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Neslimizin "Can ve
Tanzimala

kan

tisttinliiEiine" inanr-

kadar "Hakikl, halis ve tezalstz

- vardr ve o devirde yafattlan
Alem,,

bu tezat,.':bir
.eserler
rsrz alemin ''Kemale ermiq" bir drnefidir.
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"Tanzimattan Biiytlk Harp baglangrcrna ge-

-

.
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.
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maktrr"
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Umumi harbin memlekete

mal

olduBu biiyiik

feldket- ve acrlarr hig kimse ne anlattr ne de tasvir etti'
7

ve Garbrn hakiki (authe'ntique) ve

kty-

- $arkrn
ve fikir dlemiyle ilk tbmasa gegen nesil bimetli sanat

'

.

linceye kadar, Avrupalrlaglna davastnda, Tiirk san'atkir ve miinewerinin mutlak'olarak arzettifi levha de-rin bir aeiz, sefil bid iflds, epsiz bir apqma feliketinden
bagka bir qeY deEildir.
Jeune Turc tipile inkrldbr, Edebivatr Cedide ile'
sanatr ve kamusu Felsefe ile tefekkiirfl kurduEunu veh-.
meden Tanzimat ve Tanzimat sonr4asr sanat ve fikir adamr giiniinde ne maziyl ve ne de istikbali, ne $arkr va'
ne Garbt anlryabilmig mircize gaprnda azametli bir ah- '

.

zimkidir.
$imdi bu idtlialan ieker teker g6zden gegirelim :
24. l. 940 tarihine kadar gazete ve mecmual.
lartla yaptrlrirrz giiriiltii ile nazan dikkati celbettikten
sonra o tarihten itibaren sistemli ol'arak miidafaa etme-yi vaad etti!'iniz 6zlii tezleri hit0 be,klemekteyiz. Yoksa o giiriiltii kuru giiriiltiiclen ibaret olmasrn?.
II
Eski nesille bizimkini ayuan bir fatk oldulunu lben de lrabul ediyorum. Fakat, aldanmayahm, bu
ayrrhk bugiinkii neslin pek cilz'i bir krsmrnda, o da:
miinewer ve yarl miinewer qehir halkrnda, mevcut'tur. Bu iclcli'a ortaya atrlrken unututran iki miihlm nok-

ta var :
a

Tiirkiyenin, sanayilegmesine rafmen, daha he-'

niiz ve- uzun zamanlar igin, bir ziraat memleketi, hem

de zirai reformunu daha yapmamlf bir memleket olma'
gr. Bunun ne d.emek ol.duEunu her halde kestirirsin A-'
bidinciEim. Bu Tiirkiyede daha- bir gok yerlerde patriarkal ve'dercbey iktrsat tarzt merr'cuttur demektir. Bu
gibi mrntakalarila
bunlar memleketimizde oldukqa:

-ki

4

:ntihim .bir yer igga] etmektedirler_ bu muhitte dolup
-b{iyiiyed
yeni. ve eski nesil araslnrla kafa itib,ariyle
ne
,.ugurum,,
bir
.:eibi

bulundulunu l0tfen izah ut_.ri
Anadoluda
hig bulunmadrm desem yeridir "i"n
'edeceEim.
am-rna
Anadoludan gelen kesif .bir geng kiiflesi ,rasrnda
peyce vakit gegirdilimi iddia edebilirim,
"_
ve miisaatle e.
,dersen
diigiiniig tarzlarr arasrntla ugurumlara
tesadtif-nesillerin
etmedifimi siiyliyeyim : hele biiyiik harbin Avrpada agtr[r ugurumlara...
Biz, yeni nesli, eski nesiklen ayrran agrlmaz.
- b biiyiik
,duvar
harp zelzelesitllr diyorsun, acaba tu iddia
"Tiirkiye igin tam mAnisiyle varit micliri.
Filhakika Avrupada. meseld Fransa, lngiltere, AI-manya, Belgika g.ibi
memlekeflerde halp eweli ve iarp
sonrast nesli diye bir fark yapmak miimkiindtir.
Zira
u"
gegmig blr hate gelen bu cemiye erde
hatta
?lgul
'biiyiik
harp bir tiirlii zail olmraysn, tra*a giinaen gtine
:artan bir huzursuzluk yaratmryt*. Bu sarslntr
vey;hu' zursuzlulun asrl serbebi cemiyetin temelinde. yurri
ikt _
:sadi temel ile igtimal biinye .arasrndaki tezatta,
olma,kIa bera,ber neticesi kafalarda bir aynhk, aUcflril L"_
:zrnda bir lnkrlip halinde meydana grkmattaiuf,atat
-yine tekrar- ediyorum,,
Tiirkiye igin bugiin biiyle bir iddia ortaya atmak ilmen ,ilolru olur mu?.
Kanaatime g6re hayr. Ctinkii bu saydrlrm Avrupa
emleketlerine nazaran Tiirkiye liiytitr harpten
daira
Verin bir igtimai zelzele ile galkanmrgtrr. Tiirk Inkrl6br
ismini verdiiimiz hadisenin zelzetesiyie. er"op"au-fti-ytik harp gtizleri, fikirleri ,agtr,
kafalara vurri v" utr.rtmasr miimkiin genig ufuklar agtr. Fakat bugiin
igin ve
:21 - 22 senedir bu ufuklar hel6 ufrik halinrle
kalarak
'kOh geniqleyip,
kAh darahyor, k6h aydrnlantp k;t k;_
,
'.ranyor ve Avrup,anrn huzursuzlulu
t.-ri"
rerek devam edip gidiyor..
.
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.
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Halbuki Tiirkiye igin vaziyet ,bambaqkadr. Zira;'
Avrupanrn yiizlerce sene evvel kurduE'u igtimai nizaml
kat'i olarak Tiilkiye ancak istiklal harbinden sonra Tiirk
furtrldbr ile kurmugtur. lstik!61 lrarbi baqlangtcrnda bize
giiriinen ufuk, modern Avrupa galr olmakla beraber biz.
oaa kadar varabildik, oru tahakkuk ettirebildik. Agtkao<i
ochp kalan
ks.lan y,au
vnrt Tiirk,
Tiirk- yarr
van OsmanL
Osmanh cegasi Tch.riyyrqtla
Tanzimatla gebe
mryeti bugiinkii nizamr dofurabildi. Halbuki Biiyiik
hirrpte gebe kalan Avrupa bir tiirlii d.o$uramryor, yani
her yeni kurulan igtmiai nizamda olduEu gibi lbizde de'
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'

'

\
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gafa varan Avrupa en aqa!'r 100 senedenberi bir';revision des valeurs", ;blr lcrymetleri tekrar tartm.a ame
liyeline baqladrktan sonra cemiyetteki biitiin lirymetlere
hakiki ile!erlerini vermiq ve onlart lAytk oldukllan yerlere koymaE'a azmetmiq gibi giiriiniiyor. Bu bugiinkii '
Avrupa ve dtnya huzursuzlu!'iraun baqka bir ifadesinden ibarettir. Halbuki, biivtik harp feli.ketinden sonra
Iht<itapta doE'an, Yeni Tiirkiye tarihimizde ilk defa giingiir'en tam mAnisile Avrupai cemiyet tipidir. Maltm ol,du!u veghile cemiyet tipleri ebedi deE'il birer tarihi'
makule (cat6gorie) dirler amma 'bunlarln muhtelif 9a['- '
larr arasrncla bir tefrih yapmtyarak Awupa igin ilopru
olan bi.iyiik harp u,gurumunu Ttirkiye igin de bugiin .ay-'
fien kabul edecek olursak illm de!'li kliqecilik yapmrs
drE'r

6
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Bizde en biiyiik tesiri milll Kurtuluq SaVaqr ve Tiitk inkrlibrna yol agmry olmasrdrr. Bu Inkllipla meydana gelen yeni cemiyet tipi de iginde buluhduEu merhale ,ba.krmrndan bugiinkfl Avrupanrn duydu!,u huzursuzlufu
heniiz duyacak kadar tek0miil etmemigtir.
Bizde, kafalarda inklldp. yapacak hadise, belki
ikinci biiyiik harp, belki de bagka daha miihim bir ha' dise tarafindan tegkil edilecektir. Bunu katiyefle siiyle,,
.,_ r4ek, bugtin .kehanet.olur; fakat muhakkak ol,an bir gey
varsa o da bizdekl eski yeni kavgasrnrn Avrupada cereyan eden katgaya benzemedili ve gimdilik, bir kag sene
igin dahi olsa, benzemi;rece!.idir. Zira biz; krsmen de oIsa, daha giiniimtize tadar gelen Osmanh cemlyetinin bi. kiyelerini tasfiye ile mtikellef bulunuy,oruz. ffatUuU ev'' rqpa 200 senedenberi bu tipteki cemiyetin tasfiyesiki
megguldiir.
Kanaatime giire bizdeki kavga, gimdilik, .dah4 z!
yade Tiirk Inkrlibrnrn getirdiEi veya canlantludrEr bir

!

sflrii mefhumun mahiyetini tespit etmek igin cereyan
etme[dir. .Zira bugiin cemiyetimizcle carl olan tbir gok
mefhum tamamen miiphem ve iki yiizlfl bir mahiyet
tagunaktadrr. Bu gtinkii geng, yani inkrtipgt, neslin ya.
pacalr mtihim ve tarihi iiglerden biri de bu rnefhumlaia
ilml sahada olsun, veJa gan:at sahasrnda olsun, t&mamen
jukrt6pgr .bir.muhteva. vererek onlar! ysrt feodal .Osmanh cemiyetinin damgasrnr tagrma.ktan turtarmalrtlr. Bu
suretle modern, ileri ve ,inkrlApgt nesillerin yetigmesine
btyfl< bir yardrm yaprl.nirq olaci;ktrr.

finip, modern Tiirkiyede yapaca}rmrz bir ..revisiou des
valeurs" hareketi aueak bu surefle, yani Osmanh cemiyetinin hakryelerini 'fikriyat sahasrnda taefiye etmekle,
.
taqhyabllir. tsizim eski ve ye.ni lcavgarnu ,aircak ve ancak bu krymetleri rbaqtan tartma hareketiyle baghyabi_

.,

*r'_

'

lir. Zira

lisan ibilmediEi igin

biitiin

,tliinyadan bihaber

'

..

..

agabil,iriz, Esasen mefhumlar ve muhteValar, yeni aliinya
Biiriigleri, ve yeni telikkiler etrafinda y,aprlmayan bir
, eski yerii kavgasrmn lAletayin bir poot, bir mevli .dd!.iigiindrin brilmem ne farkr olur?
- " $imdi akla qdyle,bir sual gelebilir: .,Acaba TiirkiI6de baqlayscalrmtz bir "revision .d.es valeurs', hareketi
Avrupada oldufu gi.bi 100 sene mi siirecek? Ac*ba ,bugiin Avrupada hail bir gekil alan, had bir safhaya giren
tbu kavgadan genp, yani ,inkrlApgr, Ttirk nesl,i istifaili edemez mi? Tiirkiye,budu miicemette mi yagryor? Avrupada Anavafanlarda cerelan eden ve krsriren de mtistemlekelerine sirayet eden bu garprgmanrn Tiirkiye iizednde hig tesiri )rok mu?"
Bu sualler.e "hayrr". diye eevap vermek gtiphesiz
hakikate aykrrr olur. Moclern Tiirkiyede baglayacak olan bir "krymetleri tekrar tartma" hareketinin Avrupa.daki hadar uzun siirmiyecefi muhakkatrr. Zira Avrupinrn tecriibesi ve vardrlr neticeler bizde taharri ve miinakaga, ,tereddiit ve kanaat devrelerini gok ktsaltacak-

trr (1)

.

. Sonra yeni eski kavgasrna atrlan ve bunu biiyiik
harp zelzelesiyle izah etmefe kalkrgan gengle.rimizin
Avrupamn tesiri altrnda kaldrklan muhakkaktrr. Bu da
giisteriyor Jri Avrupa ve cliiliya gidigatrnrn muasr Ttirkiye iizerinde hig ihmai edilmeyecek teeirleri varrhr. Bu
riizlerimle bizde baglanacak biddl bir krymetleri bagtan
tartma hareketinin Avrupa teclilbe ve tesirinrlen btiyitk
y&rdlmlar gdrecefini s6ylemek istiyorum. Kanaatimce

., (1) Bizde bugrln bile bu devreleri Avrupa ile beraber yagam4
ve halletmig birkag gahsrn meycut olmasr birgey tfade etmer. Zitr
diva ve nesil (bu kelime yerinde olmamakla beraber) dendiEi zaman hig olinazsa kuwetli bir akalliyet kastedilir.
8

bu keyfiyette. bu harekeli bir an evvel ha$lamamlza ihinci ve kuwetli bir sebep teqkil etmqliclir'
Nealirnizin "can ve kan iictiinliiEii:' rnedesi' .
III
Tezatla tlolu bir eemiyette ilmin hig bir zaman
'"miistakil ve bitar'af,, olmryaeall hakikati aqafr yukarr
bir asrrdan beri isbat edilmig olmakl'a beraber keyfive'

.tin XX inci asrrn ikinsi rubunda varacafr rezalet mertebesini hig kimse kestirememigti, desek yeridir' Giinii- '
niizde "ilim" yapmak igin miisbet ve tecriibe tarafin
.!:'dan
yoklanm$ esas ve unsurlara ihtiyag roktu'r' KeFi.yet tabii ilimlerde bdvle olduiu gibi igtimai ilim.lerde
"ie bdyleilir. Artik "ilim': vapmak igin hakikat bilinmesi icabeden, hakikat olilupuna' ktirii kiiriine iman edilen '
bir iddiayr kuvvetle tekrar e'dip durmak kdfidir'
Eskiden ve bugiin dahi hakikaten ilim yapmak igin
hig- olmazsa iki esasa riayet edilirdi:
Aranan hakikatin, mutlak hakikat olmamaka
'la beraber,
- hig olmazsa muayyen . devirler'de ve muayyen meseleler hakkrnda bir yani tek olmasrna; yani ayni
gey igin ve .ayni zaman ve mekin zarfinda' bir'kaq haki'katrn birden mevcut olamryacaErna,
i
Bir ile hakikati elds edebiimek igin. insan o!b
'lunun
I
elinde akrl denilen golt kuvvetli bir aletin mevcut
t
olduE'una; yani hakikate, ilme yalmz akhn rehberliEi
i
altinila vinlabilecefine, akhn flstiinde veya akrl'clen ha'
-iq ilim tasawur edilemiyecefine (1) .
I
I
I

I

I
I

tleEil, Fransa, Ing:iltere
bu "sagn{a sapan,, $eyve hattA bizde bile benzerleri
'leri bir kenara brrakarak gu "Yeni,,
esaslarl ortaya koy-

riyecileri,,'- iakat yalmz onlaf

i

t
I

dular.

i

(1) Buada ak dan had( ilim demekle ilmin stibjektif oldu:EuRu sitylemek istemiyoruz. Yine hakikat dedi!'iniz zsman metsfizik manada mutlak Ye deligmez bir hakikatten bahsetmiyoruz"'

I
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ayrr

ayrr hakikatler de mevcuttur. ,I'ilAn kandan olan

fert igin do$ru olan gey bagka kanitan olan fgrt igin yanhg,olabilir.

.

c

Akil ve mantlkla hakikate valmatun,

doEruyu
bulup -ilim yapmamn imkdnr yoktur. Zira insanlar da--

marlanndaki kanrn sesine, rrklarrnrn hususiyetlerine giire h'akikati hissedip bulur ve benimserler,

Fakat Yahudi isanin veya soysuzlagmrg detnnLrnatlann
dpdilrler'i
oilri dlinvo
r,odor,6h fert
f^r+
mokratlann
yiiziinde yasayan
declikleri gibi
diinya ,,iio;i-,1. ve milletler arasrnda katiyen miisavat yoktur, Zira bun-.
lar baqka bagka rrk ve kandandrrlar, trk ve kannar araI, srnda ise asla miisavat
oiama.z. Asit rrklar, yiiksek kanh
,d

l

insanlar oldu!'u gibi agalr rrktan, 'bozuk kandan insan
ve milletler de vardrr.
- e Biz buna inanryoruz. Biz, bizim milletimizin
- milletin, igin burasl konuqanrn milliyetine gii€ilanca
re tle!'iqiyor) yiiksek rrka, efendi rrka mensup oludu!,unu btliyoruz, Soysuzlagma!.a yiiz tutan Avrupa medeni- .
yetirii ancak bu'kanr rlamarlarrnda tagryan insanlarrn.
kurtaracalrna imanrmrz var; ve. bu sebepten dolayr.diinyayt.baqtan diriltmek igin.bir kan aristokrasisi kuraca-

gr2,

f
Her milletin mensup .olu$u kana giire kendine
has bir- hakikati oldulunu stiyledik, fakat kanlar arasrn-.
' <la miisavat olmadrEr gibi bu hakikatler arasrnda
da mtisavat yoktur: Yiiksek kanh milletin hakikati, tabi.atiyle
6biir milletlerin ha,kikatine galebe lalacaktrr. En yiiksek irk ve kandan ollan milletimizin hakikati, hakikatlerin en dolrusudur.
. .g
ilminin, yani mantrk ve tecriibe saye-Yahudi
sinde elde ddilen netieelere ,istinat eden ilmin, vardtfr
neficeler agafii rrk ve kandan olan ,milletlerin, k6le.
10

--

milletlerin inanchfr ryeylerdir. Yilksek rrk ve asil ]andan
olan milletimizin bu, ilmin hakkrndaki yanhg kanaaUeI rini rliizelterek ona, biiyle sagma sapan, soysuzlaqmrs
kanaatleri brrakarak, kendi kamnrn hakiiiatlerine inanmasrnr OlreteceSiz. Bu da milletimizln bili kaydr gart
Mythelere inanmasiyle kabil olacaktrr. Eski cermenler
(burada her hangi bir kavim de zikredilebilir) mantr. ' ki olarak diigiinmezlerdi, yani kablel mantrkl (pr.6loL gique) bir tarzda dti$iinlirlerdi' Almanrn mantrkl olarak
diiqiinmesi onun kendindel gok aqafl olan Yahudi rrkrnrn hakikatlerine inanmala baqlamasl demektir. A1mam (yine ,burada bagka bir millet ferdi de zikredilebrlir) kaybettiEi mevkie tekrar grkarabiltmek igin onu,
bugiin, XX insi asrrdo, eski cermenler gibi Mythelere
inandrrarak kablel rnantrkl bir tarzda d{iqflnmefe ahg-

.

.

.

'

Il;racaPtz.
Gdri.itrdiigii gibi Mythe, mantrki olnlayan ve fakat
yiiksek kan ve trktan olan ferdin mutlak surette inanraddeye varan ilim
,masr icap eden bir "hakikattir"' Bu
gayri-manttki
tagrdr!'r kaolarak,
hokkabazhh kiitleye
nrn sesi sayesinde bulduEu "hakikatlere" inanmak mecburiyetintle olduEunu siiyliiyor. Bu Mythelerden bir
tanesi ve en esashst; kolat'Jrkla anlaqrlacafr gibi.--bizzal

kan iistiinliifii ve dolayrsile "can" yani ruh iistiinliifii
19 ynt112
\p.alavrasrdrr. Kendini bilen her hakikl nazi
caml'- nazi defil her modern miirtecl- mensup oludufu
amn 'tan ve kan" iistiinliiEiine inanmak mec' uriyetindedir; .bu "hakikat" Yahudi ilmi tarafindan reddedilse
tlahi...
$imdi asrl meseleye gelecek olur:sak "Inkrl0pqr ve
terakkiperverim,, diyen bir genglik tarafrndan neqredilen bir beyannamede "neslimizin can ve kan iistiinltitliine inanryoruz" misiill0 ibareler acaba ne ifade ediyor?"
Beyannameyi imzalayan A.bidin Dino'lu gahsen tantdl''
I

11.

' frm igin

onun burada bilerek bir nazi ,clemagojisi yapmak istemedi!'inden erqinim. Fakat, dikkat edilsin, bilerek diyorum; zira"neslimizin can ve kan iistiinlii!ii"
qian
haddi zatrnda yarahlmak istenilen bir Mytheden
,.
bagka bir gey degil.dir. Filhakika bir rr.krn kan iistiinliiIii veya bir neslin kan iistiinliilii iddialarr arasrnda malriyet bakrmrndan hig bir'fark yoktar. Zira her ikisi de
hakikatte mevcut olmayan, hakiki ilim, yani nazi tabiniyle Yahudi ilmi, tarafindan tetkik ve kontrol edilmesine imkan olmayan, bu ilim tarafindan red.dedilen ,bir
riefhuma, kana ve cana, istinat ederek bir iistiinllik iddi
asrnda bulunuyorlar. Oyle bir iistiinliik ki buna mutlaka inanrlmasr lAzrm ve yeni nesilden olan her fer.de oto-.
matikm.an qamil... Yarii bir Mythe. Evet tam manasij,le
Rosenberg vari bir lUythe. Zira bu iistiinliii!.ii' ispata da
hacet yoktur. Qiinkii bunun ispat etmek igin l6f de!.il,
iddia ve inan delil erer yani Yahudi ilminin tilgiilerine
gOre bir delil ldzrm.

Ilalbuki "yeni nesil" bu delile hacet giirmeden
lentlinin eski nesilden iistiin oldufuna in'anmrg bulu. nuyor. Qtinkti o iistiin bir can ve iistiin bir kana maliktir; yani tlph daha mantrk devrine varrnayan cermen
kabileleri giibi pr6logique bir tarzda diigiinme[e galiqtyor. Gdt de sen bundan sonri Bozkurt, Ergenekon, Ko'
puz
veya Tiirkliiliin rrkgr ve govenlerine sagma sapan '
''- qeyler iddia edilrcrsunuz de ! Evet .A.bialin Dino ileri ve
inkrldpgr genglik namrna, yeni nesil namtna, konugmak
i.ddiasrnda bulunanlar; daha ileri giderek onun namrna
beyanname imzalayanlar biiyle mAnisrz qeyler iddia ederlese biknem igin sonu nereye varr. Nereye gidiyo'?Lrz, nereye gidiyorsun, Quo vadis Abidin?.

Giiriildti!'ti gibi cistemsiz ve diigiiniilmeden baglanrlan, sarih muhteva ve metalibattan mahrum, plate12

I

,formb ve programstz bir hareket, srrf sanat sahasrnda
'dahi olsa, insanr en umulmadrk yollara giitiirebiliyor.
genglik, yeni nesil namrna lconugmak cesare"tindelleri
bulunanlarrn her geyden evvel bu brasit, bu iptidai
qeylelr :biimeleri lizrmdr. Yoksa ne bugiin ne de yann
igin ileri Tiirk gengliEinin hig bir sahada Mythelere ih-.
tiyaci yoktur. Ona herqeyden evvel lazlm olan gey mantrkl ve konsekan bir zihniyet tarzr, imanr reddederek
yalnrz kanaati tanryan berrak bir kafa ve bu kafayr hizmeiine lioyacafr canh, insani ve geniq bir milli idealdir.
Etrafrna bak Abidih bu saydrE-rm geyleri kag kiqide giiriiyorsui? Etr&flna bir kere daha, bak Abidin, Osmanlr
Ml,theieriyle dolu giizlere bak; veya i'geng" nes n paraya, zevke ve posta tapan "masum" gehrelerine bak ve
sonra bana samimi olarak sdyle: Yarrnki Tiirkiyenin neye ihtiyacr olacak? Berrak diigtinceli, genig idealli vataudr.glara ml, yoksa lJythelei'le gark olmug gaskrn vicdanh, besilinde paslanrtrq post avcularrna mr? Her ttrIii Mythelerle garpl$mamlz l6zrm gelirken nasrl olur da
Mythe yaratmafa kalkrqrrrz? Bir kerre daha tekrar ediyorum genglik namrna konugmak iddiasrnda bulunanlarln btitiin bunlan bilmeleri ldztmdr.

4

fgn2imgta kadar devam eden ..hakiki, halis.

- i.lem, meselesi
ve tezatsrz

. Bana kalrrsa hakiki Avrupah ile, yani hakiki ilim ve'
- ranat
Avrupasiyle ilk defa temasa gegen, ve daha mti'-himmi onu Tiirkiyede itk anlayan, vatandaglar oltlukla'lartnt iddia eden bir "nesil,, veya gruUun her geyden
ewel bu Avrupanrn ilim metodunu, giiriiglerini kavram4, benimsemiq ve icabrnda tatbik edebilecek kabili-

.

yette olmasr ldzrmdrr. Halbuki ne Eiiiriiyoruz? Hakikf
Avrupayr tanrmlg, hazmetmig ve etr:afina onun ' ilim ve
sanat giiztiyle baktl!'rnr iddia eden yeni-neslin "mtimer13

.,
' .
':

beraber,,
.,
,ciimlenin geliginden beyannameyi imzalayanlann bu
, . tabirlerle
"Tlanzimatta ewelki 61em tekemmiil etmiq,
e idi"
lqr
demek istedikleri anlagrhyor, (Zira
urr
diinya
uqIJ
olan
vtql
bir
unutmayaltm ki ayni zamanda bu Alem tezatsrzdrrda).
$imdi soruyoruz, hal<iki Avrupantn Dekarttan Engelse kadar ve ondaa sonra gtintimiiz{e modern rasyonalizm ismini alan cereyanl Tiirkiyede ilk defa olarak benimsemiq ve tatbik edecek vaziyette oiduBunu idda eden
genglilin "miimessilleri,, nasrl oiur da rbdyle Aristo man'
trfrnrn en skotAstik gektiyle diiqiiniilmiig mutlak ve kat'l
mahiyeti haiz iddialar serdedebilirler? Sen Toma (Saint
;Thomas) ve Sen Ogiisten (Saint Augustin) nin ruhlan

,
. il
I
,

.

:
..
,.,

diklerini kestirmek epeyce giig olmakla.

-

ren ispat ettiEinden acaba "geng miimessillerimizin" haberleri yok mu ? Haberledi varsa, kullandrklarl bu metafi
. zik lisan nedir? Haiberleri yolsa kargrmrza ne cliye nElz
isim kalabalt!'ryla ,glkryorlar? Nerede. :lraldr izaPaskal, Dekart Diderot, . Kant, I{egel,
7 Fuerbah, Engels ve modern rasyonalizrn nerede kaldr?
Soruyorum Abictinei!'im, bugiin de qaheser y,aratabilme, 'niz igin o hakikl ve halis 6leme diinmemizi mi tavsiye
ediyorsunuz?.
. Fakat igin .claha miihim tarafi var: O alem yalmz "haki' kl ve halis" deEil ayni zamanda tezatlrzmrt da. DoErusu bu Avrupai giiriige hayran olmamak miimkiin deEil ; hakikaten bir "Alem,, giniz mtimessil beyler! Zira
',Tanzimattan ewelki Osmanh ve diE'er Tiirk cemiyetlerine tezrtsrz bir ilem tlemek igin hakikaten yiiksek ilim
14

ve irfan sahibi oltnak 14zrm. Fakat aeaba Avrupa ilmiyle miicehhez olair "geng miimessiller" tezat kelimesin-

.

,

't'

dennekastediyorlar.?Bununizahtnrkendilerinden

bekliyoruz; her halde tezat kelimesinin hususi, kendile:
rince mal0m, ve Avrupai olmayan bir manAsr olsa gerek Belki bunu da "$ark ilmine" olan derin vukuflian

fisadl ,bakrmdan mtisavl gartlar iginde bulunran yani

'

iktrsadl miinasebetlerini ve dolayrsile igtimal miinasebet
lerini o suretle tanzirn etmig ki bunlann normal igleyi,cemiyet demektir.. Biz tezatstz eemiyeti biitfln iktresdl
'.
ve dolayrsile igtimal iukigafina tam menesiyle hAkim
ve bu sebepten doldyr hig bir engele tesadiif etmeden
've garpigmafa hacet brrakmadan alabildiline, fakat
rasyonel bir gekilde, ilerleyerdk fercle her sahatl a aiami
ilkiqaf imkfinlart veren cemiyet sanryorduk. Beyanname sahiplerinin benimsediklerini iddia ettikleri Avrupa
ilmi de tezatsrz bir cemiyetin ancak biiyle olabileee[ini
sdyliiyor. Acaba hangi 'iderin"' giirtigle "geng miimessillerimiz,, Tanzimattan evyelH Alemde bu vasrflan
sezebiliyorlar?
Biz tezatstz Alemin ancak istikbalde tahakkuk edebilece[ini zannediyorduk; halbuki o Tanzimattan ewel
' --rvcut imi$: Oyle mi "ileri,, genglik; lezalstz f,lemi ma>rde mi arayacaftz?. D'ofrusu Avrupa ilmini tam manOsiyle benimsemigsiniz !
5
Mucize Qapmda azametli ahmaklar meseleai.
- "geng miimessilerimizin
qaheserleri" ancak
Fakat
T,anzimat hareketini ve Tanzimat sonrasr Osmanh cemiyeti ve bu devirde yetiqen biiyiik Tiirkler hakkrncta ver-

dikleri hiikiimlerle meydana'gtktyor.
15
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6nce acaba "beyannamede" siiylendiE'i gibi fanzimat hareketi ve Tanzimat sonrasr Osmanh lmparatorluEunda "mutlak hft aciz, sefil bir if16s, egsiz 'bir
aprgma" ya mr qahit oluyoruz? Tabiri di!'erlc Tanzima-'
ta kad.ar "hakikl, halis ve teza!'stz" bir 6lem olan Os-

llk

manir cemiyeti Tanzimattan sonra mutlak bir inhitat'
manzarasl mt arzediyor? Tanzimat hareketinin mahi'
yetini tayin meselesinin, bizee, bugiink0 Tiirkiye igin'
.pek miihim oldulundan geng neslin miisaadesile bu
nokta iizerinde bivaz :nztr,ca duracaltz'
irillrakika aea;ba Tanzimat ve Tanzimat sonrasl
devresinin mahiyeti nedir? Bu devre muUak surette bir
soysuzlagma, ve daErlma devresi midir? Yoksa Osmanh
imparatorlulu ve cemiyetinin yrkrlma ve son gOkrne saf. hasr olan bu.devre ayni zamanda yeni tiptei'Avrupavari
bir cemiyet olacak olan Tiirk cemiyeti ve Tiirk miileti
igin bir dopma, bir baqlangrg devresi midir? Bize gare.
Canzimattan Bflyiik harp baqlangrcrna kadar olan devrede mutlak ol'an $ey yan tlerebey, biirokratik, merkantil Osm,anh cemiyetinin yrkrlmasl ve yeni olan ;ey de bu
yrkrhga miivazi olarak inkigaf eden, bu yrkrhqr kolaylaqtrran, bu yrklhqrn sebebi ve ayni zamand'a neticesi o'
lan bir cemiyet tipinin doEup biiyiimesi, yeni bir igtimal
nizamtn temeli atrlmasl ve nihayet modern Tiirkiye ile kat'i olarak meydana gtkmasrdrr.
l'Avrupahlagma"
$imdi acaba bu devre zarfinda
davasrnda Ttirk sanatkdr ve miinewerinin mutlak (ben
gizdim M. D.) olarak arzettifi levha derin bir aciz, seilt ti" itta., egsiz bir aprgma feliketinden baqka bir gey
deBit mitlir?.
ederlerse
. Geng neslin "miimessilleri" miisaade geng
ol*n
kefaca
kendileri katlar hem viicut ve hem ile
aptiAcizin bu kanaate de iqtirak etmediEimi arzedevim"
fitiratita acaba "Avrupaltlaqma davasr" ne demektir?
16

rahmetli Osmanh cemiyetiiden kalan, bu tAbirin :
.
bir tek rnAn6sr var.!dr& o da ne galvan grt
protatorr,
n6
fddl
lire fesi grkanp
^rrp
qap:<a g:iymek, ;
^' - -.mek, ne de kuzu yerine domuz eti";;,";;;;;;#;
yemlktir; li*r'p"fl
lagmak tabiti, istensin istenmesin, burjualagm"k ;;;;I_
tir. Ztua buudu miicerrette yiiz6n ni" e*irp" yottui.,
Saklit edilmek istenilen Avrupa gerek Cromwelt iareke
fi ve ondan ewelki ve sonraki herekeflerte, geretse Bft.riik Fransrz inkrlibr ve ondan ewelkl ve s;ra&i nr""*ltetlerle
Berice-,

.

,

.

derebey nizamrnr, d.";;;; -";;;;;;;;;r,
ve yerine btiyiik sanayi,in ve giintimiizde mall sermayenin h6kim .oldu!.u bir iktrsadi ve dolayrsiyle ictimai nl
zam kuran Avrupadrr.
. Bu nizama sosyoloji ilmi, burjua nizamr
veya kapi_
-.
ta,list nizam diyor. Iki dlemin,
$ark ve Garbin, yer iie

gtikiinbirlerytiE,iyerdebulunansizlerinbunane.isimia.
kacafrntzr kestiremiyorum; fakat muhakLat ota, i;.
fey varse o da Avrupayr taklit etmenin, Avrupahlagmak

,jl:i":i,

burj

u a.

olm a k iste me kten f arksrz olm asrdri

(1)
rum,

1

,',
'

1

Bu s6zlerihl€ gehrElar.rnlza toz konduiuyorum zannedit_
Osrnanh imparetorluEundaki temayiilden babsediyr_

mesin. Zira

..

ti:

1.
Bunu istemek igin ae rash;a ;;;;
surlarrn, \tty
hig vttlt.,,)Lsd,
olmazsa, Tanzimattan
t a.nztma\Lan beri,
Dgrt, mevcui
mevcut olria_
olnia_
. srdrr. Zira onlar olmasaydl, Avrupahlaqmak
kimin akll_
gelirdi
na ge
Irrdl ?.
Fakat Avrupahlagmak istemek ayni zamanda, trp_
, .
J<t Avrupa burjuazisinin vaktiyle yaptrfr gibi,
rn.ri, cin
r rrz cmniyeti istemek ve bunlarr elde etmek igin
der*
bcylik veya feodal - bfirokratik Osma.nh devletine karp
diiviigmek demektir.
.$imdi acaba siyasl sahada olsun veya sanat
ve fi-.
&ir
sahasrnda olsun Osmanh mtinewerl bunu yaptl
rnif

ffi;;;;i#

.,.

,',

, '' ;,::

iotsa. mutlak surette "'derin bir aciz, sefil bir iflAsi' eq'
6ii upr,l-r" mr gostertli ? Bana kaltsa O'smanh si. "i,
vaset sariat ve fikir adamr liunf pekilA yiaptl ve baqarabildi. i'akat Osmd,nh burjuazisinin kuwet ve kudreti
vani, biideki sermaye teraktimiiniin hususlyeti ve rast'
i'adiEr gtigliililerin giiz iiniinde bulunclurulman l8zrm,itr..-Sird.Li fikir ve sanat adammrn az fok crliz olmasr ve bir tilrlii meml'eket srnrrlannl agame'ruasrmn sebe;t
Gii; --=.,bi;e ggri'p gtiriinen, derebevlik ve ilmmet telAkinkigatileriyle,larrqrli morlern fikirl'eri- metrleketin olurs*
irt abiii t rtr.ivet giiz dniinde bulluntlurulacak
pek kolayhkla anlaqrlrr. Zira bunlar, nihayet' memle, i"tin isihie buluntluEu ekonorhik ve sosyal gartlann bi;
' rer al<s-inden bagha bir gey ileEildirler' Bu Serait tahtrnda biiyiiyen crhz, darmailalrnlk ve bir talaftan tlerebey
,rrrr"iuriyl" alikasrnr tamamile kesemediEi gibi' diEer
taraftan diiryo.rnp."yulizmi karqrsinda istikbalinden
de emin ohnayan bir burjuazi ancak lbu surette dtiqiiniir '
ve haroket etlebilirtti. Fakat unutmayahm ki bizde derebevliEi tepeleven ve Abdiilhamit istipdadr gibi kovu bir
lrtica ite penqeleEerek ikinci Meqrutiyet giibi son derece
. 'miihm bir hamlevi vapan kuwet yine bu "derin bft aciz'
Ui" ifl0s ve eqsiz bir riprqina" igincle grrprnan Os-

\_

""tit olmu$tur,
manh
Evet baylar memlekette yegAne miimessili olduEunuzu ,tlavul, diimbelekle il6n ettiliniz Avrupa ilmini
hakikaten benimsemig olsaydrmz, bu kailar basit hakiitatler iizerinden tl6rt nala gegip gitmezdiniz' Zirz ne
Talzlyat
,,rr*O, ta siz 'de ben de, o beBenmediEiniz
lonrasr''devresintle tloEmaE'a rbaqhyan Tiirk milletinin
bir devamryrz. Bazr qovenlerin yaptrEr gibi tarihjmizi
bil0 kavdti'ga* methetlelim, diinya bizimle baqlasrn'
d.miyo"rrn Fakat moclern giiriigleri, en ileri fikriyatr
tbmsil ettigimizi siiyliyen ve en miikemmel ilmi metoda
1E

sahi'p oljlufumuzu iddi:a eden bizlerin her qeyden. ewel
-v&zifesi taiihimjzde cereyan oden
vakalara hakikl geh'ie ve krymetleri.ni vermektir. yokse, daha heniiz pek
te ispat edemedilimi2 krymetimize inandrracak bir kag
.ki9i bulacaflz diye, bunlarr top yekfln recl ve inkAr etme!'e kalkrgrrsak he,m giilting olmakta,n kendimizi kurI'atamayv, hem de tarih iiniinde yapmakla mtikellef olduEumu, vazif.eyi ihmal etmig oluruz. Binaenaleyh
lep
,
L-eraber itiraf edelim ki Tanzfunat ve Tanzirna{ sonrasl
ranatk6r, milnevyqr ve siyasllerimiz, birer beynelmilel
.qahsiye.t olmamakla beraber, kendilerine diigen iarihf
vazifeyi anlayrp yapmrqlardr. Zir,* istesek de isterne_
.gek ,te feodal Osmanh cemiyetini yrkan ve bugiinkti mo_
.dern
..
nizamrn tohumlarrnr atan onlar olmugtur.
Geng mtimessiller miisaade ederlerse ayni bahis ii,
.zerinde rbiraz daha duraea[rm. . Beyanname aynen gdy_
le diyor: "Jeune turc tipile inkrlAbr, Edebiyatr Cedido
ile sanatr ve Kamusu Felsefe ile tefekkiirii kurduBunu
vehmeden Tanzimat ve Tanzimat sonrast sanat ve fikir
adamr gtiniinde ne maziyi ve ne de istikbali, ne $arkr
ve le de Garbr anlayabilmig mucize gaplnda azameflli
bir ahmaktrr."

;|
I
I
i
I
1
i

i.[e biiytik bii ekseriyetinin hig bir lisan bilmediEi
halde dilimize hentiz te,ritime edilmiyen pr.t"i, n"_ rt, Sent Btiv, Rtinan, Flober, Zola, Bodler, Rerirbo,
$itter, Lesing, Kant, Hegel, Engels, Bayron, Mayakovisltiyi nereden, ve nadrl okuduklarrnr }estiremedi!.im ve
ne de $ark li'sanla.nnr nerede, tiprenrliklerini bi[mediEim ysri genglerlo kendini dev aynasrnrla giirmemekle
beraber iginde bulunduklan son derece gayri miisait ge_
rait altrnda bile, qiiyle veya ;bdyle, vazifesini yapan
Tanzimat ve Tarzimat sonrasl nesillerinden bilmem
hangisi mucize gaprnda bir ahmakttr. Fakat burada mu-

i

I
I

I
I

I
I

I

I

rg

i

trrakkak olan bir fey varsa o da Tanzim'ai ve sonrasl 8a-rat ve fikir adamrna "mucize gaprnila azami:tli bir ah-'
mak" demekle yeni neslin "muhterem miimessilleri" ninr
ne yapttklartnr bilmedikleridir.
. Filhakika unutmayahm ki "ahmak,, diye tavsif edilen bu nesil iginilen Namlk Kemal ve Tevfik Fikret'
gibd Tiirk tarihinde nadir yetigmig simalar gtkarmrqtrr'
Ven en mthimmi bu gahsiyetleri aiiamakrlh benimse-'
yen yeni Ttrk nesli ilaha diin bunlara baE'-lrhE:m il6nr
Evet inkrlipqr genglik daha diin Fikretin 9ah-"aiyo"ao.
Biyetin€ dil uzatan veya uzatmak hevesinde bulunan as-'
rl- softalara kargr "Fikret Tiirkiyecle hakikl iimanizmi
ie terakkiyi temsil etler; bizim milli gairimiz softa'Meh- "
met Akif ileE'il, Tenfik Fikrettir." dive barbarbaErt-yondu, Fikrete ahmak 'diyenler bunlarr ne gallk unutiular? Bu tla bize yeni nesil "beyannamesinin" hig diiEii--'
ntllmetlen, geligi guzel lialeme ehndr!'rnr bir kere daha
ispat ediyor.
Hayrr ne Namrk, ne Fikret, ne de ayni boyda olma-'
yan arkadaglan "ahmak" tlelildirler. Asrl ahmakhk son
I
iistem Avrupa ilmiyle miieehhezim tliye ortaya grkhk-.
taar sonra b6yle sagmalar paralamaktadrr' Namlk ve
f,likret giiriiqlerintleki'bit gok sakathklara, noksanlar*
ve hattA yanhglara ra!'rnen bizim inkrlAp ananemizin ilk
&uruculan arasrndatlrrl,ar. Bu giinil kurmaya yardlm edenleri yarrm kuracak olan bizlerin hem anlamast hem
de taktlir etmesi lAzrmdrr. Zirs antl inkrltperhk hig bir.^
,ainan'her geyi red ve ink6r demek delildir' Hakikaten inkrllpgr olsn bir genqlik her geyclen ewel 'kencli milll
' laqthindeki inkrlf,pgrian benimsemek'' kendine bir milll'
lnkrl0p ananesi aramak. mecburiyetlncledir' Bu eebep-'ten dolayr Namlk ve Fikret ei'bi gahsiyetlor iiniinde' onlann hakikl mahiyetlerini yani mensup olduklan igti- '

.
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'mai ziimreyi ve mtidafaa ettikleri menfaatliri bilerek,
''tarihimizde igsal ettikleri yeri bilerek, hiirmetle e!ilrmek mecburiyetindeyiz Zira, i'rlealist bir genglik encak i"dealleri igin garprgmry, davalarr igin dtiliiqmesini bilmig
adamlarttanrmakvetakdiretmekleyetigebilir.
6

:meceleri"

Umumi harbin memlekete mal oldufu felikct

Umumi harbin memlekete mal oldulu biiyiik fel0ve acrlarr hig kimse ne .aniattr ne de tasvir etti d!
\'-yorsunuz.
Qok doEru bir eiiz. Evet kimse, hig .kimse ;
i<et

:
i

Teti gibi. temelinde hissetmemesidir. Filhakika daha
'heniiz millet geklini aknaya baglayan Tiirk cemiyeti i-

l

;

yiik

,h&rp .drrbesi "a.ltrncl,a, avni qeyleri hissetmig

lakat-l-

edemiyen kliUe 'memlekett€ 'lren{lz ftevcut olmadr.igin
eserleri "tath bir sed;"'dan rbapka bir gey brrak-!n
rradan unu'tulur, ;giderdi'

i*le

variyet bambaqkadrr' Oraila:'
.meydana Selea tuh ve dii.altlada
bflyflk :ihar.p darbesi
ailnilg inktlibr, bir kag yiiz rttlnewere deEil, binler ve'
. iinl.r." mtnewerle onlardan pek daha miihlm olan mil*
VonisJh fafah hhlk kiitlelertne mii$erekti. Stperde veve'
' cebhe 'gertsltide ayhi hayah ya$ayan' ayni acrlar' aynil
Istrna! iiniin,ale ve 'dltrn&a krvramiken ayni qeyleri dii''
glinmiig olari rmiinewer -ve 'kalk 'adamrnilal miiteqekkil:
iu genig lnsrn kalabahlr'artrk,yoklanmasr, baqtan tartr-hp, gbrden ,Begirilmesi z8rurl ol,an krymetlerden bahse*
den bir 'eser karglsrnda 'l6keyt 'kalamazdr. 8u sebepten.
doleyr biiyiik harpten sonra r{vr'upoda ,giin giiren inkllipgr sanatk4r ve inkrldpql munewer tipi hem genig
ktiiieletlir'ifade edemediklerini, sdvlivemediklerinl
mtikemfieleit canlandinyor ve binaenaleyh biiyiik bir^
ium ae avni zamunda bizzat istimal
zblutetlefln doEurduEu, meyalana koy'tlufu zarufl bir
ttp'ijtuyo'r[1. Bunu .anlamak igin meselA Romain Bollanain, h"rp ettesi .vaztlanna, Barbiisiin "AtE" Remar"
ou.i'in" :Grtp eephesinde yeni blr qey yok,, Rolland
Dorseles;tn''itahta'ha(lar,, Malraux'nun "lnsanh!rn hali(liJohn ilos Passosun (1919) isirrili romanlarrmn yaptrk:
llfi testr vE g6fdllkleri ra!'lleie bakmak kifidir' Do!'m*ttr}thh ini[en olmamakla beraber, bu nevi'den eserlerin:
hdtp ertesi bizhe giln giirdtiklerini farzedecek olursak:
ccdba .kag tane kari bulabilirlerdi?
I{a}buki Avrpa igirr

li6;"g#iiot,

I

,,
'
,,

'SartiYen, hi4 'olmazsa birinci 'nokta 'ksdat 'ehemmit

(1) 'Bu

eser

-iistclik Nobel mtkafotmr da kazanmrgtrr'

yetli olan, bir mesele var;
ealen

htiklel harbiritlen

ve

ra, matbuat hayabnm aldrlr intizamh gekliilir.

sonPek

kolayhkla anlagrlu &t biiyiik harp, vo acrlarr ancak Av'
iulanm Fransa, lngiltere ve Weimar Almanyasr gibl
klisik matbuat hiirriyetlne malik olan mqmle}etletde
nnlatllabilirdi. Dlkkat ettilirse aoahlvp!, yari 9e!, !ah'
mrn4an Fransri, ypya Weimar Alminy,asrndan, ju'..tt'1
herbin ac annr
olan ve
gelmek rni.imkitn d'eElildir; ve soranm,size -tliiqya

;;Hil#ffi:i:T;;*

l,;

:

,'

'

sanat i

-",iri;i';- il;i;;;;;;;
ve susr

neden harp soriuirda dudaklaruil sirrrsikr kapadt
.!
1;2 4g56s,'qektihtrerlni ifaale 'bclecek s'anatk6r ve m{lo.*"li if y.ttu? Yoksa ltalvan hblkr hiiviit harp'felt'
'
ketini 'hissetmemig mivdi?'?. $iiphesiz bunlann itisJ,{1
r::ir | " \F' '
deEit,..
7
$arkrn ve Garbm hakiki ve klymetli sanrt vc
fikir Alemiy.le il.k temasa gegen nesil Ibizimkidir, diforl
sunuz.
,
.Bunqn ,lQylg 9l4as1nr be.n de.sizinle beraloer-vg ,
s-izler .kailar istiyoruil. Eak'&t. mesele temisa gegmektg i
or-ru aqlayrp, hazmedip benim' deEi.i, uiltrttq" Garp igin,
yandan
gemektedir. Yani blr
en ilml metodu benimsedik derken diEer taraftan bu metoddan hpbefi bile
yokmug gibi iddialar ortaya atmamakllzrm'
,.--rdwupa'.ufku4!
So4ra..be.nimsemet ile kifi.'defil, ilmi g6rii.qii; eeniq
ve .umur"nlyetle yeni '.ufuklau Tiirk vagiin
biraz deha sarahat ve sanatla a{-mak
t'ancla$na her
her ,giin ,biraz
tau.dasrna
llzlm. Zira "reYision 'des valeurs'i, krymetleri bagt4n
.ameliyesini .baglgylp baqar'arak derehey,mef-ve victlantnt kurtarmlg yeni kafah
vatandaF-lair ancak .bu slretle hazrrlavabiliriz'
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$imdi "Yeni nesil', nimrna beyannameyi imzalayanlara.ve yeni nesil namr altrncla toplanan genglere
agrkga soruyoruz:
1
Ne istiyorsunuz i Zira hakiki makgad.rnrzr
sarih metali'bat
halinde bugiine hentiz ortaya koymuq
delilsiniz, Yaptrlrnrz gtiriiltii nazan dikkati celbeimek
igin bir tabye bir tatik olsa dahi gtizler kAfi dereeeile
size geqildi: Artrk aprk konuqma.k lAzrm.
' 2 Sanat telAkkiniz nedir? Bildi[iniz gibi Avrupa deyince
akla ne bir tek sanat telAkkisi ne de bir
tek diinya gdr0gii gelir. Sanat dediliniz zaman ne kast
eiliyorsunuz ? Sanatr ne gekilde taeawur erliyorsunuz?
Bir kelimeyle bize hangi zaviyeden, hangi metorlla ta_
sarlanmtg eserler vermeli vaad. ediyorsunuz? Bunu
mutlaka ve mutlaka yapmak mecburiyetindesiniz ; kendinize mutlaka bir sanat teldkkisi edinmek zaruretindesiniz ; ve en miihimmi ; bu sanat telAkkinizi muflaka
agrk ve herkes tarafindan anlagtlr bir lisanla formiile ,
etmelisiniz. Zba pek trakh olarak be[.enmedi!,iniz bu
giin hayatta olan e.qki neslin .clizkapa[rnrza
SnglUtf;

ytikselebilen hir cttce olduEunu ancak

edebilirslnli.
, rB ..-..,. Felsefi

bu

suretle ispat
,!t

ve igtimai gdriigleriniz nedir? Zira
hepimizin bildiEi sibi, bugitn sanaikir dendi!.i zaman
yalnrz__s:inah hakkrnda bir fiklr edinmig actam
kastedil_
mez. XX inci asrrda sanatkir sanatr ile cemiyetin derin
ve kargrhkh ballannr kavramrg ve binaenaleyh. muay_
yen bir diiny.a. giiri.lgiinii benimsemiq olan adamirr.
Muaslr sanatkin eski sanatkArdan ayrran nokta iste bura_
radadrr. Eski sanatk0r bu dtinya g6riigtine, bL felsefl
24
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ve igiimai kanaate hig qiiphesiz sahipti; fakat buna
sahip olduE'unun farkrnda deE'ildi. O kendinin sanattan ',
baqka davasr olmadrlrna inanrrdr ve sanatr da baglrta- .",;..,i.
;glnabirdavazannederdi.BununaksineolarakXXinci
ssrr sanatkdrr cemiyet igindeki mevkiinin Suurun& var- :. '
mlg, sanatln insanhk davasrnr tahakkuk ettirmek igin
,bir vasttadan ibaret oldulunu .anlamrg, insanr kurtarmak igin sanatrn oynayabilecep'i biiyiik rolii kavramry
gdrtisiine guurle
ve binaenaleyh
at,
urfl4rrrrarsJrl muayyen
ruu4JJsrr bir
ur.L diinya
uuIJa Eur,ulult
,uu 4 ;fr ..,,.
.il
,..-,hip ve quurunu o gdriigii tahakkuk ettirmek igin kul- ''
'"
yeter
qey
ianan bir miicahitten bagka bir
delildir;
ti
,.,
bu sanat hig bir vakit sanat vasfrnr kaybedecek kadar
baya!rlagmasrn.,,
.

. 4 Beyanamede tavzih edilmesi l0zrm olan nok- '','i
- biri de: Bu ileri siiriilen (daha dolrusu yakrni
talardan
da, ileri siirdiiEiiniiz) hususlan ne pekilde, nasri, hengi
vasrtalarla tahakkuk ettirmefi diiqiindiifiiniizdiir. Meieli D gurubu ressamlarr gibi bir topluluk mu kurmak 'i,;:
istiyorsunuz. Yoksa bir veya bir kag mecmua etnafinde : . i'.: 'r
mi toplanacaksrnrz ; veya yevmi' gazetelerin sizlere sfitunlarrnr agmalarrnr mr istiyorsunuz? lliik0met ve
Dpvletten ne gibi yardrmlar istiyebilirsiniz ? Memleketi " ',, '.''
tanrmak ve memleket seviyesini yiikseltmek igin nele1, ' ir.. '
y,apm.ak veya yaptrrmak istiyorsunuz ? Vesaire.vesaire...

Zannrmtza giire kuru giiriiltii ve bog iildiadan i.baolmayan
geyden
her
..ewel
'----_"
-'-- bir beyannamenin
Y-J
..
' . . -. bu
- - dtirt
--:
-'---.
/,
po.-ktayr gtin sibi agrk bir tarzda ifade etmesi l6zrm<h.
Siiylelikle hem efk6rr umumiye tatmin edilmiq olurdu; .
1lem de miiphemiyet ve mtibalaBa iginde yiizdtiliinllztl . .
gdrerek "Davanrza,, iltihak etmekten gekinen bir gok
geng miineweri kazanrrdrmz. Zfua biz ve bizim.gibi lbir
ggk gengler nereye glttifinl siiyleyemeyen, "can.ve kan
:iisttinl0fiinden" balisedec,ek kadar saprtan ysman tak-

.
i
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tilrgilerelen, pek hakh olarak, gekinme.k,mecbudyetin-:
dqYiz.

BIZE GORE DAVA
lkavgasr yok
$imdi acaba memlekette 'bir eski 'yeni
rmr? IIig ;giiphesiz bbyle ir kavga 'mevcut ve tarihi dediin 'baqiamsmrgtrr' O halde davanln esasr neilir, yani

bu rgahimaya .sebebiyet veren ne ? Bize gore .mesele yal.
:bir maiget kavgasr olmayrp 'temelleri daha de''
"rr:U*.it
i.inile; diinkii ve krsmen bu .giinkii'Tiirk cemiyetiniledir-

Kanestimize gOre meselenin maigeti aldkatlar tarafr gu gekilde ifade edilebilir:

{iyorlar.

2

lmkAnsrz'ltklar iginde krvranan geng miinev-

tula-bilaliZi iS : ',liisan bildiEi ve geng oliluverin yegene
,
"

Eu jqin en ylpratrcl iqlere uzun miiddbt dayanabilecegazete sahi-'
Einaln aot"vi, eser ve kale'mini retldeden
bi tarafind.an, ayda 50 - 60 lira rnukab..ilinde mu8afltun.
lik veya h6nzeri bir iste lullanrlmak oluybr' Sonrasr
inalfim, ya.geng miinevver hu teklifi kabql ederek-musaliiiihliE'ine dahyor ve eEer bir miiddet sonra srhhati'
ni.kaybeclerek her hangi bir hastane k6gesinde ciferlefinin'iedavisi veya "rihl' teslimiyle meggul olmazsa musurette istidat .ve kabitivetini .kavbederek ale-

|aldcak
26
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l6cle bir atlam olarak kiirlenip kahyor. Bu teklifi kabulll. I
'
etrniyerek ,merirur ve benzerl bir ig ttrttu!'unu farzedei. 1
i----J!-!
-rr- .olursak
^1..--- t- -ne kendiri
cek
inkigaf ettirebiliyor, ne rnesleEl-. ,
ne .ba.!^l*nabiliyor, ne de, tam manasiy e.muharrirtikteru '
,

3
Bir kag geneia bir araya gelerdk gikardrkla- veya aitrklan bibliyotel(lere gelince yine.
mecmua
para alerdinalen sabun kiipitlii gibi siiniip gidiyorlar.

n

mutlakr olan ,babadan kalma rnuh,a.rrirlerimiz kendilerine rakip grkmasrn diye. yeni neslin her hangi bir,sa-.
hada yiikselmemesi igin elleriuden geleni yspryorlar.
Hiilisa giiniin ef,endisi muharrirlerimize ve ,efenilileri 'olan gazete veya btiyitk kiitiiphane sahiplerine
giire genglik kullanllsa ,kullanrlsa ancak kendilerine kdr
getirmek ign kullanrlabilir; .yoksa .yiikselmesipe .asla ,
miisaade,edilemez.,B6br6linin .igyiiziinii'lbilenlef'.ve
bizzat gazete,pttlonl arr da "vicclanlannr" yoklasrnlar ve
;razrlarrm lbile okumadsn '!iq yok" diye .geri pevirdikIeri gengleri hatrrlasrnlar.... Bugiin igiftilcleri kuru .giirtiltii .onlarrn bir rkremrmn .programslz, .ulu orta, diigtiniip tartmadan yaptrklan bir ,nlimayiqten .baqka 'bir.pey
defildir...
.Buraya .kadar :rneselenin maiset tarafinr ,alakadareden cihete temas,ettik; fakat bir de'yeni eski davasr- '
n-- fikriyat ,tarafi ,movouttur, .$iiyle ki.:
Bugtin neqriyat €leminmize hAki.m olan simalarrn, .
inkrlApgr Hiiseyin.Cahit, Refik Halit ve benzerleri beyler de dahil olnak gartiyle, hemen hemen hepsi tarihe
karrgan Osmanh Imparatorlulu dahilinde yetigmig, o-nua fikriyatr, dtigiiniig ta.tzr \e mefhumlariyle yu!.u-rtilmug .kimselerdir, f(endi.nazarlannga demokiat,..libe-.
27;
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humiartn ve ktsmen de ileri Avrupa muhitlerinin yeni
sanat ve diinya telAkkilerinin tesiri altrnda kaldrli igin
.eski kelimelere yeni muhtevalar vererek ortaya grkmaktadrr. Mesel6 Refik Halitle. Sabahattin Aliden birer k6,y hikAyesi isteyecek olsak birincinin bize giiste'recefi kiiy her halde diEerinin kdyiinden bambagka olacaktrr. Refik Halidin k6yiinde iztirap ve, kara cehalet
'bile gdrsek
bu ihtimal pek te varit deEildir- so-ki
nunda girin bir hikdye, gtizel bir tasvirden uzaklara
gitmemize imkXn yoktur. Halbuki Sabahattin Alinin
l<6yiinde, her rsey giilliik giiltstan olsa dahi, bir rosyal
davanrn meveudiyetini, burada yagryan insamn daha i'-yi yasamak arzusu oldulunu ve onu daha iyi yaqatmak
jmkdnr de mevcut olduEunu hissedeceEiz. Hangi mevzuu alrrsak alahm, giir, hikiye, roman veya ilmi tetkik
genglerin yazdrlrnda. istemiyerek te olsa, insanltk davanna temas edildiEini, bir' nevi iimanizmin mevcudiyetini
'hissedecefiz. Halbuki eskiler bize
temleri gevelemekten bagka bir gey vermiyecekler: Ahmet Ayqeyi sevmiq,'araya Mehmet girmig, Ayqe Mehmedi sev-mig, evlenmigler; Ahmet de deli glbi olmug kabitrioilen
qeyler. Aradaki farka geng arkadaglar yanlryhkla ne"sii farkr diyorlar; hakikatte fark nesil 'defil - zira ld.alettayin iki nesil arasrnda bbyle bir farka tesadiif et'met miimkiin de[ildir---- g6riig, kanaat, telikki far'ktdrr.
. Y aziyet bu merkezde oldufuna gdre agrk olan, sa.. rih olan qey yetiqen bu genglifin eski nesille, BibrAliye
-h6kim nesille asla uyugamryacaEdr.
Sfinkti bu inran:28

'!.

I

lar ayni dili konuqmuyorlar. O halde ne yapmaL? Aca-. ',
ba bir kag acemi, toy delikanhnrn yaptrlt gibi "savu--.
lun geliyoruz; yerlerinizi bize terkedin, artlk siz bir i-, '
'
Se yaramazsrnrz !" demek lizrm ve kAfi midir? Bize. '
' kalrrsa ne l6zrm ne de kAfidir. Zira, kuru giiriiltii bir' '.ll
tarafa, b6yle geylere bugiin de yarrn da pabug grkara-lr
cak ahmak giig bulunur. Onun igin bizce hergeyden ev-,

'vel yaprla.cak, yaptlmast z.aruri, elzem olan i$ ilk iince

ir program tanzim etmektir. Mesel6 program gtiyle o-Iabilir :

,1":,i

,

-

:

"Avrupanrn ve bitiin diinyamn yeni ve en ileri '
sanat telAkkileri ve giiriiqleriyle temaria gelen biz, ka-.
fa sengliEi, yani kafaca geng olanlar, drtrk Tiirkiye. i..
&inde yeni bir edebiyat, yeni bir sanat, yeni ve ilml gti'riigler edinmenin zamanr geldi kanaatindeyiz. Modern
Tiirk kafasrnrn artrk 'do[masrnrn zaruri oidu}u kanaa-.
tindeyiz. Bunun igin de:

,

l
Madde 1
Osmanh devirlerinden kalma her tiir.
yani
lii zihniyete kargr imdnsrz bir cidal agryoruz I
btitiin mefhumlann bastan giizden gegirilmesini istiyoruz .-1.;,i1.
llliidafaa ettikleri mefhumlarla beraber giiriimiig veyr ';
eiasen kof olan gahrslan da bertaref edeeek olan bu ' ':'
"revision des valeurs", bu krymetleri ba,qtan tartma hareketine hemen, hig vakit kaybetmeden, baglamanrn .
-q"ruri olduEunu il6n ediyoruz ve bu ige baghyoruz.
.

-

Madde 2
Sanat, sanat igin, teltkkisine karqr
sanat halk igin telAkkisini ileri siirtlyoruz ve bundan
biiyle eserlerimizde halk igin konugup yazirayr vaadediyoruz.
Madds 3
Sanat ve edebiyatta realizm sosyaf
- eserlerimizde cemiyet realitelerini
taraflanyn; yairi
olduklan gibi, biitiin grplakliklarr ve ortaya koyduklagO
..,

I

.

Kafaca geng olanlann hepsinin, yani 6
Madde 4
ileri. ve halk igin yepaysn bir Tiirkiyenin her giin biraz
'daha fazla tahakkuk etmesini isteyeirlerin, mutlaka
-tek bir diinya gdriigii ve eanat teldkkisine sahip olma.
.drklannt biltliEimiz igin felsefi sahada halk iimanisti'
veya militan umanist ismini almayr muvafik giirii. yoruz.

.
'

Halk iimanizmini qiiyle tarif ediyoruz:
,a
Dtinyanrn en eski devirlerindenberi en biiyiik
- insanollunu hiir ve.rahat yaqatmak igin dii'Xrafalarrn
,gtindiikleri geylerin XX inci asrr semiyetinin zaruretle. rine g0re aldipr qekil halk timanizmidir.

b

deiil genig
genig kiitleler-

iimanizmi miicerret insanr

'halk kiitlelerini
-Halk kurtirmak,

insanr

de kurtarmak, hdlk kiitlelerini serbest ve rahat yagataiak insanr kurtarmak isteyen cereyan'thr.
. .. .c
IIaJk .timanizmi halkrn kiiltiirtinii, bilgisini, bedii zevklerini ytikselterek halkl serbest krlacak'
Biz, halk iimanistleri bu yiikselmenin maddl
igindir ki halkr manen
yiikseltmeye gal$lrken onun maddeten ytikselmesi igin
d

' qeraite -istinat etti[ini bildifimiz

..
,,'
' '

elimizden geleni yapmayr ve gelmiyeni yaptrrmayr borg
'rbiliyoruz,
I{alk iimanisti olmak srfatiyle biitiin iliinya
e
halklanmn, bili istisna, mesut ve hilr yagamalannl candan istiyoruz. Fakat yiikselmesine v-e kurtulma$na yani kiiltiir ve refaha kavugmasrna yardrm edebilecefitniz halkrn Tiirk halkr oldulunu biliyoruz i'e bu sebepten dolayr halk milliYetgisiYiz.

,30
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Madde 6

-

Her hangi bir Mythe'e kaptlmak is-

.inamq, diioiinmeden lnanrq hig bir,devirde hig blr rnillete fiydali olmantrgtrr: Bu oebepten clolayr rasyonalistiz.
IIem-de rasyonalizmin en ilmllekfi olan rdoalrn rasyo-

'.

Biz, halk iimanistleri, insant Tiirk halMadde 6
- olan idealimizi tahakkuk ettirmek i' .nda kurtarmak
lrn tiirk genglilinin idealsiz ve Atrl kalan buyuk krsmrna hitap ederek onlarr drt bizimle elele vererek sana! Iikir ve ihirin sahasrnda olduE'u kadar macldl saha,
da da Tiirk hallirnin kalkrnmasrna yarthm etmeye davet etliyoruz: Milll ve insanl vezifcmizi aneak bu suret-'
.Ie yapacaEmrza

Madde 7

a
yottJz,

b
Tvz,

-

-

kaniiz.

f,unun igin

:

,ile

i

Sesimizi duyurabilmek igin negir vasrtasr istiGazete patronlanndan siitrin ve sayfa istiyo-

Devletten mecmualanmrz igin tahsisat, dserc
. lerimiz igin matbaa, tablolanmrz igin galtiri, piyeslerimiz igin sahne istiyoruz.
,iI
Ve biitlin bunlarla beraber midemize koyak lbir-parga ekmek istiyoruz.

.

Bir trellmeyle "hayat sahasr,, deBil;
zira kimse.yi istismar etmeyi diigflnmiiyoruz- h'ayat ha-kkr isti.yorluz. Memleket istik'balinin yalnrz "tegviki sanayi"
kanunlarr yapmakla deEil, geneliE'e biraz da nefes slma ve geliqme imkAnlan vermekle temin edilece[ine
kaniiz. Zira, istensin istenmesin, bu memleketin istikbali gengliktir; yannki Tiirkiye biziz,"
31
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kag madde daha il6ve edilebilecek o-

.

.q

