illigin te§kil eyledigi 
kolay anla§1hr. Bu suretle ana davay1 ortaya koy· 
duktan sonra biitiin i�timai demokratik · ve ailtide· 
mokratik §iarlan s1ralamak miimkiindil.r. 

Mesela : Yer yiiziindeki biitiin milletlerin ekonc· 
mik, sosyal, ve politik manada tam bag1ms1zhg1111 
temine sava�mak; manda, vrsayet, naiplik, �omiir._ 
g-ecilik gibi tiirlii kahplar altmda h�riyellerin tehdi! 
ve tahdidine engel olmak demokratrk ve bun\Jn aks1 
antidemokratik bir harekettir. 

Keza Fa�i7.m kahnhlanm, kra.ll1klan,' din miiesse· 
selerini hakim istiemarc1 ziimre ve stmflan kald1rma 
ya i;ah�mak demokratik ve bunun tam tersi yani b:r 
ti.irli.i fa�izm kahntilanm liirlii k1hk ve maskelere bu 
riindiiriip kiliseyi siyasi oyunlara alet etmek, _hakim 
zilmre ve sm1flarm menfaatini halk y1gmlarmm oz 
menfaatlerinden iistiin tutmak t·amamen antidemokra1 
tik, reaksiyoner bir harekettir- . 

Diinya halklarmm kendi oz kiiltiirlerinin., oz yap� 
larmm geli§mesine yardtm etmek dem�krabk ve b1· 
liikis medeniyet baktmmdan daha gen kalmt� mem· 

( Sonu sa; TS te}. 
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BEETHOVEN']N"DOGDUGU ODA 

Bir Dahinin Hayat1 

cqmhuriyet'ri hislerini , 
Frans1zlarla, Cumhuriyet .. i fik.ir. 
!ere sahip diploma�larla, Gene· 
rallerle konu§mak ve miinaka1a 
etmekten biiyiik bir zevk. duyu· 
yornu, Yirmibet y�§mda arhk 
ken di kudret ve ·. debaunm fark1· 
na varm11hr, "Arhk ii;imdeki giz• 
Ii inl!anm kendini ortaya atmas1 
iaumd1r.,, diyordu. . 01, goriinii· 
§iiyle Beethoven !iOk sert ve hir· 
'rill hatlara malik oldngundan ve. 
en ufak hadiselerle · kopiiren bii· 
yiik hassasiyeti juzii�de� · kendi· 
sini uzaktan tamyanlar i .. in .. ok 
kaba ve hir�m '. bir adamd1. La· 
kin say1s1 az olan k1ymetli dost· 
Ian onun engin ruhunda kopiiren, 
dalgalanan, hayluran sonsuz iyi· 
ligi ve 1efkati biliyorlard1. "Da· 
ima elcle olan· bii.tiin iyiligi .  yap· 
mak.,, Bu onun k1ymetli pr.ensip· 
lerinden biriydi. "San'at1m . fakir· 
lere hay1r itlemege inhisar ehne· 
lidir .,, "Bir dos�u yard1ma muh· 
tali g'ordiigiim zaman eger elimde 
bulunan p1.ra11,1. kafi gelmiyora11 
onun -imdadma ko1mak 'i!iin !iah§• 
ma masasmm ba§ina ge1;�em · kafi 

geliy,or.,, demekten . hiiyiik bir 
zevk duyuyordu. Fakat ne. y'az1k· 
.ki dostlar101n ve eserlerindeki 
derin inkilap .. 1 fikirlerle -insan • 
hgm, yard1m1na kotan Beetho· 
ne'i dalga dalga gelen felaket· 

ca hilrmetle and1g1, sevimli k1z" 
lanna piyano dersi verdigi Breu� 
ning a ilesiydi. 

Nihayel patlam11 olan Frans1z 
biiyiik ihtilali Beelhoven'i hiitiin 
mevcudiyetile kavram11h, Kendi· 
si zamanm111 ileri ve inkilap .. 1 fi · 
kirlerinin ocag1 olan Bonn Uni .. 
versitesine yaz1ld1. Bu suretle 
Beethoven bir yandan da kendi 
inkilap .. 1 fikirlerini besleyip ge· 
li§liriyordu. Yirmi iki ya11nda 
!iOk sevdigi Bonn 1ehrini, en his· 
Ii ve isyankar .anlarmda ruhunu 
.teskin eden coikun ve latif, ken· 
di tabiriyle "Babam1z Ren nehri,, 
dedigi Ren nehrini, arhk sadece 
tath hahralarrna ma! olmak iize- 

zamanmm miizik 
Viyan.aya gitti. Bu 

�larla ha1hyan 
det valani his• 

d¢-biltiin Avru· 

rek kor kune bir teror alhnda ,;a· 
h§maga zorluyor, bu suretle de 
bu kii,;iik harikada gizli olan zen 

gin hazineyi, kendi i,;ki ve ku 

mu iptilast hesabma . azami su 
rette istismar etmege .. ahsiyordu, 

Bu yrldrrrci .. ahsma sistemi az 
kalsm �ocukta miizige kar§I nef· 
ret uyandrracak ve ondaki zengin 
istidat kaynaklarun kurutacaktr. 

Bdylece Beethoven 11 ya11na ka 

dar zengin ailelerin yemek aa 

lonlarmda piyano .. alarak onlarm . 
bir nevi liiks ihtiyacrm gideren 
miithi, bir garibe olarak k 
lands. Bundan elde eltigi par 
dogru babasmm cebine, o 
da hi,; noksansrz olarak m 
necinin kasasma akardr, 11 ya§ID• 
da bu .. alrsmalarma ilave olarak 
§ehrin tiyatro orkestrasma gire· 
rek heniiz . geli§memi, · kii .. iik 
omuzlarrna aglr bir yiik daha al· 
dr, Daha sonralart aileler nezdin· 
de piyano dersleri vermege de 
ba�lad1. Bir .. ocuk i�in ne milt· 
hi§ hayat miicadelesi •• on yedi 
yasmda iken akciger veremi bii· 
tiin s evg1s1111 verdigi anne smi 
elinden aldr. Bu en biiyiik mane· 
vi desteginden mahrum olmak 
onu derin bir meldnkofiye diitiir� 
dii �imcli kendisinden kiii;:iik iki 
karde sine , lrendini idareden aciz 
babasma bakmak mecburiyeti yi· 
ne bu gen'r ·omuzlara yiiklendi. 
On yedi ya§mdaki bu aile reisi· 
nin yegane destegi hayah boyun· 

Nefes almak i�in hayk1rd1g1 ilk andan itibaren daima 

baykird1 ; sefalete hayk1rd1, baks1zhga hayk1rd1, 

biirriyetsizlige hayknd1 ve geni!j balk y1gmlarmm 

ha'si'etini ,;ekligi saadetin biitiin engellerine bayk1rd1 

Biitiin iusauhga mal olan bii 
yiik dehalardan L. V, Beethoven' 
in dogumunun 176 net y1l do· 
niimii milnasebetile okuyuculan· 
mrza bu hiiyiik insamu hayah, 
diinya gorii§ii ve san'ah hakkm 
da malfimat vertnege ,;ahijacaglz, 

L. v, Beethoven 16 arahk 
1770 te frrtmah b ir gececie Bonn 
�ehrinde dogdu. Hayata fakir bir 
evin sefil tavan arasmda, gozle· 
rini acan Beethoven'in· biitiin ha· 
yah dogdugu gece gibi 'karanhk 
ve firhnalarla ge,;ti ve dogar dog· 
maz nefes almak i,;in haylurd1g1 
i lk .  andan itibaren daima haykrr 
ds, Sefalete haykirdr, haks1zhga 
haykrrdr, hiirriyetsizlige hnykrr 

d1 ve geni§ halk y1g1nlarm1n has 
retini ,;ektigi saadetin biitiin en 
gellerlne hayku-dr, 

Kendisi aslen Flam an' dr, Ba· 
bast karaktersiz, ayya§ bir adam 
ve alelade bir miizisyendi. Son· 
suz sevgisine ve en biiyiik hiir 
metine muhatap olan annesi ise 
achk ve sefaletle milcadele ii;in 
zengin ailelere hizmet,;ilik yapan 
temiz ahlakh bir kadmdr, · Beet· 
hoven gozlerini .  i§te . boyle bir 
aile kadrosu ii;:ine ai;m•§ ve sim· 
siyah bir sefalet, aile §efkatin· 
den mahrum, amansrz bir hayat 
miicadelesile karsrlasmrstt, Onda 
ki harikulade isfidadi pek ,;abuk 
sezen ayya� baba, henilz dort ya· 
§mda iken onu piyanonun ba§ma 
oturtup ve kapiyr iistiine kitleye• 
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ler altiist ediyordu. Yirmi yafln· 
da hayabnm en miithif felaketile 
kar,i1a,ta.· Bu sesler alemi ilah1· 
nan en kaymetli uzvu, sagtrhgm 
tahribahna maruz kalnnstr, Duy· 

· gu ve dfi!}iinceleri seslerin diliy· 
le anlayan ve anlatan bir insam 
i1rin bu ne biiyiik felakelti • •  in 
sanlarla anlajmak ihtiyacmdan 
mahrum kalmak bu biiyiik insan 
sever i1rin ne feci bir darbe idi .•. 
Bu hal onu -koyu bir melankotiye 
yuvaeladr- Gittik1re insanlardan 
ka1rh, inztvaya, kendi muazzam 
i1r alemine kapanmaga basladr, 

O harikalar ale min in kaynasma · 
larile yapyalmz kalmak ne miit 
hi, ,eyl O kadar ki bu felaket 
azkalsrn dahinin hayatma son ver· 
direcekti. Bu niyetle S ekim 1802 

de yiirekler paralayrci meshur 
Heiligenstadt vasiyetnamesini 
yazd1. Fakat ondaki san'at a1k1 
o korkune iradeyi yasamak husu 
sunda kullanmaga sevketti. "Ka· 
deril! ogaz1na sarilmak,, azmiyle 

ga karar verdi . .  Tabiatm, 
nlarm, nes'e ve saadetin has· 

·reti onu yeniden· diinyaya ve in· 
sanlar arasma ·donmiye·.·: sorladi, 

F bu biiyiik, insan sanki se- 

p diinyaya gel· 
ekesler, bede- 

a · u,iincele 
insanhga olan 
bolii idi. A,k onun 

deni ihtiraslardan uzak, mukad 
des lhtlraslar doguruyordu. ·· Bu. 
masum dii,iinceler onu afkm ·tu, 
zagma kolayhkla diifiiriiyor, ne· 
tice sabit olarak sukutu hayaller 
ve derin acrlarla bitiyordu, Meh· 
tap sonahmn ilham perisi Giu 
lietta . Guicciardi koketligi ve 
egoistligi yiiziinden Beethoven'e 
miithif tz lrraplar verdi • .  Nihayet 
bir kont'la evlendi. Kontes The· 
rese de Brunsw ick'] son nefesi· 
ne kadar ·sevmekle beraber ouun 
la ancak dor.t sene mes'ut olabil· 
di. Nihayet alelade bir insan asil 
bir kadmla- evlenemiyecegluden 
bu sevgiliyi de terkttmek zorun · 

da ;kald1, Bu sure tie• "iistiinliik 
alamet] olarak iyilikten baska hi1r 
hir fey tan1m1yan,, bu biiyii� in· 
san afagahk bir gelenegin dar 

besini yemifti, Bu son darbe ar 

bk onu kendi i1rin hi1rhir saade 

tin kalmad1g1na inandumaitt, "Ya· 

pmak, arhk kendisi i�in degil, 

insanlar ve san'ah l1rin yafaniaki,, 
Arhk l, endi kudreli hakkmda 

hi9bir hiikme, orf ve adete aldt · 
"' etmiyor, coskun mizacmdan 
kopup gelen bir · omiir. siiriiyor· 
du. Asalete, iinvana ehemmiye t 

vermiyor ve " krallar, prenal e r 
bir �ok ins anlara , bircok iinvan· 
lar ve nisanlar ihsan edebilirler; 
Fakat hi� bir zaman yiiksek 7.e· 
kalan yaratamaz lar.; diyordu. 

Goethe ile beraberlerken kar 
,1la§bg1 bir vak'a meshur oldugu 
kadar Be ethoven'In kendi kudret 
ve dahasrna olan ifim adrm ve 
kendisinin tahakkiim eden s1n1f111 
koltugu altmda ve onlar he sabr 

na calrsan bir san'atkar olmadr 
g1n1 gostermesi balunundan 1rok 
enteresand1r: 

inkilapi;t bir s:rnatkiir olan 
Beethoven bir giiu Goethe .l'le bir 
gezinli yap1yorlar, Bu ·  ·  esnada 
kar§idan, diikleriyle, . prensleriyle, 
kralii;esiyle imparator · ailesinin 
geldigini goriiyorlar. O anda e· 

fendilerine tazim ve onlarln o· 
niinde yerlere kadar daha kolay 
ve gosleri§li bir tarzda egilebil· 
mek i1rin Goethe'nin derhal §ap 
kasmt i;1kar1p kenara �eJdldigini 
goren Bee'hoven . onunla . alay e� 
derek bu hareketine ma11i olmak 

· istiyor. Lakin Goethe'nin kendi 
�: �- rini anhyam1yacagm1 gore· 

��.endi haline b1rak1yor. 
�ttnl iki eliyle ha§tna iyice 
\� ... �-1 

:e·�tirerek, dimdik kral a ilesi- 
ri biitiin lmfmetiyle geldigi ka· 
bahgm en kesif gurubu arasma 

. A l  .'..c�iiyiik dahi kar§IS;nda 
diik, Rodoij,he 1apkas1111 i;1kar1yor 
imkaratori�e .en once Beethoven'e 
selam vererek hiirmet gosterisin 
de bulunuyor, Biitiin bunlarl yer• 
lere kadar igilmi§ olan Goethe 
gormektedir; fakat alaym kendi 
oniinde hit; durmadan ge�tigini 
goriince Goethe'nin ne biiyiik bir 
bozguna ugrad•gm1 okuyucularm 
tasavvuruna b1rak1yorum. Goethe 
bu hadiseyi hi� unutamad1 • .  lzd1 · .  
rap �eken ve miicadele eden s1· 
111hn san�tkan olan Beethoven'i 
asla �ekemiyordu. 

�an ve Jeref arhk Beethoven'· 
in ayaklara alhna serilmi1ti, Vi· 
yana Kongresinde Avrupan1n if. 

tihar edebilecegi biiyiik bir in · 
san olarak "hiirmet gordii. Ne ya· 
zak ki biitiin bunlarm karm <lo· 
yurmak hususunda hi� bir faydast 
yoktu. Ese1 leri ·ancak tabileri zen· 
gin ediyor, Beethoven tacirligin 
bin bir pislik <lolu hiylelerine 

kurhan gidiyordu, Diger taraftan 
kcndisine kompozisioll' 1smatlayai'i 
ldmselerden paras1111 alam1yordu, 
Biitiin bu haris insanlarla .  ugra,· 
may1 da igren� buluyordu. Ay1i1 
zamanda da bu l�afil nteJ�ep v'e 
selih Viyana'dan arhk nefret edi· 
yor ve bu §ehirden ayr1lmak isti· 
yorclu. Beethoven1in dehasma · hay· 
ran Olan ii� aristokrat onu Viya• 
naya baglamak i�in , aralarlncfo. 
anla�arak kendisine macldi s1kin• 
talarln� gidermek iizere miihini 
hir mehlag taahhiid ediyorla�·· La· 

kin bu taahhiide ' riayet uzun siir· 
miiyor, Boylece Beethov:en'in 
maddi salunhlart arthk1;a arttt. 
1816 ia bir dostuna yazd1g1 bir 
melitupta arhk dilenecek h:1 le 
geldigin'i fakat bunu etra�a . h is· 
settirmem�ge �ah�hgmt yauyor, 
Sefaletinin · bu en koyu !;agmda 
sag1rhk ve karmndaki agnlar son 
haddini bulmu§- Beethoven'i in· 
sanlardau biisbiitiin uzakla1hrm1if• 
h. 0 §imdi tesellisini tabiatta. bu· 
luyor, ruhunu ancak tabiat ana' 
nm kucagmda dinlendiriyordu. 
«Yer yiiziinde hi� kimse .  benim 
kada•· ,- k1r1 sevemeP,. diyordt1. 

Diger taraftan k�rde§i. C.arl'111 
yetim buakhg1 yegen ini .  himaye• 
s ine .  ald1 ve hiitiin sevgisini ona 
verdi. Bu miithi§ maddi s1k111hlar 
arasmda onu ,iyi hir :ji1san olarak 
yeti�tirmek i�in . "1rprn1yor, onu 
mcs'ut yaJatmak. ii;in miithi, fe · .  
dakarhklara katlamyordu. Fakat 
nankor yegen daima onun kalbini 
lnr1yor, israflarma para · yetilifo• 
mek ii.in �nu yeni yeni fedakiir· 
hklara zorluyordu. 

Biitiih bu mad di . ·  ve m_anevi 
felaketler aras1nda yegeninin is· 
tikbalini aliikadar eden 'bir mesele 

.Alimef �a§1oglu 
( Sonu sa; .15 tc) 
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halk 
bir 

y1g1nlar1na hitabeden 
felsefe kitabi 

ve 

yeni 

F
ransada bir yeni kitap nes 
redildi . . •  ·  Politzer'in Fel 

sefe dersleri.. Bu kitap, harpden 
once f§ci iiniversitesinde verdigi 
derslerden bir talebesinin tuttugu 

notlann yenidert gozden gecirilme 
siyle meydana getirilebilmistir. 

Boyle bir eserin nesrini giiniin 
en miihim meseleleri arasinda say 
mak liiz1m. Bu ehemmiyet sadece 

Georges Politzer'in illegal Lettres 
Francaise g azetesini kuran Jacques 
Decour'la birlikte 1940 dan sonra 
Fransiz miinevverlerinin direnme 
hareketlerinin basinda bulunmasm 
dan degildir. Muharririnin Vi§i po· 
lisi tarafrndan sonsuz iskencelere 
maruz tutulmasi sonunda kahraman· 
ca olmesi de bu ehemmiyetin . biri 
cik sebebini teskil edemez. Bu ki 
tabm nesri cok miihimdir 9iinki 
devam eden biiyiik, bir bo§lugu 
doldurmaktadir. 

Georges Politzer bir markisist 
filozofdu ve nesredilen . Felsefe 
dersleri marksist felsefeyi en 
aerk ve en halkci bir. dille anlat 
maktadrr, 

s ii k fi t yoluyla ve bilrnez 
likten gelmekle marksist felsefe bir 
kenara atrlmak lstenmisti. Bir iini 
versiteli marksist felsefeyi bilmek 
sizin pek ala felsefe doktoru ola 
bllirdi, Fakat bugiin artik boyle 
birsey Fransada giiliinr; olarak 
karsilamyor. 

Bilgicce felsefe · tabirlerini, rnii 
cerret kelimeleri elden geldigi ka 
dar kapi disan eden kitap, eger 
nacar kahp da boyle bir kelimeyi 
kullanirsa en bildik misallere · bas 
vuruyor. Her bahsin sonunda kont 
rol sualleri var. Kitap biterken bir 
tabirler ve isimler sozliigiinii bulu 
yor, bitiste de cok krymetli bibli 
ografyasiyle kar§ila�1yc;,ruz. 

Boyle bir kitabi okuduktan son· 
ra, insan tertemiz bir tatmin 
havasma, biiylik sanatkiirla.rm kon 
serlerinden donerken duydugumuz 
bir psikolojiye kavusuyor, Biitiin 
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Yazan : ------ 

Arslan KA YNARDAG 

diinyadaki halk y1gmlanmn oldu 
gu kadar, · bu hususda pek fakir 
kalmis memleketimizin de en kisa 
zamanda bu escrin terciirnesini e·  
line alman elzemdir. 

Simdi bu kitabm "Principes 
elemenlaires de Philosophie " 242 

nci sahifesinden cevirdigimiz kisa 
bir pasajim okuyuculannuza sunu 
yoruz: 

D o g r u  f U U r  v e  

yanh, tuur 

I• 
deolojtler in, cemiyetteki mad· 

. di 1artlar111 . bir neticesi oldu- · 
gunu, sosyal suuru sosyal var lr 
gm tayin ettigini sdyledik, Bura 
dan �,ranlarak denilebilir ki, bir 
proletarya s1111fi111n proletercesine 
bir ideolojisi olmasr gerekir. 

Fakat bdyle bir farzedis rea 
liteye uymuyor, zira kendilerinde 
i§i,:i §uuru bulunmayan iisi,:iler de 
var, 

Oyleyse ,oyle bir fark, go. 
zetmek icap eder : insanlar mu· 
ayyen §artlar ii,:inde ya§1yabilir. 
ler, la.kin bu suretle sahip olduk 
larr §uur realiteye uymayabilir. 
Engels bu iki §uuru bb-Iirnden 
§U isimlerle aymyor : <Dog_ru isu 
ur ve yanh§ ,·uur>, 

Mese lii :  bazr i,i,:iler, orta'raga 
zanaatkiirh,ira dogru, geriye bir do· 
nii§ demek olan lonca [corpara 

tisme) dok.trininin tesiri allmda 
drrlar, Bu halde i§4,ilerin sefale. 
tinin bir §Ullru var drr , fakat bu 
dogru ve hakiki bir §Ullr degil· 
dir, Burada ideoloji sosyal . hayat 
,artlarmm bir neticesidir ama; sa 
drk ve kati bir neticesi · degil. 

insan �uurlarandaki tesir ekse- 

riya aksine bir tesirdir. Sefalefi 

mii§ahede dogrudan dogruya sos 
yal §artlann bir neticesidir, fakat 
meselen in halli o larak zanatkar- 
hk devrine donmek . dii§iiniiliirse 
bu netice yanhs oluyor. Burada 
dogru ve yanhs krsamlar iyle bir 
§UUru gormii§ oluyoruz. 

Kralc1 olan iis9i.nin de dogru 
ve yanh§ krsimlariyle b_ir §UUru 
vard1r. Dogrudur · i,:iinki, gormek· 
te oldugu sefaleti ortadan kal dir' 
mak ister; yanh§ taraf, hir ki;ahn 
hunu yapabilecegiui sanmas1d1r· 
Yani bu i!/'ri akhru fena kulla,i 
d1g1, ideolojisini fen a se'rtigj ii.in 
bizim Sllllftan oldugu haJde, b i  
zim ii.in bir stmf dii§mani olabi 
lir. Boylece hatah bir isuura sa� 
hip olmak kendi hakiki durumu 

·  bak1m111dan aldanmak veya alda 
hlmakhr. 

O halde diyecegiz ·ki, ideoloj.i 
mevcudiyet §artlarmm neticesi· 
dir. Fakat bu MUKADDER bir 
netice degildir. 

· Zaten gormemiz laumd1r ki bi· 
ze yanh§ bir §Uur ver�ek ve ha· 
kim s1111flar1n ideolojisinin tesi · 
rini ezilen s1111flar iistiinde i,:ogalt· 
mak i�in her§ey harekete gei,:iril· 
mi§tir. Edindigimiz hayat teliikki- 
Stnlll ilk unsurlar·,, .terbiyemiz, 

· bilgi edinme tarz1m1z bize yan· 
h§ bir §UUr verir. Hayattaki ilgi· 
lerimiz, hazilanAda as1l olan 
koyliiliik, propaganda, basrn, rad· 

. yo da ba.zan bizim �uurumuzu ya· 
· n1ltabilir. 

O halde, nelice olarak, i de o 
lojik i.ah!jmanl.n marksistler ii,:in 
son derece ehemmiyeti val'di r 
Dogru !jUUr edinmek i9in yanla§ 
isuur.u y1kmak gerekir ve ideolo· 
·jik 9alt!jma olmadan bu degi§ik- 
lik ger9ekl1zisemiyecektir. 

Madem ki, ideolojilerin cemr 
yette b:iyiik bir rol oynad1g11u 
ve marksizme ·tesirli bir alet ve 
siliih vazifesin( vermek. ii,:in onu 
ogretmeyi ve ogrenmeyi .dii�iinii· 
yoruz, o halde bu felsefoyi kader· 
ci bir doktrin olar�k 0

iddia eden 
ler ge9 kalm1islard1r, 

Bi.iti.in di.inyadaki halk y191nlar1n1n 

oldugu kadar, memleketimizin de en 

k1sa bir zamanda bu eserin terci.ime- 
sine kavusfurulmast elzemdir 



................ .. . 
: Coc:uklar, sizlerJ kafalar1n1z1n, gozlerinizin, i 
£ burunlar1n1z1n 1ekllne, damarlar1n1zda do· i 
i la1an kan1n nevine gore s1n1f S1n1f : 
: bolmek isteyenlerl, sizlere daha betlkte : 
i . dU1man kesilenlerJ, hi� unutabilir misiniz? f 
:............... .. .. 

Yazan : Nahl 1,>INCER 

S
IZLER hasta cemiyetimizin, 
sadrk aynalarr, · Sizler act- 

Iarnn, seviu�lerim; sizler beslk 
. leriyle havalara ueur ulanlar, in• 
san agacm1n aziz meyvalan. Fe· 
laketlerim sizin yiiziiniizden, sizin 
yiiziiniizden bir k1s1m insanlarln 
diifmanl oldum, bir k1S1m insan• 
Iara diifman. En giizel diifiince· 
lerimi, en temiz duygularrmt siz� 
lere saklad1m. 

Sen biiyiik bir ciddiyetle ga· 
zeteni satan miivezzi, sen agu 
yiikiiniin altmda ikikat olmus so 
guk giinlerde bile buram buram 
ter doken kiifeci, sen, korku iis· 
tiinden eksik ohmyan simit,.i, 

sen satbg-1 kestanelere bakrp ba· 
kip i�ini .�eken kestaneci, sen 
patronundan hergiin dayak yiyen 
berber ,.1rag1, sen yarr kalmlf 

uykusunu gozlerinde tasryan if�i 
,.ocuk, sen daha binlercesi. D1· 
11arda bahar olur, kusl ar sizden 
habersiz oter, · dJfarda yaz olur 
meyvalar sizden habersiz . pifer, 
sizden habersiz yere diiter, �ii 

riir. Dort mevsimin dordiinden. 
habersiz, giine,ten habersiz, ay· 

dim habersiz, giindiizden haber 
siz, geceden haberaiz ,.ah11rsm1z : 

<;ah1 da kazan sozii sizin i,;in bi· 
,;ilmit kaftand1r. Kazanamazsmrz , 

Giinlerden bir giin, tavla ve 
bilardo oynanan kahvelerin bi 
rinde sizlerden .birini gordiim. 
U Iacrk burnunu kahvenin vitrini· 
ne dayam11Jhr, dalgm dalgm di 
tarda top oynayan ,.ocuklara bak• 
maktadrr, Oyun �ag1ndad1r daha 
ve garsonluk etmektedir. Sizler• 
den bir digeri bir ydba,1 ge eeai, 
1ehrin biiyiik ijekercilerinin do· 
hip dolup bo§ald1g1 karli ve fir· 
hnab bir k11 gecesi mosmor ol 
mu,· elleriyle ak1am haberleri 
satmaktadrr.' ihtlmal bir sahan 
kuru fasulyenin hattrt i�in •.• 

· · Mecmuam1z1n . baz1 say1larmm 
abonelerimize gitmedigini og· 
rendik. Her say1 taraf1m1zdan 
munta.zaman gonderiliyor. P.T.T. 
den tahkikat yapabilmek i�in 
mecmualar1 ellerine varm1yan 
abonelerimizin bize miiracaat• 
larml rica. ederiz. 

V a t  a n  

-  ARP AD YA YINE:Vi 

·- Maxime Gorki ----·· 

STRASTJ-MORDAST/ biiyuk .edibin 
nelis eseri Taci Alaz' m. terciime•i, 
Hiinmettin Bozok'un bir gorki �tiidiyle, 

Fiat,. 50 kuru1 

Sen bizimiin; 
toprag-m, suyun, ta11n 

halkama aittir. 
Halk1ma aittir bu datlar, 
bu yollara o yaptl, 
bu surlar, bu kopriiler, 
tren yollara, biiyiik binalar 

onun eseri. 
Yaylanan 11111zhgmda 
uzaktaa bir tiirkii gelir 
halk1ma ait. 
Halk1ma ait za�erler 
1zdnap halk1ma ait. 
Karacaoglan, Yunus, Tevfik Fikret, 
alb yiiz y1lhk tarih, · 
demir parmakhklar, �avdar ekmefri 

. halkama ait. 
En giizel kitaplarl o yazd1, 
en biiyiik destanlara o dizdi, 
en tath pekmez, 
en kahraman macera 

·onun. 
Ordular halinde galip, 
ordular halinde magliip, 
esir dii1mii,Ier boliik halinde 
a�hktan susuzluktan. 
Tek ba11na cesur, 
tek ba4ma gazi, 
dii,manui kar11smda 

tek ba,ma. 
Hudutlar1 o degiftirir, 
hiirmeti, korkuyu o. 
Koroglu, <;ak1rcah 1eklinde, 
Pir Sultan Abdal 'admda 
at iistiinde, dag b�1mda 

o. 

Bakarsan fehirde garip, 
bakars1,1 duvar kenar1nda, 
bakarstn pazarda, 
koy kahvesinin oniinde 
namaza durmuf, bakarsm. 
Kolunu kaytfa verinit, 
trende ayak alhnda hastad1r. 
Ada bazan Hasan Usta, 
Tesviyeci Necati, sara� Ali, 
bazan bah dokur, 

tezgahtadir. 
Onun dumhp1nar, 
onun Tiirkiye, onun istikbal, 

ve hen keza .•. 
Arif Barlkat 

4,1,946 

R E L 

Sevinmektedir, �iinkii elli ta· · 
ne satm11br, sevinmektedir, �iin· 
kii Alkazar sinemasma gidebile· 
cektir. 0 aksam bu kii�iik sati» 

· cmm sevincine ittirak edemedim• 
Beyaz bir kar tabakas1yla ortiil· 
miif radyolu otomobillerde rahat 
,;ocuk ba,tan gordum. Her halle· 
riyle doymustular. Ag1zlar1, bu· 
runlarr, elleri ayak lar i yiinlerle 
ortiilmiiftii. Hediyelerle dolu bir 
noel agacm1, yiyecekleri, �uku- 

. latalarr diifiiniiyorlard1. 0 aksem 
bir krsun insanlardan nefret et• 
tim, 0 ak,am hf§ parmagm ni 
i;in en kii,;iigii oldugumuzu dii 
§iindiim. Sizler hi� diitiinmediniz 
mi dostlarim. Biiluga ermeden 
kur,un alhna gonderilenleri,.gen{· 
lik riiyala�m1 gormeden sabun 
olmak i,;in kazanlara kaynamaya 
gidenleri hi� diifiinmediniz m i ?  
Behen ve Dachau kamplaruu hi� 
diifiinme.iiniz mi ? Bu kamplarln 
modellerini sevgili Tiirkiyemizde 
in�a etmiye kalkanlan, yani ebe 
diyete · kadar biitiin �ocuk nesil• 
lerinin esaretini devam ettirmek 
isteyenleri hi� dii1iinmediniz m i ?  
Hasta biiyiik anne roliinii yapan 
bu kurtlan hi,; dii1iinmediniz mi? ·  
<;ocuklar, sizleri kafalarm1zm, 
gozlerinizin, burunlarimzm 1ek· 
line ; damarlar1n1zda dolaiJan ka· 
DID nevine gore SlnJf Slntf bol• 
mek · isteyenleri, sizlere daha be· 
ijikte dii1man kesilenleri, hi� 
unutabilir misiniz? 

Nabi DiNCER 

z I s 
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/* J Kay/ii day,. 

Biitiin bunlan bir solukta soy 
lemi�lerdi, Hiddetteri soluya solu· 

· ya durup, tiz ve k1zg111 bir sesle; 
hcmde yahudice kor!U§Iflll�rlular. Zi· 
ra hepimiz de, en kiic;iigiimiizden 
en biiyiig·iimiize kadar, hcpimiz de 
yahudiydik, kai;:makta olan yahu· 
dilerdik. Sadece, arabanm �ahibi 
Olan koy[u, yahudi degildi, . 

Biiyiik baham, Lehr;e . ve Ru· 
teirce kelimeler de kullanarak ve 
l!ayli nazik bir tavuda: "P.anje 

.13,rner [ *], dedi , nastl, . senin bey· 

En son askerlcr,n de l!ehri o 
gcce terk eltiklerini bilivordum. 
Sokaklar bombo� ve oli.iydii. Bi�, 
buradan uzakla�1yor Ve atkarmz· 
da, tuzla buz ol:nu§ pencere cam·  
hin, havaya "tilmr§ bir koprii ve 
yiizii 3tii tcrkedilmi� bir ma bet b1 · 
rakryorduk. Bizimle birEkte ara· 
banan i,;ine r,:omelmi� bulunan ve 
kirn oldukbnm bilmedigim sakalh 
iki adam, akrabalarmdan bir kadm1 
bera ber gelmege hir tiirlii raz1 e· 
demediklerioi, yana yakrla anlati· 
yorlarcl,. Bu iki yabanc1111·n, hep 
o kadmdan, soylene soylene bah· 
settiklerini, l'liitiin bu anlatttklanma 
daha diin olup bitmi§ gibi, . §imdi 
bile i{tirim. 

'\)di kan, ayaklari agrid;gr 
j,;i!l gclmedi. Ne diye kald·, ne di- 

. ye kald,, sanki? Korumak isteciigi 
kimi var'? Muhafaza �tmck istedi 
�ti nesi var? l3b§ §Chri mi koruya· 
cak? Mezarhg·1 .rti1?,, 

. .  

ri geliyor, Zira o tarihte ben, he· 
niiz yedi y asmdaydim. 

ilk r,:ocuklugum bilip de hayati 
· tamdigrm ilk anda kc:qrlv§!Jg·rm 
hadise suydr: Kacryordum, ara 
dan yirrni yildan Iazla bir zarnan 
gec;mi§ oldugu halde, bu dikkate 
deg:-:r g iiniiu. her salhasun §U an· 
da bile ayncn yasanm, 

Bir arabaya r;omclip oturrnus 

dum; her bir yam ayrt ayn oyrn 
yan \'C biiliin civatalan gac1rda· 
yan bu muhacir arabasr, l,'lktn ve 
i.nvalbrla ag1z ag-1�a doluydu Ya 
rubasrmda annern, benden kiiciik 
olan oglan kardesim, Liiyiik an· 
nemle biiyiik babam ve uzun sa 
kalh, siyah kalpakh iki adam o 
turmaktayc.h. Adarnlan tanmnyor 
dum. Ufac1k arabanm, ii;:inde, Lir· 
bir-imize iyice soku larnk .  olurm.u�· 
tuk. Haki renk pantnlonnnun pa 
�alanm kirli r;izmelere sokmu� ve 
s1rtrna bir ccket ge,;irmi� bir koy 
lii oian_ arabacr, yammrz. srra ko 
�up d i l ini ·  �akl,1tmakda ·ve DEEi-i 
diye bag1rrnaklaydr. 

Sabah an ,;:ok erkcn saal i ·o lma· 
l1yd1. Zira hallrlad1g1ma gort', cl· 
raf, ancak yeni yeni ve giic;liikle 
ser,:ilmege ba�lam,�ti. Beni, uyku· 
dayke;1 ahp arabaya getirmi�lcr· 
di. Etraf11mz1 kapliyan kalm bir 
s\s tabakas rnl!l yavall yava§ a<;a!· 
ma.kla oldug1rnu· be11iiz far kediyoi· 
du:n. · Arabamn · tckcrlckh�ri, sanki 
yorg-unmu�lar ve ·,;:ok i.i.1iiyorlar 
m1� gibi, iracur g-ucur etm�kteytli.. 

Cevir en : Bur ha�- A1rpad 

�OCUKLUK hahralanrn arasui 
ysmda 6yle birg(in gcldi, ki 

aruk etrafta olup bitenleri anla 
mag-a basladrrn, 0 giiniin hatirasr, 
insarun kulaklannm zariin patla 
tan bir davul samatasi gibi, bu 
giin dahi halii kalbimdedir. Arka 

da kalan o · giinleri dii§iindi.ikr,:e, 
bog azun yanar, yutkunurum ve 
i.cimd�, s abebini dahi pek kcsdire· 
rnedigim bir · his, · kendi kendimi 
suclu bulan tuhaf bir 'duygu ·k1m1l· 
darur, Bu belki de , .  boy le birg ii 
niin; insandan, mutadrn iistiinde 
bir cesaret istediginden, benitnse, 
O tarihde, boyle §eylenn. farkmda 
bulunmayrsrmdan, hatta, _cesarctin 
ne demek oldugunu bile anL1ya1111· 
yacak bir yasta bulunmamdan ile- 

Sonsuz 

Ka�1� 
H. �I. KATZ 

I RKC,JL�K, alman fa�i-zmi11i11 
� eri bellt · ba�h vasrffurrndan 

bii-i}ldi. Geri;i buna, daha once 
f.:arhk Rusyadaki . loplu Yahudi 
katliamlartnda ve birle�ik Ame 
rikadaki zenci aleyhta"rhgmda da 
rasthyorduk. Fakat, bir ideoloji• 
nin en .milhim.  vastflarmdan biri 
olarak s rhneyc �1k1�1, s lrnan fa. · 
§ix.mi ile ol,Hu�htr. On kiisur 
yrl .i\:inde milyonlarca yahudlniu 
hayatma mal olmui bu kork�mi; 
hareketin, diinya edebiyahnda a• 
lcis ler ine son yrlla» i�inde srk srk 
rastlanmaktaydr. Fakat bu da ha 
ziyade, biitiin . siyasi miilteciler i 

ele almak ·suretiyle oluyordu, 
Geni§ manada yahudi muhacere· 
t in i ,  ebedi .serseri tipinin modern 
kahramanlarrm yeniden ele alan 
ilk eser i, H. \VI. Katz isimli gen� 
bir alrnan muharririnin "Fi;miu/ 
lar,, isimli ro manmda buluyoruz. 
Roman, 1937 yrlmda, Paris'te He· 
ine edebiyat miikafatuu · kazan 
mistrr; Vaka .  kahramam olan bir 
yahudi gencinin hatn-layabildigl 
ilk \:ag1 olan yedi yasmdan, yir· 
mi iki ·ya�tna kadar siiriip giden 
macerastchr. Fakat, bu basit hi ·  
kayenin atmosferi, kogulan, ha· 
karet goren ve i�kenceye maruz 
kalan fakir yahud ileriu canlr ha· 
yat ornekleriyle doludur, R�ma · 
nan i l k · ·  bendi . "Bir niuhacir ara 

basrnda., adun tasrmaktadn-, Ter 
ciim�sini ve rlyoruz, 
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Eaas Hibariyle, lrn�iin, sarrat+a politil..ca ve siyasetin 
dii§UHUn Jrns!ieu!er; huJh: y1gualanuun ve bu y,g1n· 
lm:111 menfaabm giideu sanai:cxlann yih·ilttiigil · siya 
set lu hendiJcd. i�in lchHkeli oldugunu sezenleedir 

Nevzat HA TKO 

Si yas  et ml  Po I  itika 

ha siyaset vardir • .  Fakat, tekrar 
edel im

1  
bu demek. degildir ki 

sanatla siyaset ayni §eydir, vahut 
ta' bir sanat eserinin degeri ihti· 
va etligi siyas1 Hkrin degeriyle 
oic;;iiliir. Boyle bir liiikiii;n ger�ek 
bir gafletten ba§ka · bir §CY 

olamaz. 

Sij,aset alanla• rna bakacak 
olnrsak, sanat . degeri ol�ayan 
bir sihii s;yasi lezahiirlere §ahit 
olurnz; hatta bu genel bir kai· 
dcdir. Fa!rnt ayni §cye. sanat ala· 
1:111da �ahit olmak mihnkiin de· 
g i l c l ir ;  ,;iinkii biiliin sanat eserle· 
rinde, beli'rli veya belirsiz, siya· 
set vard1r ve bu siyaset mutlaka 
akstilamelier yarahr. Esasen sa· 
nalta. siyaseli inl,ar etmek de 
ba�hba�ma siyaset yap�ak dr· 
niektir. Ger�ekten sanatkiir bii · 
Hin lezahiirleriyle · siyaset yap· 
rr11Had1r ve yapmas1 da gerektir. 
Bir �artla: yeter ki yaphgt siya· 
scti bize sanal: olarak kabul el· 
tirmcye yeltenmesin ! ... 

Mehmet Akif'in, Tevfik Fik· 
rel'in, Nihim Hikmct'iu, Hasan 
in.ettin'in, Cal1it Sa.ffet'in '§iirle· 
r iniu siyasi mahiyette oldugu 
her).,esce kabul ed i lmektedir ,  
Yahya Kemal ' in ,  Cahit S1t'.n'n1n, 
Orhan Veli'.uin, Okta)' R1fal'111 
�iirleriude ise siyase� olmad1g1 
idclia ed i l i r  ve bu �ifrler bir ,;ok 
himseler tarafmdan boyle· olduk· 
larl znnuedildigi i�in de begenil ir 
ve tutulurlar, Ama aslrnda bun· 
lartn da eserlerinde siyaset var.· 
d1r, fak<\t bu siyaset ilk dart �a· 
iriu eserlerindeld siyaset k.adar 
dogrndan dojrrnya yapt !nu� deg-ii: 
d ir. Am.a �11ras1 muhakkak · ki, 
yukartda .  ad1 gec;;en �airl�r,. cser· 
lerincle!,( siyasi rnnhteva sayesin� 
de b irb ir inden iistiin, birbh:indeu 
biiyi.ik olmn� deg i l lerdir:  Es�s,en 
hi� bir devirde · hi� bir sanat ese· 
1·i sadecc siyasi muhte:vasmm 
doi!rulu�u s�.yesinde muvaff<!k 
olmn:;, degildir ve boyle bir mi· 
sal. aramak da giiliin,;. olur. Bu 
hal, yani bir sanat eserinde dog· 
rll bir siyasi m�hteva11111 bulunu· 

{ Sayfay, reviuiriz) 

cmiekct im izcle de 
diiuya.nn g-idi�ine 
uyak uydurmak ama ·  
c iyle baz i clemok· 

1·alik hak ve hiirriyctlerin 
· tan1milas1111' ve bnnlanlan vatan• 
claylar�n arnmi dcrecede faydalan· 
ma:ar1 ic;;i1.1 zem in haz1rkma te 
!iehb�hlerinc g i r l � i l m e s i u i  mil· 
ip!icclc etl if{imiz �n devrerle ,  sm 
al·siyaset ve s:u:atct po liiika ·  ko·· 
nul-an ii7.erindc dikkalle ve ge· 
ref!i vei;h ile cluru lrnns1 bir zarn· 
rettir. <;:iin!di, b izde acaip bir 
hal, bir tczat, esas Ir.aide halin i  
almq ve cs 1,idcn beri siirey,cl· 
m i r<; l i r :  Mc1i1lcketin siyi:>setini 
yi.iriitecek olan nyd111lar :7.iimrtsi· 
nin rnnayycn ban toµluhkltirllla 
siynscHe m�:;:v.ul .  olmak ha1dn 
tam11111amqhr, B izim gibi nydHn 
az b ir millelin bn yola sap:nas1 
besbelli ·ki h ie;; de faydali olama:r. .• 
Biz bur.ida l,a,rnni tahclillcrclen 
bahs-itm iyeceg-iz ,  b,1 biz im J'l�tki· 
mi:l. d1�1!la 1;;1 \car v� s iyaset ynp· 
nnk haklrn1rbn m1hrum ofon 
ziim•elc1·i1J lrnrduk lan v.e · lmra· 
caldan ''dernck,, lcr in <;ill!,Sma 
program!nr1 <;en,evesinc g-ircr. 
Jforacla biz s,111uha siyt>.setle ve 
sanalctnm po l it ika ilc olan mi.i· 
nas-ebctlerini lns:ica incelemeyc 
phpcag 1z:  

.$a1;atia s iynsel in lar ifini y,1· 
parsak, bunlann birb irinden ,1yrt 
:;eyler oldugum1 goriiriiz: S iyaset 
ya�4dtglln17. sosyitl lopluluk i<;in·  
<le ld tezabiirlcrimi z in topmm bi r· 
den i�ine ahr . Hal bu Id s:rnat, · ha· 
yqt ifadesi .nin mnnjryen b ir k:r.a· 
hihiidi.ir ve annh isc i<lat  sal,ibi 
kimseler tnrdll!dan yajahr. De ·  
rnc!, oluyor ki biihin insanhr s'· 
yascl: yapmad1\lar11a sai1a11lar da 
dahil olmak ii,.crc · siyaset yap· 
maktadul,ir, Halbuk i  her iusan · 
s:111al y·aFftklar1111 sananlar cla cla· 
h i l  olmak ii7.cre · sanat yapamaz. 
�i.1 halde, ma<lem k i .  biitiin insa11· 
\tu· siyasd yap1yor, sanalkarlar 

<la siyaset yapmaklan, . is!eseler 
bile, ka,;111 • .unazla1·. NHekim bii· 
tiin san:it cserkrinde;. dog-rndan 
dogrnya yahnt ta· hflvas1ta, umlb· 

Muhacrrrm, hem de yedi ya�tnda! 
hte,· be nim asrl h ayatrm boyle 

ba11lar • .  

FiKIF. SANAT VE TENJ;/T 

DEf:yfSJ 

Yedinci s�yism1 Ohuyunuz. 

s o z  

girler bu i.�in allmdan · kalkabile 
eek mi? Oteki sehir cok uz akta.. 
deR-il mi'? . Soyle bakahrn, Panje 
Bauer, ark armzdan, Allah saklasm 
yctisccek olurlarsa, basumza nelcr 
g-elir, Allah saklasin amma , kala 
rmz: koparu lnr, ha ne dersin?,, .  

hJiyhi. cevop vcrecek yerde, dili 
ni sakIath hem dr, o ana kadar oldu 
gu;idnn do ha siddetli, daha alayli 
dahn hilekarca. Sonra da, karnci 
sun havada bir saklatti Ve araba 

.rnn arkasmd� sallanan larnbayt 
iiflcyip sondurdii, 

8iiyiik babain . .  Riltik��e nazik 
lcscrck ve !Iittil«;c daha Iazla en-. 
disc duyar ak, hep ayni sualler i . 
tekrat l amaktnydr :  -Pao]: Bauer. .. 
ha, s�n ne dersin? ., , ·· 

Biiyii\ auam. hie ·i;ekinmc<h1 
ve y ahudice olarak: • 1 1c  cocukca 
sualler sormuktnsm?» diyerek bii· 
yuk babarnm laf1m kcsti "herifin 
ne ma] oldugunu g-ormiiyor. mu , 
sun? Di'!i lutulsun, ellerinin ikisi 
de ••. .; ve ihliy ah eldeu brr akrmya 
r ak ilavc elt i  earnma helc, V:\1"<1C:l· 

g1m1z yere bir varahrn cla • .  ,  

lki yabanci, daha hala cllerini 
ve baslanru sallamakda vc zehir 

. gib1 bir sesle, hiddetli hiddetli soy 
leumekteydilei I 

-Ayaklannda hastal .k var di· 
ye bizunle g elmesinl .•. Deli kan l 

· Boylesi duyulmus �ey deg·il. 

Bunlan yaz arken, tang ur tun· 
gur yol olan bu muhacir arabasin 
da gccen saatleri ycni bastan y a 

siyorum. Su anda ben, ortiiler vc 
cuvallar arasina konulmus olan o 
cocugurn, y ine. Bizim arabamn i'r 

niinde de arkasmda da daha bir 
suru baska am balann, gacur gu· 
cur yo! uldiklanm, arabalann ek 
serisine de ihtiyar beygirler kosul · 
mus oldugunu, 0 andaki kadar vu 
zuhla gt'innekleyirn. · Sisin yava� 
yavas .;c;:1ld1g·1m, yahudilerin bir .5?.y� 
den kacdiklaruu ve bir sonbahar 
riizgiinnm bir lilrlii sonu gclcrni 
yen. ucsuz bucaksrz scscyi, yaladi 
gm1 t itreye tilreyc goriiyorurn. 
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fu, bu eseri meydana getiren sa• 
natkann sosyal alandaki iistiinlii· 
giine ve canhlrgma bir delildir ve 
bu delil eserin tetkikinde hilva- 
11ta degil, dogrudan dogruya bir 
krlteryumdur. <;iinkii biitiin bii· 
yiik sanatkirlar ya1ad1klari de· 
virlerin problemlerini, hareket 
istikametini, ahengini, biitiin �an· 
hhg1 ile ve va,· kuvvet, ihtiras ve 
it�iyaklariyle benimsemlslerdir ; 
devirle einin en karakteristik de· 
gerlerini eserlerine sokmuslar, 
bunlara gereke� onemi kusursuz 
olarak vermitlerdir. Bunun i�in 
bu sanatkarlar, estetik degerler 
yaratmak itinde, kendi �aglarmda 

yafayan diger sanatkarlarda» da 
ha iistiin bir va11f ta11makta, kla· 

sik olmak mazhar iyefine nail ol 
mu1 bulunmaktadarlar. 

Dogrudan dogruya siyaset yap• 
mak, yani politika yapmak, isine 
gelince : Hie; bir zaman bir biiyiik 
sanatkar sadece siyasetle, yani po· 
litika ile ugra,7bg1 ic;in biiyiik ol 

mus degildir. Bunun aksine olarak 
· ban biiyiik .sanatkarlar biiyiik ol 

duklan i1,in politika ile ugraftnak 
ihtlyaemr duymuslardir, .Ama bu 

iki ,ey sosyal hayatta birbirine 
kanstmhyor; 1,iinkii insanlar fikri 
Iaaliyetlerini c�itli cephelere yo· . 
neltmek .zorundad1rlar. Bireok kim 

seler cemiyet icinde hem sanat, 
hem ·  ·politika yaparlar. Fakat bu 

iki fey, onlar icin ayn ayn faali 
Ii yet sahasi teskil etmektedir. Bu' 
gibi kimselerin bu iki alanda verdik 
leri eserlere muhatap olanlar, ya· 
ni halk y1gmlan, presti] bakimm 
dan ikiye aynhr: Onlann sanatla- 
nm begendikleri ic;in siyasetlerini 
benimseyenler oldugu gibi, siya- 
setlerini begendikler! icin sanatla 
nna hayran olanlar da vardir, 

Bimdan baska insanda bir, tek 
tarafhhkr. bir, tek cephelik var· 
dir, lnsan her �eyi, begendigi, sev 
difi ve tereih ettigi unsurlarla bag· 
h gorme� ister, her ,eyi, daha 
dogrusu, menfaatlerine irca etmek 
ve amaelanna bendetmek ister, Bu· 
nun i9in insanhk tarihinde, her za 
man, mevcut olan .iktidar ve ha· 
kim ziimreler•iyilikleri, kotiiliikleri; 
dogruluklan, yanh1hklan bahis 
mevzuu olmaksialn-sanan kendi 
hizmetlerinde gormek . istemisler, 
sanat ve sanatkdrlar hakkmda bu 
zaviyeden hiikiimler vermislerdir. 
Nitekim buiil.n de ekseri iktidarlar 
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OzlU ve Pia.oh N e t r l y a l: a  
M u b t ,. c 1 z  

(Bai tara]: Sa. 3 de) 

irnkanlan da bu kitleden daha 
mahduttur. Yani ekmeginden co· 
cugunun nafakasmdan aymp ki- 

: tap alacaktir, Bunun bu zamanda 
rie demek oldugunu 'hepimiz bili 
yoruz. Binaenaleyh okuyucuya oz· 
Iii ve istifade edebilecegi ilmi ya· 
zrlar sunrnak hem bir vazife hem 
bir zarurettir. . Halbuki bizde ak 
sine nesriyatumzr mecmua ve ya· 
z1. bollugu ile 01',:iiyoruz. Okuyucu 
dan, kendisine bir hayli paraya ve 
zamana mal olacak olan boyle bir · 

. nesriyatr takip etmesini , beklemek 

biraz fazla idealistlik olur. Nesri 
yatmuzdaki ikinci noksan da .mu 
ayyen bir miinevver kitlesine de· 
gil bu kitle haricinde kalanlara 

· hitap etmek ve ileri bir nesriyati 
tamtmak halka sevdirmek yolunu 
bilmeyisimizdir, Bircoklanna boyle 
bir nesriyatm cok dar olan hudu 

du icine girrnek zor geliyor ve bu· 
nu fikri hamuleleriyle miitenasip 
gormiiyorlar. Bizce boyle bir net· 
riyatta ogretilecek feylerden ziya 
de bu gibi nesriyattan ahnacak 
bir c;ok dersler vardir. Ve bu ders 
ler milstakbel halk kiiltiiriiniin zen· 
gin hazinesini haz1rhyacakhr. 

Binaenaleyh, halkm demokratik 
gelitmesine yard1m eden ve bu 
hareketle beraber giden az ve ozlii 
yaz1lara ve bunun yanmda yeti§· 
tirici ve planh bir halk ne§riyatma 
muhtac1z. 

Rasim G0RHAN 

kendi amac;larma hizmet etmeyen 
sanat ve sanatkarlara hayat hak· 
k1 tammamakta israr etmektedir· 
ler. Gene bu seqepledir ki baz1 
sanatkarlann • bunlar :;anah �anat 
ic;in yapanlard1r • bir sanat adam1: 
nm nasd olur da kalemi, firc;ay1, 
mermeri, notay1 1hmal (I) ederek 
siyasetle ugra,maga karar verme· · 
sini hiivsalalan alamaz. 

Ve lakin, esas itibariyle, bugiin 
sanatta politilc,a. ve siyasetin diit· 
mam kesilenler; halk y1g1qlanmn 
ve bu y1gmlann menfaatini giiden 
sanat�1lann yiiriittiigii . siyasetin, 
kendileri icin tehlikeli oldugunu 
sezenlerdir, 

Nevzat BATKO. 

i s l i m i y e t t e  
S o s y a l i z m  

Gen� ve degerli muharrir Fa· 
ik Bercavi, uzun serielerin · yoru· 
cu tetkikleri mahsulii olan ·kita· 
ham, nefis bir cild halinde yaym• 
lada. Bu kitaba tereddiitsiiz ve 
cesaretle ad1m athga bu zahmetli 
yolun ilk 'merhalesi say1yoruz, ii· 
mi ara,tarmalar yolu ne kadar 
�etin ve muharririn sei;tigi mev. 

. zu ne kadar agar · olursa olsun, 
bu kil�iik eser, bir biiyiik miijde· 
dir. Tebrik ederiz. . . 

• 
Vine sabah oldu 

Amerika'nan ileri muharrirlerin·. 
den, Ernest Hemingway'in bir 
eseri daha dilimize �evri(miJ 
bulunuyor, Eserin ismi "Vine sa· 
bah oldu,,, �eviren Vahdet Giil· 
tekin, yaymlayan Bat& Yayanevidir. 

• 
A,k ve 

Siimiikliibocek 

F uat Hop ve Tuna Baltac1oglu 
yazdaklar, hikiyelerini · ortak hir 
kitapda toplam&§lar ve kitaplar1· 
DID adml da birisinin ilk, oteki • 
sinin son isimlerini birle1tirerek 
koymu1lard1r: ,,A1k ve Siimiik· 
iibocek., 

� . John Steinbeck - - 

Sardalya Sokag1 
(Canery Row) 

Biiyiik Amerikan edibinin bu son ro· 
man1n1 Behice. Boran'm terciimesinden 

okuyunuz 

125 kuru1 · · 

BATI YAYINI 

P. K, 18 $i�li - 

RUzgarlar1m 
k o · n u � u y o r  

K1ymetli �alrlerimizden 
Cahlt Saffet. lrgat'1n 

bu yenl eser1n1 okuyunuz_, 



heri sanat, 
geri sanat 

[Bastaraf: Sa 5 te} 

eden cereyanlar ileri miydi? Re· 
simde kiibizm, ekspresyonizm ve · 
daha -hir siirii izm'lerle . hiikiim 
siiriip §imdideit maziye k'lrl§JDJi 
hulunan San.at mezhepleri, fiirde 
"Manas• anlasrlnnyor , ama giizel> 
.diye · ortaya siiriilen surrealist 
·a&iplikler,' •,uurun ak1,1• m tas- 

vir etmek iddiasayla yazrhp, 'ya· 
zardan baskasmm aohyamad1g1 
James Joce'vari romanlar, belki 
yeniydiler ama, ileri olmak ,oyle 
dursun, bilakis. 1,okmekte olan 
bir cemiyetin sa=attaki akisleriy· 
di, Bu sanat hareketleri hem mev· 
cut .  burjuva nizamma, burjuva 
estetik, ve ahlak degerlerine. bir 
isyam, hem de arhk cemiyetin 
degerlerine inancnu kaybetmia, 

hayatta bir gaye ve mana ·hulas 
mayan sanatkiinn hayattan ve ce 

miyetten ka�1,m1. ifade ediyor, 
Srhhatli, verimli bir sanat hayati 
ancak, sanatkarm kendi •fmm 
ciddiyetine, yani hayahn hir mana 
ve gayesi olduguna ve kendi sanat 
faaliyetlerinin . bu mana ve gaye- 
ye bir §eyler kathgma inanma 
style miimkiindiir. Haya ta, insan- 
Iara inancma' kaybeden sanatkar 
�endi sanatmm dar srmrlarr i�ine 

kapaniyor; ·cemiyete ve . hayata 
srrtnu �eviriyor. Bu vaziyette, ya 
kendi ferdi rub halleriyle hasrr" 
neslr olup bunlan iosan 'munase 
betlerinden, sosyal �evreden tee· 
rit ederek ifade etmiye �abah· 
yor; veya muhte vayr reddediyor, 
ancak bir vasrta olan ,ekli gaye 
haline getlriyor, . §ekillerle, tek 
niklerle ugra,1p miicerret sanat, 
saf sanat yaphgma h_em kendini, 
hem de iilemi inaudrrnnya �ah· 
flyor. Sanatta bu saprtmalar ve 
onun dogurdugu arayislar, dene 
meler, teknik . .  ve §ekil baktmm 
dan . '  sanat mirasma br seyler 
vermit olabilir, bu tekniklerden 
daha sonrak] gereek sanatkiirlar 
faydalanabilirler, ama hirer sanat 
hareke,ti olarak bu hareketler ve 
meydana koyduklan eserler ¥im· 
diden sanat tarihi kitaplarmm ve 
miizelerin mah ohnustur, 

Sanalta ilerilik meselesi bu 
kadarla bitmiyor. ilerilik, gerilik 
hak1m1ndan es ki sanat kar§tsmda 
nasrl hir vaziyet alacagaz? Muh· 
tevamn ileriligi sanat eserini de· 
gerlendirmekte yegane i:il�ii mii 
diir ? Geri muhtevah eserlerin 
sanat e ser i olduklarma red mi 
edecegiz ? Muhteva ve i,eklin sa 

naltaki yeri nedir? .  Bir siirii me· 
sele ki birbir ine zincirlenip gidi · 
yor, Bu mevzulara tekrar .done· 
cegiz. 

Behice BORAN 

Bir Dahtnin hayat1 ·. 
(Ba3, sa; 9 da) 

i�in, ayaklarmda kar sularmm ke. 
.sicl sogugunu hissederek, yapmak 
mecburiyetinde oldug,u· hir seya 
hat donii;iinde zatiilcenpe · yaka- 
Janda. Baska kimsesi olmad1g1 i�io 
sevgll] yegenini doktor ara�aga 
gonderdi. Fakat bu aziz yegeo 

. kendisine .  verilen vazifeyi etlen• 
ce aras1itda iki giin sonra hatar· 
layabildi. · 

B5ylece doktorun ge� gelme• 
si, fena tedavi, bu biiyiik insa111 
sag1rhk, kar1n agralar1 ve zatiil· 
cemp gibi ii� hastahkla pen\:ele§• 
tiriyordu. 3 o_cak 1827 de vefakar 
ye�enii1i kendine varis yapb. Ni· 
hayet f1rt111ah bir giinde. son· ne· 
fesi korkun� bir gok giiriiltiisii 
arasana kar111yor. Gozleri yege· 
ui kimhilir nerede. bulundugu 
i�in bir dost tarafmdan kapaiuyor, 
(26 mart 1827) . 

Boylece beteri saoabn biiyiik 
dehalarmdan hiri olan . L. v. Beet• 

' hoven'in hayahnda� babsetmit ol· 
· duk. Gelecek yazim1zda, ya,ad1g1 
sosyal devreye k1sa bir,· goz .  ata· 
rak onun, diinya gorii§ii ve inki· 
lap�I sanatmdan bahsedecegiz, 

Abmet iA�IOGLU 

H a l k  S a g l l g 1  v e  
S o s y a l  t e b a b e t  

{/)a31 sa: ·5 de) 

fmdan biiyiik bir alaka ile kar,llanmakta ve gozle· 
rinin 5niinde cereyan eden hadiseler verilecek bin 
Lir ogiit ve miicerret konferanslardan daha ziyade 
faydah olmaktadir. Bu filimlerde iuesela halk sal· 
gmlarmm sehepleri, ge�i; §ekilleri = klinik tab· 
lolari, tedavi. tarzlara, ahnacak korunma tedbirle 
ve tatbikleri, teda'vi gormeyen vakalarm neticeleri ., 
demonstratif bir �ekilde tewsil edilmektedir. Bu 
son harp ydlarmcla bu gibi filimler Amerikan or· 
dusunda ogretim programaaa konmui ve �ok isti· 
fade edilmi,Jtir. 

Hulin: Halk, ughgtllln geregi iizere garanti 
altma ahnabilmesi i�in her,eyden once §U iki o• 

nemli meselenin halli Jiizamdar: 
1 - Tebabetin devle.tlettirilip hir ticaret va111; 

las� olmaktan ve dolay111iyle insan saghglnl� d a i s ,  
tismardan kurtarJlmas1 •• · 

2 - Halkm hayat standardmm yiiksellilmesi ve 
bunun i�in · de evvel ei'nirde cehaletin ortadan kal· 
d1rllmas1 •• , 

Dr. Sabire. DOSDOGR U 

Demokratik ve antidemok• 
ratik . kampanya 

{Ba11 sa; 7 de) 

leketlerin hirer emtia pazan haline getirmek, onlatm 
ham niadde kaynaklanm monopolleri alt.ma . alip in• 
sanhg1 somilrmek anlidemokratiktir. 

Demokrasinin iktisadi manada tahakkuku prensi• . 
bi oyle bir anahtard1r ki yalmz · bununla, biltiln sos• 

yal, politik, · killtiirel, ekonomik meseleleri i.ozmek 
kabildir, li.inde bulundugumuz §U harp sonrasa kritik 
devrede ai.1lan kampanyamn da hedef ve gayesi 
budur. 

M, Hulusi DOSDOGRU 

D O S T  
15 gilnde blr �1kar, ilerl · sanat ve 

aktilalite dergisi. 

22 Arabkda, ikinci say1s1 olgun yazilarla 
1,1k1yor. 
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