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Eski Sol Üzerine Yeni Notlar... 

 
 
 
 

Yığın 

 
 

M. Bülent VARLIK
* 

 
II. Dünya Savaşı’nın bitiminden sonra Dünya konjontüründeki gelişmelerin 

de ağırlığını koymasıyla “biçimsel” olarak çok partili “demokratik” hayata geçiş-
le birlikte sürekli olarak denetim altında tutulsa ve yoğun baskılara maruz kalsa 
da “sol” içerikli yayınlar niceliksel olarak artmaya başlamıştır1. Çoğu kısa ömürlü 
olan bu  yayınlardan birisi de 1946 sonbaharında yayın hayatına katılan Yığın’dır.  

 

I. Biçimsel Özellikler 
Yığın, çok partili demokratik düzene geçiş döneminin “efsanevî” dergilerin-

den birisidir. İlk sayısı 1 Ekim 1946’da çıkan2 Yığın, 15 Aralık 1946 tarihini taşı-
yan 6. sayısının yayınlanmasının hemen ardından kapatılmıştır3. 

                                                 
* İktisatçı / mbvarlik@gmail.com  
1 1940’lı yıllarda yayınlanan sol içerikli süreli yayınların dökümü için bkz: Remzi İnanç; “Ra-
sih Nuri’nin Açıklamaları”, Bilim ve Sanat, No: 59, Kasım-1985, ss: 41-43. 
2 İlhan Darendelioğlu; Türkiye’de Komünist Hareketleri, Toker yay., İstanbul-1979, s: 332’de 
derginin büyük kentlerde, üzerinde “Yığın yakında çıkıyor” ibaresi bulunan afişlerle duyurul-
duğunu ileri sürmektedir. 
3 Derginin ilk beş sayısının içeriğini kapsamlı bir şekilde veren Remzi İnanç; “Eski Dergile-
rimiz: Yığın”, Bilim ve Sanat, c: III, No: 28, Nisan-1983, ss: 40-41’de Yığın’ın 5 sayı yayınlan-
dığını belirtmektedir. Vedat Günyol; “Cumhuriyet Sonrası Sanat ve Edebiyat Dergileri”, 
Türkiye’de Dergiler-Ansiklopediler (1849-1984), Gelişim yay., İstanbul-1984, s: 102’de ve bu 
makalenin biraz geliştirilmiş şekli olan V. Günyol; Sanat ve Edebiyat Dergileri, Alan yay., İstan-
bul-1986, s: 54’te Yığın’ın Ekim 1946-Şubat 1947 tarihleri arasında 5 sayı çıktığını kaydetmek-
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“Her ayın birinde ve onbeşinde çı-
kar fikir ve sanat mecmuası” olan Yı-
ğın’ın sahibi ve yazı işleri yöneticisi Âdil 
Yağcı’dır4. Derginin büyük boy ve 
kapak dahil 16 sayfa olan bütün sayıları 
İstanbul’da Çemberlitaş yakınlarında 
bulunan F-K Basımevi’nde basılmıştır5. 
Sayısı 25 kuruşa satılan derginin yıllık 
abonesi 600 kuruş, altı aylık abonesi 
300 kuruştur. Öğretmen ve öğrenciler 
için ise abone ücreti yıllık 500 ve altı 
aylık 250 kuruştur. Arslan Kaynardağ, 
Yığın’ın tirajının 2.000 civarında oldu-
ğunu belirtmiştir. 

Bazı kaynaklarda derginin Ş. Hüsnü 
Değmer önderliğindeki Türkiye Sosya-
list Emekçi ve Köylü Partisi 
(TSEKP)’nin yayın organı olduğu belir-
tilmekle birlikte, dergide buna ilişkin 
her hangi bir bilgi ya da açıklama bu-
lunmamaktadır6. 

                                                                                                                   
tedir, ki kapanış tarihi kesinlikle yanlıştır. Şükran Kurdakul; Şairler ve Yazarlar Sözlüğü, İnkılâp 
Kitapevi yay., 5. baskı, İstanbul-1989, s: 745’te Yığın’ın 5 sayı yayınlandığını belirtmektedir. 
Yine Şükran Kurdakul; “Yalan Toplumu, Yasak Toplumu”, Cumhuriyet, 17 Haziran 1996’da 
Yığın’ın 5 sayı çıktığını vurgulamaktadır. Erdal Doğan; Edebiyatımızda Dergiler, Bağlam yay., 
İstanbul-1997, s: 221’de Yığın’ın 5 sayı çıktığını yinelemektedir. Son olarak Özgün Erler 
Bayır; “Türkiye’de Çok Partili Hayata Geçiş Sürecinde Solda Partileşme”, İst. Üniv./Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Dergisi, No: 45, s: 61’de Yığın’ın 5 sayı yayınlandığını belirtmektedir. Sanırız 
bu yanılgının nedeni, derginin 6. sayısının yayınlanışının hemen ardından kapatılması ve bu 
son sayının dağıtımının yapılamamış olma olasılığıdır. Yığın’da bir şiiri yayınlanan Aclan 
Sayılgan; Türkiye’de Sol Hareketler, Otağ yay., 3. baskı, İstanbul-[1976?], s: 302’de derginin 
yanlış olarak ayda bir yayınlandığını ileri sürmektedir. 
4 Arslan Kaynardağ, Âdil Yağcı’nın Yüksek Ticaret Mektebi mezunu, sosyalizme gönül 
vermiş, varlıklı bir kişi olduğu, Yığın’ın yanısıra Sendika’yı da finanse ettiği bilgisini verdi. 
Tiyatro sanatçısı Güzin Özyağcılar, Adil Yağcı’yı “vizyonu geniş bir yağ fabrikatörü” olarak 
tanımlamaktadır. Bkz: “Tiyatro Sevdası”, (röportaj: Özge Kutlu), Şeker Yaşam, No: 5, Sonba-
har/2012, s: 22. Eminönü/İstanbul’da Çavuşbaşı Han’da faaliyet gösteren ‘Adil Yağcı mües-
sesesi’ reklam amacıyla halkın katılımda bulunabileceği bazı radyo programlarına da katkı 
sağlamıştır. Bu konu ile ilgili olarak bkz: Milliyet, 6 Haziran 1964. Vefatından sonra ailesinin 
verdiği teşekkür ilanı da Milliyet, 19 Ekim 1973’te yayınlanmıştır. Âdil Yağcı hakkında yeni 
bilgilerin yayınlanması bir vefa borcunun ödenmesi olacaktır.  
5 F-K Basımevi: Ferik Kalmuk Basımevi, TSEKP çevresine aittir. Matbaanın sahibi olan 
Ferit Kalmuk 1947 TKP Davası sanıkları arasındadır. Bkz: 1947 TKP Davası, (der.: Rasih 
Nuri İleri), Tüstav yay., İstanbul-2003, ss: 144-145, 188-190. 
6 A. Sayılgan; Türkiye’de Sol Hareketler, s: 302’de, Şükran Kurdakul; “Elli Yıl Sonra Deniz-
li’de”, Cumhuriyet, 9 Aralık 1996’da Yığın’ın TSEKP’nin yayın organı olduğunu belirtmektedir. 
Arslan Kaynardağ, Yığın ile TSEKP arasında hukuki bir bağın olmadığını, ancak dergide 
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II. İçerik 
Pek çok dergiden farklı olarak ilk 

sayısında “yayınlanış amacını”,bir diğer 
ifade ile “çıkış manifestosu”nu yayın-
lamayan Yığın, hemen her sayısında 
belli bir konu üzerinde yoğunlaşmıştır. 
Derginin 2. sayısında “verem” hastalığı 
ele alınmıştır. 3. sayı “cumhuriyet ve 
gerçek demokrasi hiçbir zaman biri 
diğerinden ayrılmaz” başlığı ile yayın-
lanmıştır. 4. sayıda kapak olarak Ata-
türk deseni kullanılmıştır. 5. sayı “kadın 
meselesi”ne ve 6. sayı Beethoven’e 
ayrılmıştır. Yığın’da açık bir sosyalizm 
propagandası yapılmamış, söz gelimi, 
yazılarda “Sovyetler Birliği”nin adı bile 
pek geçmemiştir. Buna karşılık “Ata-
türk devrimleri” sonuna kadar savu-
nulmuştur7. Pek çok sayıda özellikle 
Sabire Dosdoğru ve Hulusi Dosdoğ-
ru’nun yazıları ile “halk sağlığı”na özel 
bir önem verildiği dikkati çekmektedir.  

 

III. Yazarlar ve Çizerler 
Dergide en çok yazan kalemler arasında Arslan Kaynardağ, Abdülbaki 

Gölpınarlı, Sabire Dosdoğru, Hüsamettin Bozok, Burhan Arpad, Suat Taşer ve 
Orhan Kemal başta gelmektedir. Dergide, Nâzım Hikmet’in daha sonraki yıllar-
da “Memleketimden İnsan Manzaraları” ve “İstiklâl Savaşı Destanı” kitapların-
da yer alan bazı şiirleri imzasız ya da “İbrahim Sabri” müstearıyla yayınlanmış-
tır8. Ali Karasu imzasıyla yayınlanan şiirler de “A. Kadir”e aittir9. 

Yığın’ın ilk sayısınının kapağında Franz Mazerel’in bir deseni yer almaktadır. 
Derginin 3., 4. ve 6. sayılarının kapağı Faris Erkman’a aittir. Derginin çeşitli 

                                                                                                                   
yazanların bu partiye mensup ya da eğilimli kişiler olduğunu belirtmiştir. Dergi yazarlarından 
Müntekim Öçmen, Hulûsi Dosdoğru ve bazı kapakları çizen Faris Erkman’ın TSEKP davası 
sonucu hüküm giymesi ile ilk sayıda Sendika gazetesi ile ilgili bir duyurunun yer alması bu 
iddiaları güçlendirmektedir. 
7 Bu konuda geniş bilgi için bkz: M. Bülent Varlık; “Yığın’ın Kemalizm’e Bakışı”, Mülkiyeliler 
Birliği Dergisi, c: XXI, No: 202, Ağustos/Eylül-1997, ss: 54-59  
8 Şükran Kurdakul; “Yalan Toplumu, Yasak Toplumu”, Cumhuriyet, 17 Haziran 1996. Asım 
Bezirci; Nâzım Hikmet/Yaşamı, Eseri, Sanatı, Amaç yay., 2. baskı, İstanbul-1989, s: 165’te 
Nâzım’ın Yığın’da “Nurettin Eşfak” müstearıyla yazdığını kaydetmektedir, ki bu bilgi doğru 
değildir. 
9 Şükran Kurdakul; “Yalan Toplumu, Yasak Toplumu”, Cumhuriyet, 17 Haziran 1996. 
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sayılarında Nuri İyem, Kathe Kolwitz, Picasso ve Fethi Karakaş10 gibi sanatçıla-
rın eserlerine de yer verilmiştir. 
 

IV. Yığın’ın Kapanışı 
Yığın, 6. sayısının yayınlanmasının hemen ardından, 16 Aralık 1946 tarihinde 

Sıkıyönetim Komutanı Korgeneral Asım Tınaztepe imzasını taşıyan bir “tebliğ” 
ile kapatılmıştır. Aynı tebliğ ile TSEKP, Türkiye Sosyalist Partisi, İstanbul İşçi 
Sendikaları Birliği ve İstanbul İşçi Kulübü de kapatılmış, kapatılan partilerin 
fikirlerini yaydığı iddiası ile Sendika, Ses, Nor Or, Gün ve Dost gazete ve dergileri-

                                                 
10 1916’da doğdu. Bir süre Galatasaray Lisesi’nde okudu. Daha sonra İstanbul Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde misafir öğrenci oldu. “Yeniler Grubu”nun kurucuları arasında yer aldı. Çeşitli 
sergilere katıldı. 9 Mart 1977’de İstanbul’da vefat etti. 

 
 

Bülent Erdem Arşivi 
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nin faaliyetine de son verilmiştir. Ayrıca, Yarın gazetesi ile Büyük Doğu dergisinin 
4 ay süreyle kapatılması da kararlaştırılmıştır11. 
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11 “Sıkı Yönetim Komutanlığının Tebliği”, Vatan, 17 Aralık 1946. Tebliğ metni için bkz: 
Alpay Kabacalı; Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü, Gazeteciler Cemiyeti yay., 
İstanbul-1990, ss: 158-159 ve Alpay Kabacalı; Türk Basınında Demokrasi, Kültür Bakanlığı 
yay., Ankara-1994, ss: 208-209. Vedat Günyol; “Cumhuriyet Sonrası Sanat ve Edebiyat 
Dergileri”, s: 102 ile Sanat ve Edebiyat Dergileri, s: 54’te kapatılma nedeninin Nâzım Hikmet’in 
“Kurtuluş Savaşı Destanı”ndan bazı parçaların yayınlanması olduğunu belirtmektedir 
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ss: 8-9, 15. 

Kaynardağ, Arslan; “Siyasi Partiler”, No: 2, 15 Ekim 1946, ss: 3, 10. [Niyazi 
Berkes’in kitabının tanıtımı] 

Kaynardağ, Arslan; “Stefan Zweig’ın Bir Eseri”, No: 5, 1 Aralık 1946, s: 3. 
[Burhan Arpad tarafından çevrilen Yıldızın Parladığı Anlar’ın tanıtımı]. 

Kaynardağ, Arslan; “İşçiye ve Halk Yığınlarına Hitabeden Yeni Bir Felsefe 
Kitabı/ Bütün Dünyadaki Halk Yığınlarının Olduğu Kadar, Memleketimizin de 
En Kısa Zamanda Bu Eserin Tercümesine Kavuşturulması Elzemdir”, No: 6, 
15 Aralık 1946, s: 10. [Politzer’in Felsefenin Temel İlkeleri’nin Fransızcasının tanı-
tımı ve “Doğru Şuur ve Yanlış Şuur” bölümünün çevirisi].  

Kemal, Orhan; “Bir Takım İnsanlar”, No: 3, 1 Kasım 1946, ss: 10-11, 15, 
[öykü].  

Kemal, Orhan; “İşsizlik”, No: 6, 15 Aralık 1946, s: 5, [şiir].  
“Kitaplar: Sığınak-Vatansız Çocuk-Strasti Mordasti-Aganta Burina 

Burinata”, No: 1, 1 Ekim 1946, s: 3. [Samim Kocagöz, Ingrit Keun, M. Gorki 
ve Halikarnas Balıkçısı’nın eserleri hakkında kısa bilgi]. 

“Kitaplar: İslâmiyette Sosyalizm-Yine Sabah Oldu-Aşk ve Sümüklüböcek”, 
No: 6, 15 Aralık 1946, s: 14, [Faik Bercavî, E. Hemingway ve Fuat Hop-Tuna 
Baltacıoğlu’nun kitapları hakkında kısa bilgiler]. 

Lâv, Ercüment Behzat; “Şiir”, No: 5, 1 Aralık 1946, s: 11, [şiir]. 
[Nâzım Hikmet]; “İstiklâl Savaşı Destanı’ndan: Şoför Ahmet”, No: 3, 1 Ka-

sım 1946, s: 16, [şiir].  
[Nâzım Hikmet]; “İstiklâl Savaşı Destanı’ndan: Hikâye-i Arhavili İsmail”, 

No: 4, 15 Kasım 1946, s: 16, [şiir].  
[Nâzım Hikmet]; “Kadınlar”, No: 5, 1 Aralık 1946, s: 8. 
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Öçmen, Müntekim; “Kadın Mesele-
si Bir Muamma mı?”, No: 5, 1 Aralık 
1946, ss: 8, 15. 

Patacis, Sotiris; “Ölüler şarkısı”, 
(çev: Nevzat Hatko), No: 4, 15 Kasım 
1946, ss: 10-11, 14-15. 

Saffet [Korkut]; “Dram Sanatı”, No: 
2, 15 Ekim 1946, ss: 12-13. [Yazının 
sonunda Prof. Saffet [Korkut]’in bir 
fotoğrafı ve bibliyografyası bulunmak-
ta]. 

“Sardalya Sokağı”, No: 4, 15 Kasım 
1946, s: 2. [Steinbeck’in Behice Boran 
tarafından çevrilen kitabının tanıtımı]. 

Sayılgan, Aclan; “Bir Sigara Yaktığın 
Zaman”, No: 3, 1 Kasım 1946, s: 13, 
[şiir].  

Solok, Cevdet Kudret; “Bizim So-
kak”, No: 2, 15 Ekim 1946, ss: 14-15, 
[öykü].  

Sönmezler, Kemal; “Yeni Açılan Resim Sergisi”, No: 4, 15 Kasım 1946, ss: 
13, 15. 

Şalyapin; “Dostum Gorki”, No: 1, 1 Ekim 1946, ss: 4-5. 
Şardağ, Rüştü; “Wells’in Arkasından”, No: 5, 1 Aralık 1946, ss: 4, 15. 
Şaşıoğlu, Ahmet; “Bir Dâhinin Hayatı: Beethoven/ Nefes Almak İçin Hay-

kırdığı İlk Andan İtibaren Daima Haykırdı; Sefalete Haykırdı, Haksızlığa Hay-
kırdı, Hürriyetsizliğe Haykırdı ve Geniş Halk Yığınlarının Hasretini Çektiği 
Saadetin Bütün Engellerine Haykırdı”, No: 6, 15 Aralık 1946, ss: 8-9, 15. 

“Tarih Karşısında Atatürk/ Atatürk Türkiye’yi İleri Bir Merhaleye, Sağa De-
ğil Sola Götürmek İsteyen Bir Mücahitti”, No: 4, 15 Kasım 1946, s: 3.  

Taşer Suat; “Cefayı Çeken Eller”, No: 1, 1 Ekim 1946, s: 11 [şiir]. 
Taşer, Suat; “Gözlerim Uzaklarda”, No: 3, 1 Kasım 1946, s: 7, [şiir]. 
“Toprağı Bol Olsun!”, No: 2, 15 Ekim 1946, s: 4. [Yeni Adam dergisinin ka-

panması üzerine yapılan bir değerlendirme] 
Toprak, Ö[mer] F[aruk]; “Vatan Şarkısı”, No: 4, 15 Kasım 1946, s: 5, [şiir].  
“Verem Var, Verem”, No: 2, 15 Ekim 1946, s: 9. 
Whitman, Walt; “Şarkım”, (çev: İbrahim Gökbakar), No: 6, 15 Aralık 1946, 

s: 16, [şiir]. 
“Yarı Şaka, Yarı Ciddi: Bir İflas Bandırası-Zavallı Reşat Halil!-Sevsinler!-İki 

Telâkki Tarzı”, No: 3, 1 Kasım 1946, s: 12, [siyasi/mizahî eleştiriler].  

 
 

Yığın’ın “Kadın Meselesi” dosyası ile çıkan 
5. sayısı, 1 Aralık 1946 
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“[Yarı Şaka, Yarı Ciddi]: Dostlar Alış Verişte Görsün-Kılık Meselesi-Kadın 
Evine mi Dönsün-Kuru Gürültü”, No: 4, 15 Kasım 1946, s: 12, [siyasi/mizahî 
eleştiriler].  

Yermilov, V.; “Çehov’un Eserlerindeki Kadın Kahramanlar”, (çev: Ali Ko-
nuk), No: 3, 1 Kasım 1946, s: 13.  

“Yüksek Öğrenim Gençliğinin Fikret’e Gösterdiği Saygı”, No: 1, 1 Ekim 
1946, s: 3. 

 

 

Ek: 1 

Cumhuriyet Bayramı 
Cumhuriyeti, halkın hâkimiyetini kuran rejim olduğu için benimser, 

gerçekleşmesi için savaşmayı vazife biliriz. 

Cumhuriyet cumhurun reyine dayanan rejim olduğu için hakikî bir demokra-
sinin ifadesidir. Padişahı, saltanatı niçin yıktık? Çünkü padişah ve saltanat rejimi, 
geniş halk kitlelerinin reyine dayanan, halk tarafından kurulmuş, halkın menfaa-
tine işleyen rejim değildi. Bu rejim ancak idare mevkiini ellerinde tutanların, bu 
halkın tepesinde saltanat kuran bir sınıfın rejimiydi. Sarayın etrafında toplanan 
eşraf ve ekâbiri, köyde mütegallibeyi, ırgatları boğaz tokluğuna çalıştıran ağaları, 
köylüyü soyan simsarı ve mürabahacıyı, şehirde kendi kârı uğruna bütün bir 
milleti köle gibi kullanan hâkim sınıfı korur; hayatı alnının teri, elinin emeğiyle 
kazananları mutlak bir sefalete mahkûm ederdi. 

Saltanatı, halkın reyine dayanan, halk tarafından, halkın menfaati için işleyen 
bir rejim olmadığı için yıktık, cumhuriyeti kurduk. 

Bizim anladığımız cumhuriyet, bu hakikî demokrasiyi kuran rejimdir ve re-
jimlerin en mütekâmil şeklidir. Bu hakikî demokrasiye varmak için, cumhuriyet 
idaresi içinde dahi buna mâni olanlar varsa, bunlarla mücadele bütün vatandaş-
ların, işçilerin, köylülerin en birinci vazifesidir. Çünkü bu haklarına sahip 
olmıyan bir halk, ne cumhuriyet, ne de demokrasiye kavuşmuş değildir.  

Demokrasi, başta saltanat süren bir zümrenin, bir sınıfın menfaatlerini ko-
rumak için yüzlere geçirilmiş bir maske değildir. Bu maskenin altında halk na-
mına, millet namına, vatan namına, geniş halk kitlelerini ızdıraba mahkum eden-
ler, onların reylerini hiçe sayıp cebir ve zorla saltanat sürmek isteyenler, hayatın 
ve hâdiselerin seyri içinde yüzlerindeki maskeleri düşürmiye mahkûmdurlar. 
1914-18 harbinden sonra Almanya’da kurulan cumhuriyet diktatörleri gibi. 

Diktatörle cumhuriyet birbirine zıt iki mefhumdur. Hâkim bir sınıfın idare-
siyle, halkın hâkimiyeti biribirine zıt iki idare şeklidir. Hâlkın hakim olduğu yer-
de ne diktatör, ne de hâkim sınıf vardır, diktatörün ve bir sınıfın hâkim olduğu 
yerde ne halk, ne de halkın menfaatleri korunmuştur. Biz cumhuriyeti, halkın 
hâkimiyetini kuran rejim olduğu için benimser ve tahakkuku için savaşmayı 
vazife tanırız. 
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Halkın reyine dayanan bir cumhuriyette ne sultanların, ne ekâbirin, ne eşra-
fın, ne ağniyanın, ne de idarî ve askerî amirlerin tahakkümü vardır. Bütün va-
tandaşlar kanun nazarında olduğu gibi, içtimai haklar, insan hakları bakımından 
da müsavidirler. Irk, din, mezhep, cins farkı da yoktur. Üzerinde yaşadığımız bu 
toprak, bu toprağı beraber eken, bu toprağı mamur etmek için emek sarfeden 
bütün insanların müşterek vatanıdır. Böyle bir cumhuriyette yaşamak her vatan-
daş için en büyük bayramdır.  

Bugün kutladığımız cumhuriyet, bize hakiki bir demokrasinin temelini kur-
duğu için bizim bayramımızdır. Bu temelin üzerinde hakiki bir demokrasinin 
binasını kurmak ve bunu korumak da bizim en büyük vazifemizdir. Çünkü 
cumhuriyet, ne halk yığınlarını aldatmak için bir formül, ne de muayyen şahısla-
rın ve zümrelerin menfaatlerini sağlamak için halkın ağzına çalınmış bir parmak 
baldır. 

İstiklâl Harbi’nde emperyalist ordularına karşı kanını döken, bu vatanı bir 
müstemleke yapmak için boğazımıza sarılanlara karşı müdafaa eden bu memle-
ketin işçisi, köylüsü, esnafı ve bütün bir halkıdır. Hariçten gelen soyguncuyu 
nasıl büyük bir savletle koğmuş, cumhuriyeti kurmuşsak, bugün de hariçten ve 
dahilden bu cumhuriyeti yıkmıya ve çürütmiye çalışanları yine böyle bir halkın 
mukavemeti ile yıkmalıyız. Millî hâkimiyet, halkın hâkimiyeti, ancak böyle bir 
cumhuriyette inkişaf edebilir. Hâkim ve mahkûm, efendi ve köle, ecir ve müte-
gallibe cumhuriyet rejiminin tasfiye ettiği mütehaselerdir. Cumhuriyetimizi bu 
mütehaselerden temizlemek, cumhuriyetin halk hâkimiyeti rejiminin omuzları-
mıza yüklediği vazifedir. Ancak halk kitlelerine bu hâkimiyeti temin eden cum-
huriyet, hakiki bir cumhuriyet ve demokrasidir. Böyle bir cumhuriyette yaşamak 
en büyük bayramdır.  

Yığın, No: 3, 1 Kasım 1946, s: 3. 

 

Ek: 2 

Dinde Teyemmüm Var Amma, Kültürde Teyemmüm Yoktur... 
Konseri, operayı, filmi, radyoyu notayı ve bunlara ait vasıtaları, işçi-

nin, köylünün ve bütün halkın kolayca anlıyabileceği nimetler haline 
getirmek lâzım. 

Cumhuriyeti kabul edeli müzik terbiyesinde garp müziğini esas aldık. Yirmi 
üç seneden beri mekteplerdeki müzik öğretimini, haftada bir saat olarak garp 
müziği üzerinden yaparız. Yedi sekiz seneden beri, Ankara’da kurduğumuz 
Devlet Konservatuvarı opera temsillerile de, bu görüşümüzü âdeta sahneden 
desteklemekteyiz. Operanın, bugünkü dünyadaki şüpheli durumu bizim için 
mühim değil. Türkçenin garp müziğine uyması, garp müziğini insan sesile yay-
mak ve dolayisile memleketimizde bir geçmişi olmıyan insan sesinin çeşitlerini 
tanıtmak gibi güzel imkânlarla dolu olması bakımından, operanın bizim için 
büyük bir özelliği var. Mesele, operanın, müzik terbiyesinde bizim ihtiyaçlarımı-
za ne nisbette cevap verdiği ve bizi ne nisbette ihtiyaçlandırdığıdır. İş bu nokta-
ya gelince söylenecek en cömert söz şudur:  
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Yedi sekiz seneden beri, bu opera temsillerile, ancak ikiyüzbin vatandaş te-
masa gelebildi. Onsekiz milyon altıyüzbin insanın, bundan haberi bile yok! 

Halbuki, Ankara’da Devlet Konservatuvarı’nın kurulmasile, opera temsilleri-
nin başlaması ve yedi sekiz seneden beri devam etmesi az iş değildir. Fakat geri 
kalan onsekiz milyon altıyüzbin  vatandaşın da, bu temsillerden faydalanması ve 
bir takım itiyatlar alması şöyle dursun, sadecebu temsilleri bir defa görebilmesi 
için altıyüz sene lâzım! 

Sultan Mahmut zamanında başlıyan orkestra hareketinden, bu güne gelince-
ye kadar ancak bir orkestra kurabildik. Şimdiye kadar açabildiğimiz bütün resmî 
ve hususî müzik okulları, bu biricik orkestrayı bile besliyecek halde değil. Daha 
evvelki hareketleri ciddiye almayıp yalnız Cumhuriyet devrinden başlıyalım: 
Bugünkü kalitesile memleketimizde daha beş orkestraya kavuşabilmemiz için 
kaç yıl lâzım acaba? 

Ciddî mânada bir müzik terbiyesi, orkestraların, koroların, solistlerin ve kon-
serlerin adedi demektir. “Kemiyet yeni keyfiyetler doğurur”. Bundan gayrısı ise 
lâftır. 

Bizler hep “istidat” ve “ferdî gayret” hallerile büyüdük. Bir nesil içinde bir 
tane insan bir işe başlar, dokuz yüz doksan dokuz tanesi imkânsızlıklar, zaruret-
ler, akla gelen gelmiyen çeşit çeşit düzensizlikler yüzünden dökülür. Bir tanesi 
her nasılsa, ya parasının, ya bildiğinin himayesinde, yahut da her hangi bir tesa-
düfle bu badireyi atlatıp ayakta kalır. Derhal bunun adı “Allah vergisi” ve “ferdi 
gayret” olur. Halbuki, halbuki işler ne kadar başka türlü. İstidat ancak bir nok-
tadan sonra başlar. O noktaya kadar, hayat ve çalışma şartları yerinde olan bin 
insandan en az dokuz yüz tanesi gelebilir. 

1936’da komşu memleketlerden birinin bir konservatuvarını gezen müzikçi-
lerimiz gördüklerini hayretlerle anlatıyorlardı: Onüç ondört yaşındaki çocuklar-
dan dokuz on tanesi bir araya gelip orkestrada birinci keman çalar, yahut etüd 
yapar gibi konserto çalıyorlar. Nasıl yapıyorlar? Nasıl yetişmişler? 

* * 
Alaturka mı? Alafranga mı? 
Meselenin alaturka, alafranga meselesi olmayıp, sadece Türk musikisinin in-

kişafı meselesi olduğunu, yapılan münakaşalara bakarak hâlâ anlamadığımızı 
söylemek garip gelmesin. Alaturka denen müziği yermek isteyenler, onun Arap, 
Acem yahut daha doğru olarak Roma-Bizans müziği olduğunu, bizim müziği-
miz olmadığını söylüyorlar. Müziğimizin geri oluşunun sebebi demek bu imiş! 
Hakikat şu ki, gerek din, gerek kültür benzerlikleri bakımından müzikleri de 
birbirine benzeyen iki âlem var: Şark âlemi, Garp âlemi. 

Yanyana ve aynı şartlar içinde yaşayan medeniyetler, ister istemez birbirine 
benzemiş ve hiç bir zorlamaya kulak asmadan birbirine sızmıştır. Vaktile böyle 
olduğundan dolayı, bugün kuzeyde bir melodi, sınırın bir tarafında Türkçe söy-
lenir, öbür tarafında Arapça. Garba gidin; melodiler balıklar gibi bir Anadolu 
yakasına, bir Adalara ve Balkanlar’a zıplar. Balkanlar’da Bulgarca, Sırpça, Rumca 
söylenir, Anadolu’da Türkçe. Doğu Anadolu ve bütün Kafkas memleketleri aynı 
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türküleri söylüyor; hattâ aynı hikâyeleri kimi Türkçe, kimi Ermenice, kimi Azerî 
şivesile, kimi Gürcüce, kimi de İran dilile. Toprakları siyasi sınırlar[l]a ayrılmış 
memleketlerin halkları, böylece kucaklaşıp duruyorlar. 

Dış görünüşüyle birbirine benziyen bugünkü Avrupa milletleri müziği, bun-
dan altı yedi asır evvel de birbirine benziyordu. Alışık olmayan kulaklar için ilk 
intiba olan bu dış benzerlik bozulmadan bu müzik, sosyal şartların gelişmesine 
bağlı olarak gelişti ve derinleşti. 

Müziğimizde yalnız Hafız Post Dede, Tamburi Cemil değil, Frikyalılar, eski 
Yunanlılar, Bizanslılar, Selçuklular ve bu yurtta medeniyet kurmuş kavimler, 
kabileler devam ediyor ve bizim kültür hazinemize teşkil ediyor. 

Dünyanın oluşu içinde değişip gitmekte olan sosyal şartlar, daima bu hazine-
yi yeniden yeniye eritiyor ve kendi potasına döküyor. İçinde yaşadığı devrin 
yaşayışına ve anlayışına göre yeniden şekillendiriyor. 

Alaturkanın kaldırı[la]cağı, kaldırılması lâzım geldiği, bugünkü zihniyetimize 
uymadığı lâfı edildikçe, alaturkacıların telâşa düşmelerine şaşıyoruz. Kim koy-
muş, kim kaldırıyor? Yoksa: “Bugünkü zihniyetimiz” diye yaşadığımızın dışında 
bir zihniyet mi var? Bütün azaltmalara rağmen bugünkü hakikat, alaturkanın hiç 
bir  devirde bu kadar yayılmadığını gösteriyor. 

Kadın ve erkek okuyucunun bu kadar bol yetiştiği başka bir  devir var mı? 
Hangi devirde yazlık kışlık salonlarında, gazinolarında  alaturka müzik 
san’atkârlarının bu  kadar pahalıya angaje edildiği görülmüştür? İnkılâptan sonra 
ortaya çıkan bugünkü orta sınıf gittikçe artan bir kalabalıkla bu gazinoları doldu-
ruyor. Değişen devir, zihniyetile de, vasıtalariyle de ancak bunu yapabiliyor. 
Dede’nin ve Itri’nin yerini alan bugünkü bestecilere sadece bu cılk kalabalığın 
insiyaklarını beslemekle geçinip gidiyor. Yani bu şartlar, garptan da olsa ancak 
kendine uygun olanı alıyor. 

Alaturka musikinin bütün ifade kudreti, cinsî insiyaklar, hatta dalaletler üs-
tünde toplanır. Çünkü bütün divan edebiyatının en  kuvvetli tarafı budur. Mü-
zik, daima fikri takip etmiştir. Yani fikir ne ise zikir o olmuştur. 

Fasıl musikisi dediğimiz orta üst ve sınıf musikisi anlaşılması mümkün olma-
yan bu türlü kaprislerle kıvrılır gider. Kadın, müzik yapmaz, cilve yapar. Erkek 
müzik yapmaz, cilve yapar. Sazlar müzik yapmaz, cilve yapar. İtibarda olan bir 
şey var: Cilve. Dalkavukluk da bunun bir başka şekli değil mi? Fakat bunda 
musikinin kabahati ne ki daima ona hücum edilir? Ses, yalvarmakta da, methet-
mekte de, küfretmekte de, isyan etmekte de kullanılır; ferdin ve cemiyetin o 
andaki zihniyetine ve karakterine göre. 

Kitleyi birbirine bağlamakta millî kültürün dil kadar mühim bir halkası olan 
müzik üzerinde konuşulurken neden daima bir  alaturka, alafranga çıkar acaba? 
Bunun bir şapka ve alfabe meselesi olmadığını akılda tutmak lâzım. 

Cemiyetin ihtiyaç olarak duymağa başladığı teknik de, vasıta da kolayca girip 
yerleşiyor. Duymadığı ise yetmiş sene özenilse yine eğreti olarak kalıyor. Bunca 
yıl önce ülkemize giren şu piyanoya bakın, halâ yerleşmiş değil. Çünkü piyano 
Abdülmecit zamanında kibar konakları müziğimizin tekâmülü neticesi duyulan 
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bir ihtiyacın zoruyla değil, bir yenilik özenmesi, alafrangalık taslama ve süslenme 
ihtiyaciyle ve bir saz olarak değil, âdeta bir mobilya olarak girmiştir. Servet-i 
Fünun şiirinde bile “ta uzaklarda”dır. Sözün kısası, müziğimiz halâ piyanonun 
karakterine uygun inkişafı elde edememiştir. 

İnsanın kafasının, insanın ruhunun bütün nimetlerinden faydalanarak geliş-
miş medeniyetler, etrafımızı sarmış bulunuyor. Korkmadan, ürkmeden, kafala-
rımızı, ruhlarımızı bu  medeniyetler ve kültürlerle çalkalamalıyız. O zaman dile-
diğimiz şey, geçmiş zamanlarda olduğu gibi yeni bir kaynamayla, yine bizim 
karakterimizde olarak yeniden doğacaktır. 

Yapılan ilk iş, bu çeşit çalışmaları bir istismar vasıtası olmaktan ve bu çeşit 
anlayışı bir kaç bahtiyar kişiye kaydı hayat şartiyle indirilmiş bir “Allah vergisi” 
olmaktan çıkarıp metodlarla, planlarla kütleye mal etmek, görmek isteyenlerin 
görebileceği, duymak isteyenin duyabileceği, düşünmek isteyenin düşünebileceği 
hale getirmek lâzım. Operaları piyano ile bucaklarda bile oynıyabilmek, küçük 
ses ve saz gruplariyle köy köy konserler vermek ve bu çalışmaları halk evlerinin 
yıllık defterlerine, raporlarına yazılacak kadar az olmaktan çıkarmak lâzım. 

Garp müziğini yayma hususunda sinema, mekteplerden çok iş gördü. Fakat 
daha iyi iş görmesi de mümkün. Meşhur koroların, orkestraların ve solistlerin 
bir konserini, bir balesini arasıra aktüalite olarak filmlerin başında dinler ve sey-
rederiz. Bu çeşit kısa müzik filmlerini bol bol getirtip göstermesini her sinema-
dan isteyebiliriz.. İnsanların kalabalık bir halde bulundukları sinemada, fabrika-
da, mektepte, kışlada bunları yapabiliriz, bunları ve konserleri. 

Konseri, operayı, filmi, radyoyu, plağı, notayı ve bunlara ait vasıtayı işçinin, 
köylünün ve bütün halkın kolayca anlayabileceği nimetler haline getirmek lâzım. 

Garp müziği terbiyesini esas alan Milli Eğitim Bakanlığı’nın her Cumhuriyet 
Bayramı’nda yayınlamakta olduğu yüzlerce klasik tercümeler arasında bir tane 
lied albümü, bir tane arya albümü, garp müziğinin gerek tekniğine, gerek büyük 
ayaklarına ait bir tane esaslı kitap var mı? 

Medeniyetlerin ve kültürlerin insanlardan esirgemediğini kanunlar, yasaklar, 
imtiyazlar kötürümleştirirse, bütün bunlar zenginlerin, bahtiyarların bir lüksü 
olmakta devam ederse, istiyen istediğini kolayca bulup çalışamazsa, mütehassıs-
lar getirtip milyonlar harcanarak yetiştirilen fakülte mezunu, konservatuvar me-
zunu işinde ışıldamak için muhtaç olduğu aleti ve vasıtayı bütün ömrünce 
alamıyacak, bulamıyacak durumda bulunursa, kesmek ve takdir-i ilâhiyi bekle-
mek lâzım. Zira, su olmadığı zaman dinde teyemmüm var ama kültürde teyem-
müm yoktur.  

Yığın, No: 3, 1 Kasım 1946, ss: 4-5. 
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Ek: 3 

Tarih Karşısında Atatürk 
Atatürk Türkiye’yi ileri 

bir merhaleye, sağa değil 
sola götürmek 

istiyen bir mücahitti 

Dünyayı yeni baştan taksim 
için yapılan 1914-1918 emper-
yalist harbi ileri iki inkılâp do-
ğurdu. Bunlardan biri 1917 
Sovyet inkılâbı, öbürü garp 
emperyalizmine karşı son nefe-
rine döğüşerek doğan Türk 
inkılâbı. 

Atatürk, Osmanlı İmpara-
torluğu’nu yıkan, Sevr muahe-
desiyle Türkiye’yi bir müstem-
leke haline sokan garplı müs-
tevlilere karşı doğmuş millî 
isyanın bir mümessili idi. İngil-
tere, Fransa, İtalya gibi büyük 
devletlerle Yunanistan, Bulga-
ristan gibi küçük devletlere tek 
başına karşı koyan Türk milleti 
sadece garp kapitalizmine ve 
emperyalizmine teslim olma-
mak için harp etti.  

Milli İstiklâl Mücadelesi sa-
dece emperyalizme karşı yapılmış millî bir müdafaa, ileri bir inkılâp hamlesidir. 
Avrupa reaksiyonerleri, sanayicileri, istismarcıları bir cephede birleşmiş sanayi 
bakımından geri kalmış ülkeleri yutmak için harbederlerken Türkiye, bu 
reaksiyonerlere karşı mücadele edenlerin safında yer almıştı.  

Bu devrede Atatürk’ün tarihi rolü, anti-emperyalist bir mücadelenin kahra-
manı olmasıdır. 

Tefessüh etmiş Osmanlı İmparatorluğu’nun enkazından doğan cumhuriyet 
inkılâbı kralları, krallıkları, istismarcı bir sınıf diktatorasını tutan, ileri hamlelere 
karşı maziyi müdafaa eden millî ve beynelmilel reaksiyona karşı nasıl ileri bir 
hamle ise, Atatürk’ün inkılâp adı altında meydana getirdiği bütün değişmeler de 
inkılâpçı hareketlerdi. 1914-1918 harbinden Atatürk’ün ölümüne kadar olan 
devre Türkiye için bir takım değişmeler devresidir.  

Bu devrede Atatürk’ün tarihi rolü, millî ve beynelmilel reaksiyona karşı inkı-
lâpçılığı müdafaadır. 
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Atatürk’ün inkılâp programında formüle ettiği altı umde; cumhuriyetçi, inkı-
lâpçı, halkçı, lâik, milliyetçi, devletçi, ileri bir inkılâbı realize etmek için konmuş 
umdelerdir. Atatürk, cumhuriyetçidir. Kralları ve krallıkları tutarak dünyayı is-
tismar etmek istiyen grup reaksiyonu karşısında saltanatı yıkmış, cumhurun 
reyine dayanarak cumhuriyet şeklini kabul etmiştir. Atatürk, inkılâpçıdır. Tarihi 
ve maziyi, milletin tekâmül safhalarında rolünü yapmış, fakat bugünkü ihtiyaçla-
ra cevap veremiyecek hale gelmiş bir devir olarak kapamış, garbın teknik ve 
kültürel terakkilerine ayak uyduran yeni bir devletin bünyesini kurmayı istihfaf 
etmiştir. Bu gayeye varmak için maziden kalan tefessüs etmiş müesseseleri bir 
inkılâpçı cesaretiyle yıkmıştır. 

Atatürk, umdelerinde halkçıdır. Halk için halkın reyi ile işleyen bir devlet ci-
hazını bir umde olarak kabul etmiştir. Fakat, inkılâbın ilk merhalelerinde hoca-
larla reaksiyonerlere karşı alınan tehdit edici tedbirler ve bu tedbirlerin devamı 
bu ideali tam  olarak tahakkuk ettirmemişti. Sonradan hocalarla saltanata karşı, 
dinle devleti ayıran, halifeliği kaldıran, kara kuvvetin teşkilatlı tecavüzünü men 
için lâiklik umdesiyle yol alan Atatürk, bu sahada da inkılâpçı bir rol oynamıştır. 

Kayıtsız şartsız ferdin ferdi istismarına mani olmak için devletçilik umdesini 
kabul eden Atatürk, bu devletçiliği sosyal mânâda açıkça izah etmiş değildir. 
Bunu bir devlet sosyalizmine varmak gayesile yaptığı söylenebileceği gibi fertle-
rin yapamadığını  devletin yapması mânâsında da izah edilebilir. Realitedeki şekli 
de bu olmuştur. 

Fakat bu umdelerin ve formüllerin hayattaki tatbikatı, yanlışlıkları olursa ol-
sun Atatürk’ü tarihin karşısında muhakeme ettiğimiz zaman anti-emperyalist, 
anti-reaksiyoner, inkılâpçı, terakkiperver, şark medeniyetinden  garp medeniye-
tine geçmeye taraftar, cumhuriyetçi vasıflarıyla görür, Türkiye’yi ileri bir merha-
leye, sağa değil, sola götürmek isteyen bir mücahid olarak kabul ederiz. 

Yığın, No: 4, 15 Kasım 1946, s: 3. 
 

Ek: 4 

Kadın Çalışıyor 
Bir avuç zengin kadının çalışması sadece bir lüks olduğu için, bu ka-

dınların çalışması veya çalışmaması için yapılan münâkaşalar da sadece 
bir lükstür. 

Eminönü Halkevi’nde üniversiteli gençlerin yaptığı bir münazarada, kadının 
çalışmaması fikri ekseriyet kazanmış. Böyle bir fikrin galebesi mürteci bir zihni-
yetin ifadesi midir, değil midir, bunu dahi münakaşaya lüzum yoktur. Çünkü 
kadının çalışması meselesi, ne bir takım mütefekkirlerin buna lüzum görmesi, ne 
de diğer bir takımın lüzum görmemesi meselesidir. Kadının çalışması doğrudan 
doğruya içtimaî bir ihtiyacın ve zaruretin neticesidir. 

Köylerde kadının bir istihsalci unsur olması, köy ailesinin istihsal yekûnunu 
arttırmak esasına dayandığı gibi, şehirlerde, bilhassa büyük sanayi şehirlerinde 
kadınların fabrikalarda veya diğer müesseselerde çalışması ailenin varidat yekû-
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nunu arttırmak esasına dayanır. Üniversiteli gençliğin yaptığı münazarada kadın-
ların çalışmaması fikri galebe çaldığı için ne köy kadını, ne de diğerleri evlerine 
dönecek değildir. Hattâ meclis bu hususta bir kanun dahi çıkarsa, içtimai zaruret 
kadını saçlarından yakalayıp bu istihsal mekanizmasını[n] içine sürükliyecektir. 
Buna kadının umumî istihsalde sadece bir müstehlik olmasının zararlarını da 
ilâve edersek, çalışmasındaki içtimaî faydayı da unutmamış oluruz. 

Kadın çalışmalıdır, fakat bir istismar unsuru olarak değil. Bugüne kadar, en 
medenî memleketlerde dahî , kadını istihsale çektikleri halde, kadına ne içtimaî, 
ne iktisadî, ne siyasî hakları verilmiş değildir. Kadınların seçimlerde siyasî reye 
sahip olması, derebeylik devrinden kalma tagallüp ve tahakkümün kalkıp kadı-
nın bazı içtimaî faaliyetlerde rol oynaması, kadının istismardan kurtulması de-
mek değildir.  

Çalışan kadının büyük ekseriyetini köylü ve işçi kadın teşkil eder. İçtimaî is-
tihsalde büyük bir rol oynayan bu kütle her bakımdan himayeden mahrumdur. 
İşe giden kadın çocuklarını ya evde cahil bir ihtiyar annenin himayesine veya 
sokakta bırakmağa mahkûmdur. Büyük sanayi şehirlerinde amele kadınların 
çocuklarını himaye için açılan bakım evleri ihtiyaca nisbetle devede kulak olduğu 
gibi, her iktisadî buhranda en evvel kapatılan müesseseler bu bakım evleri olur. 
İşe giden kadın, sayine karşılık o kadar az bir ücret alır ki, “kadına verilen ücret, 
aynı iş için erkeğe verilen ücretin yarısıdır”, evinin işi, çocukların ve erkeğinin işi 
de bu çalışan kadının sırtına yüklenir. Kazandığı para ile ne evine, ne de çocuk-
larına bakacak bir yardımcı tedarik edemez. İşte istismar edilen erkek arkadaşın-
dan iki üç misli istismar edilen işçi, kadın işçidir. Bunun için işçinin patrona 
karşı yaptığı iktisadî ve içtimaî mücadelede kadın işçi de aynı saftadır. Bu, süfra-
jetlerin zannettikleri gibi bir kadın-erkek davası değil, kadın ve erkek bir istis-
mardan kurtulma davasıdır.  

Ev ve çocuklar, kadın çalıştığı için değil, cemiyetin mekanizması kadının ça-
lışmasını kolaylaştıracak içtimaî tedbirleri almadığı için ihmal edilmektedir. Bu 
zarar çalışan kadının ailesi için ne kadar büyükse, cemiyetin istihsal seviyesini 
yükseltmek, içtimaî yükseleşini temin etmek bakımından da o kadar büyüktür. 

Bilhassa köylerde, cehalet, bakımsızlık ve köylü kadının  insafsızca istismarı 
yüzünden kaybolan çocuklar, telâfisi mümkün olmıyan zararlardır. İçtimaî bir 
zaruret ve fayda olarak iş hayatına giren kadının cemiyete daha faydalı olabilmesi 
için, kadının iş hayatında, cemiyet hayatında, siyasî hayatta bir köle olarak değil, 
erkek arkadaşıyla müsavi vazife ve haklara sahip olarak çalışması lâzımdır. 

Bir avuç zengin kadının çalışması sadece bir lüks olduğu için, bu kadınların 
çalışması veya çalışmaması için yapılan münakaşalar da sadece bir lükstür. Kadın 
artık istihsal mekanizmasında cemiyetin ihmal edemeyeceği bir istihsal unsuru-
dur. Bunun içindir ki sosyalist İngiltere’de kadınların erkekle müsavi ücret alma-
sı, ev şartlarının, içtimaî şartların düzeltilmesi birinci derecede mühim meseleler 
arasına girmiştir. Belçika’da, Fransa’da diğer memleketlerde de çalışan erkekle 
çalışan kadın arasındaki farkların kaldırılması sosyal davaların başına geçmiştir. 
Sovyet Rusya’da ise bu mesele çoktan halledilmiştir. 
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Bugün bizde hâlâ kadının çalışması sanki birkaç münevverin vereceği karara 
bağlı imiş gibi, münazara ve münakaşa mevzuu olması sadece gülünçtür. Bugün 
ıztırap içinde yaşıyan, istismar edilen kadının başındaki efendilerden sadece bir 
isteği vardır. İnsan gibi yaşamak. Üniversiteli gençler bunun ne şekilde başarıla-
bileceğini münakaşa ederlerse, geri kafaları aydınlatmak için çok daha ileri bir iş 
görmüş olurlar. Yoksa faşist Almanya’da olduğu gibi, “kadın çalışmamalıdır” 
şeklinde verilen bir hüküm kadınla, herşeyden evvel ana olan, vatandaş olan, 
insan olan kadınla ve onun mensup olduğu cemiyetle alaydır.    

Yığın, No: 5, 1 Aralık 1946, ss: 3, 11. 
 

Ek: 5 

Özlü ve Plânlı Neşriyata Muhtacız 
Kontrollu ve Plânlı Neşriyat Halk Hareketi İçin Faydalıdır. Çünkü Bu 

Neşriyat Herşeyden Evvel Halkın Yetişmesini ve İleri Bir Neşriyatı Kav-
rayabilecek Bir Hale Gelmesini Gaye Edinmiştir. Söz ve Yazı Hürriyeti-
nin Devamı İçin de Yegâne Teminat Budur. Yoksa Muayyen Bir Kliği 
Tatmin Etmek İçin ve Sırf Yazı Yazmak İçin Yapılan Tetkiksiz, Özsüz 
ve Gelişi Güzel Neşriyat Hem Boş Hem de Zararlıdır. 

Rasih Gürhan 

Son zamanlarda neşriyat sahasında yeni bir canlılık görülmeye başladı. Türki-
ye’nin demokratik gelişmesini arzulayan her samimi vatansever bu hareketi bit-
tabi memnuniyetle karşılıyor ve maddî imkânları nisbetinde bu neşriyatı takip 
etmeye çalışıyor. Halbuki diğer taraftan demokrasiyi hususi ve mümtaz bir züm-
reye  has zanneden ve demokrasının böyle kalmasını arzulayan bir takım sözde 
demokratlar bu neşriyat gelişmesini ve halkın bu neşriyata karşı gösterdiği alâka-
yı huzursuzlukla seyretmekte ve çamur atmak için fırsat kollamaktadır. Hattâ 
bazı gazetelerde şimdiden bu kabilden yazılar başlamış bile! 

Bu hâdise, maalesef, memleketimizde ilk defa olmuyor ve birkaç senelik fası-
lalarla tekerrür edip duruyor.  

Biz burada, tekerrür edip gelen bu hâdisenin mürteci neşriyat tarafından ne 
gibi âmiller altında  hazırlandığını ve bu hususta takip edilen siyasetin neden 
ibaret olduğunu araştıracak değiliz. Yalnız tekerrür edip duran bu hâdiselerden 
çıkarılması mümkün olan ve bizce, düzeltilmesi lâzım gelen bir iki noktaya te-
mas edeceğiz.  

Türk halkının eline herhangi bir amilin tesiri altında ne zaman bir hürriyet 
geçse, ilim veya sanat hamulesine rağmen senelerce susmak mecburiyetinde 
kalmış olan münevver hiçbir mes’uliyet düşünmeden ve fikirlerine şekil verecek 
olan maddî ve içtimaî şartların tahakkuk edip etmediğini tetkik etmeden bu 
hürriyeti kendi isteği ve dilediği gibi dolu dizgin kullanır ve nihayet pusuda bek-
leyen mürteci matbuatın tesiriyle harekete geçen hükûmetten, bir darbe yiyerek 
siner.  
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O zaman, halkın arkasından yürüyeceğini zanneden münevver büyük bir sü-
kut-u hayale uğrar ve halkın vurdum duymazlığından şikayet eder. Hele münev-
verliği de pek mahdut ve sathî ise derhal marazi temayüller göstermeğe başlar, 
nihayet, soluğu önce küfrettiği tarafta alır. Matbuatımızda bunun yüzlerce misa-
lini bulmak mümkündür. 

Bu hareketi takip eden uzun tazyik devrinden sonra yine aynı plânsız ve 
mes’uliyetsiz neşriyat ve yine aynı şekilde bir tazyik devri. 

Matbuat ve inkılâp tarihimiz âdeta bu hâdiselerin tekerrüründen ibarettir ve 
bunun için her inkılâp ve reform halk içinde hiçbir iz bırakmadan geçip gider. 

Memleketimizin geçirdiği bir sürü söz ve yazı hürriyet devirlerinde yazılan ve 
söylenenleri bugün okuduğumuz zaman hayret  ediyoruz. Bunlar arasında otuz 
hatta yetmiş sene önce söylenmiş bugünkünden çok daha ileri fikirlere rastla-
mak mümkündür. Fakat bütün bunlar neye yaramıştır? Bütün bunlar halkı bu-
gün fal kitapları, şehvet romanları ve nihayet en  adi ve havaî neşriyatı takip 
etmekten alakoymuş mudur? Bilâkis her hareketin, daha halka irişmeden  ve 
onun tarafından kavranıp benimsenmeden, kısa bir zamanda mağlubiyeti, halkı 
bu gibi neşriyata karşı mütereddit davranmıya sevketmiş ve onu, kafasını işlet-
meden oyalayacak veya en geri hislerini tahrik edecek neşriyatla başbaşa bırak-
mıştır.  

Peki o halde münevver, eline geçen fırsattan istifade etmemeli midir? Bilâkis. 
Yalnız münevver şunu da bilmelidir ki, halk yılların kafasına verdiği rehavetten 
kurtulmadıkça, fikirlere şekil verecek muayyen bir siyasi olgunluğa yetişmedikçe, 
yani fikirler kuvvet haline gelmedikçe, bütün yazılanlar yalnız kendisini ve etra-
fındakileri tatmin etmeye ve kendisini oyalamaya yarar. 

Bugünkü mânâsındaki hakiki münevver, kendisini her türlü kayıtlardan azade 
hisseden, cemiyet üstünde -veya altında- acayip ve anormal bir mahluk değil, 
bilâkis bulunduğu muhitin iktisadi veya sosyal şartlarına uzun tazyik yıllarının ve 
bu şartların halkın üzerinde bıraktığı tesirleri ve nihayet kendi muhitinin yine 
kendi muhitiyle olan beraberlik ve farkını metodik ve objektif bir tarzda inceden 
inceye tetkik eden, hareketini bu tetkik sonunda veya bu tetkikle beraber edin-
diği fikirlere göre  tanzim eden, nihayet hareketlerinden de netice çıkarmasını 
bilen bir âlimdir. Bu münevverin nazarî olduğu kadar pratik ve yol gösterici bir 
kıymeti de vardır. Kontrollu ve plânlı neşriyat halk hareketi için faydalıdır. Çün-
kü bu neşriyat her şeyden evvel halkın yetişmesini ve ileri bir neşriyatı 
kavrıyabilecek bir hale gelmesini gaye edinmiştir. Söz ve yazı hürriyetinin deva-
mı için de yegâne teminat budur. Yoksa muayyen bir kliği tatmin etmek için ve 
sırf  yazı yazmak için yapılan tetkiksiz, özsüz ve gelişigüzel neşriyat hem boş, 
hem de zararlıdır.  

Bu münasebetle neşriyatımızın iki noksanına temas etmek istiyorum: Birinci-
si, neşriyatta keyfiyet yerine kemmiyete verdiğimiz ehemmiyettir. Türkiye’de 
maalesef, okuyucu kitlesi mahduttur. Ve bu mahdut okuyucu kitlesinin maddi 
imkânları da bu kitleden daha mahduttur. Yani ekmeğinden, çocuğunun nafaka-
sından ayırıp kitap alacaktır. Bunun bu zamanda ne demek olduğunu hepimiz 
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biliyoruz. Binaenaleyh okuyucuya özlü ve istifade edebileceği ilmî yazılar sun-
mak hem bir vazife, hem bir zarurettir. Halbuki bizde aksine neşriyatımızı 
mecmua ve yazı bolluğu ile ölçüyoruz. Okuyucudan, kendisine bir hayli paraya 
ve zamana mal olacak böyle bir neşriyatı takip etmesini beklemek biraz fazla 
idealistlik olur. Neşriyatımızdaki ikinci noksan da, muayyen bir münevver kitle-
sine değil, bu kitle haricinde kalanlara hitap etmek ve ileri bir neşriyatı tanıtmak, 
halka sevdirmek yolunu bilmeyişimizdir. Birçoklarına böyle bir neşriyatın çok 
dar olan hududu içine girmek zor geliyor ve bunu fikrî hamuleleriyle mütenasip 
görmüyorlar. Bizce böyle bir neşriyatta öğretilecek şeylerden ziyade bu gibi 
neşriyattan alınacak bir çok dersler vardır. Ve bu dersler müstakbel halk kültü-
rünün zengin hazinesini hazırlayacaktır. 

Binaenaleyh, halkın demokratik gelişmesine yardım eden ve bu hareketle be-
raber giden az ve özlü yazılara ve bunun yanında yetiştirici ve plânlı bir halk 
neşriyatına muhtacız.  

Yığın, No: 6, 15 Aralık 1946, ss: 3, 14.  
 

Ek: 6 

İleri Sanat, Geri Sanat 
İleri Sanat Realist ve İnkılâpçı Sanat Olduğu İçin Zamanının Sosyal 

Meselelerine Lâkayt Kalamaz. İleri Olmak İçin Sanatkârın Mutlaka Her 
Eserinde İstismardan, Sefaletten, Hürriyetten  Bahsetmesi Gerekmez 
Ama İstismarın, Hürriyetsizliğin Hüküm Sürdüğü Bir Devirde İleri Sa-
nat Bu Meselelere Sağır da Kalamaz 

Behice Boran 

Saf sanat taraftarlarına göre sanatta ilerilik ve gerilik diye bir şeyden bahsedi-
lemez. Onlara söylenecek çok söz varsa da bu yazıda onlarla münakaşaya giriş-
mek niyetinde değilim. Sanatın sosyal tabiatını kabul edenler arasında zaman 
zaman rastladığım, yenilikle ileriliği birbirine karıştırmak temayülü dolayısiyle, 
sanatta ilerilik meselesi üzerinde durmak istiyorum. 

Sanat eserleri için ilerilik, gerilik meselesi vârittir, çünkü sanat eseri mutlaka 
bir şeyler söyler, bir mâna ifade eder. İkincisi, eser mutlaka onun yazar sanat-
kârdan başka, küçük veya büyük, bir grup insan için bir mâna taşır. “Sanatkâr 
kendi zevki için, kendini tatmin için eser verir” gibi iddialar bu hakikatı çürüte-
mez, zira sanatkârın böyle çalıştığı doğru bile olsa, yine eser, bir kere meydana 
geldikten sonra, sanatkârdan gayrı insanlara hitabeder. Okuyucusuz, seyircisiz 
veya dinleyicisiz sanat eseri düşünülemez. Bunun için “ne söylüyor ve kime 
söylüyor?” sualinin cevabına göre bir sanatkârın eserleri ileri veya geridir.  

Peki, ilerinin ölçüsü nedir? İlerinin ölçüsü, sanat eseriyle, o eserin içinde 
meydana gelmiş cemiyet arasındaki münasebetledir. Bir cemiyetin bünyesinde 
onu daha ileri bir tekâmül safhasına götürecek şartlar ve aynı zamanda mevcut 
durumu devam ettirmiye amil olan şartlar vardır. Cemiyetin bu durumu nüfusun 
tabakalaşmasında ifadesini bulur; cemiyetin ilerlemesinde aktif rolü oynıyan ve 
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oynıyacak olan sınıf ve zümreler vardır, mukadderatları mevcut nizama bağlı ve 
bunun için de mevcut nizamın müdafii, değişmenin hasmı olan sınıf ve zümre-
ler vardır. Cemiyetin bünyesinde ve sınıf nizamının durumu fikir ve sanatta, 
umumiyetle sosyal değerlerde ifadesini bulur. Bir tarafta, ileri gelişmelerin yarat-
tığı ve inkılâpçı sınıfın ideolojisine tekabül eden bir hayat ve dünya görüşü ve bu 
görüş noktasından bir tabiat, insan, aşk, güzellik, sanat ve felsefe anlayışı vardır; 
diğer tarafta, mevcut nizamın müdafii olan sınıf ve zümrelerin kendi durumları-
na uygun bir hayat ve dünya görüşü, insan, tabiat, aşk, güzellik, sanat ve felsefe 
anlayışı vardır. İleri sanat birincisinin, geri sanat ikincisinin sözcüsüdür. 

İlerilik, gerilik sanat eserinin mevzuunda değil, o mevzuu görüş noktasında 
ve yorumlama metodundadır. Sosyal mevzular kadar tabiat güzellikleri ve aşk da 
ileri sanat sahasında yer alabilir; hatta iddia edebiliriz ki ileri sanat bize, devrimi-
zin insan-insan münasebetlerinin her cephesini yorumlamalıdır, her çeşit insan 
tipini, insan tecrübelerini tahlil edip mânâlandırmalıdır. İleri sanat olmak için 
mutlaka işçiden, istismardan, sefaletten bahsetmesi gerekmez; işçiden, sefaletten 
bahseden geri sanat eserleri de  olabilir, aşktan, sevgiliden, tabiattan bahseden 
ileri sanat eserleri olabildiği gibi... 

İleri sanatın bir vasfı da, ele aldığı mevzuları gerçeklere uygun olarak, doğru 
olarak yorumlamasıdır. İleri sanat hakikatın ifadesidir. Sanatın mahiyeti, çeşitli 
vasıfları üzerinde durulurken, onun, başlıca bilgi edinme yollarından biri oldu-
ğuna nadiren işaret edilir. Halbuki sanatın başlıca bir fonksiyonu, realiteyi, çeşitli 
tezahürlerinde, daha iyi anlamamıza, öğrenmemize hizmet edişidir. Biz okuyu-
cular, dinleyiciler veya seyirciler, sanatkârın eserleri yoluyle kendi dar ferdî haya-
tımızda yaşa[ma]dığımızı dolayısiyle yaşar, göremediğimizi görür, hissedemedi-
ğimizi hissederiz; veya birşeyler görüp, hissedip de manâlandıramadığımız, 
anlıyamadığımız tecrübeleri anlar, manâlandırırız. Eserleri bu işi yapabildiği 
derecede ve bu işi gerçeklere uygun olarak, hakikatı ifade ederek yapabildiği 
derecede, bir sanatkâr büyüktür ve ileridir. Sanatkâr bunu başarabilmek için 
zamanının ilim ve felsefe gelişmelerinden haberdar olmak zorundadır. Her dev-
rin bir bilgi seviyesi, realiteyi en doğru olarak ifade eden bir fikir sistemi vardır. 
Büyük, ileri sanatkâr, devrinin ilim ve fikir seviyesini iyi bilen ve ele aldığı mev-
zuları, bu en gerçek fikir sistemi bakımından işleyip yorumlıyan sanatkârdır. 

Şuna işaret edelim ki, ileri sanatın iki vasfı olarak ileri sürdüğümüz, inkılâpçı 
sınıfın ideolojisinin sözcüsü olmak ve gerçekleri doğru olarak ifade etmek, yani 
hakikatın sözcüsü olmak keyfiyetleri birbirinden ayrı şeyler değildir. İnkılâpçı 
sınıfın ideolojisine ilmî ve felsefî görüşler de dahildir. Bilgimizin gerçeklere en 
uygun, en doğru bir sentezini veren felsefî görüş, ilmî nazariyeler inkılâpçı sını-
fın ideolojisini teşkil eder. Tarihte inkılâpçı sınıflar daima, gerçekleri diğer sınıf-
lardan daha doğru olarak görüp anlıyabilmişler ve bu anlayışı fikir sistemlerinde 
ifade etmişlerdir. Çünkü fikir hayatındaki, felsefe ve ilimdeki gelişmeler sosyal 
gelişmelerle birlikte gider. İleri sanat, geri sanat tefriki ele alınan mevzulara göre 
değil, görüş noktasına ve yorumlama metoduna göredir dedik. Bu ifade doğru-
dur. Fakat meseleyi bu kadarla bırakmak yanlış neticelere götürebilir. Her şey  
sanata konu olabilir; olabilir ama, sanat tarihine baktığımız  zaman devir devir 
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bazı konuların sanatı bilhassa meşgûl ettiğini, bazı sanat cereyanlarının kuvvet-
lenip, diğer bazılarının zayıf ve silik kaldığını görürüz. Sanat ya doğrudan doğru-
ya veya dolayısiyle mutlaka sosyal şartları aksettirdiğinden, cemiyet şartları ve 
bunların doğurduğu ana davalar zamanla değiştiğinden, sanat da görüş ve muh-
teva itibariyle devir devir farklı vaziyetler gösteriyor. Mevcut cemiyet şartları 
altında sanat şu veya bu istikamette gelişince bir takım belli meseleler “sanat 
meseleleri” haline gelince, sanatın bu durumu, bu sanat faaliyetleri, dönüp cemi-
yetin gidişine tesir ediyor. Sanatın şu veya bu görüşü belirtmesi, şu veya bu me-
selelerin üzerinde durması cemiyette o görüş ve meselelerle ilgili gelişmeleri 
kuvvetlendirmeye, diğerlerini zayıflatmaya yardım ediyor. 

Bu demektir ki, sanatın sosyal mahiyeti üzerinde dururken bunu sadece ce-
miyet bünyesinin sanat üzerine tesiri şeklinde anlamamalıdır; sanatın da cemiyet 
şartları üzerinde az veya çok bir tesiri vardır. Cemiyet hayatının insanların giriş-
tikleri toplu faaliyetlerin, bütün sahaları birbirlerine karşılıklı tesirlerle bağlıdır, 
ama şüphesiz, her saha aynı ehemmiyette, aynı ağırlıkta değildir. Meselâ, cemiyet 
bünyesi sanata değil, sanat cemiyet bünyesine tabidir. Fakat, sanat diğer faaliyet 
sahalarından ayırdedilebilir, kendine mahsus vasıfları olan bir faaliyet olduğu 
için de, döner, diğer faaliyet sahaları üzerine tesir eder. Cemiyet-sanat münase-
beti tek taraflı, mekanik, otomatik bir münasebet değil, diyalektik bir münase-
bettir. Sanatın cemiyet içinde oynadığı bir rol vardır.  

Tarih boyunca sanat cemiyette böyle bir rol oynıya gelmiştir, fakat bugünün 
cemiyetlerinde bilhassa faal bir rol oynıyacak durumdadır. İnsan cemiyetleri 
tekâmül halinde oldukları için, cemiyet hadiseleri hakkında hüküm verirken 
yalnız “şimdiye kadar olan”a bakıp muhakeme yürütmek yanlıştır. Bugünün 
cemiyetleri, daha önceki devirlerden farklı olarak, kendi varlıklarının ve gidişle-
rinin şuuruna varmışlardır. Daha önceki cemiyet nizamlarında insanlar mevcut 
sistemi, müesseseleri, kanunları, çeşitli sosyal değerleri teneffüs ettikleri hava 
gibi tabiî, ne olduklarının farkına varmadan kabul etmişlerdir. Zaman zaman 
mütefekkirler cemiyetin ne olduğu ve ne olması lâzım geldiği meselesiyle meşgûl 
olmuşlarsa da gerçek bir bilgiye varamamışlar, nazarî spekülâsyonlardan ileri 
gidememişlerdir. Halbuki, bugün cemiyet hadiselerinin kanuniyetini biliyoruz, 
cemiyet hadiseleri sahasında gerçek, ilmî bilgiye sahibiz. Ve bu bilgi gittikçe 
yayılıyor. Bugünün insanları, artan bir derecede, içinde yaşadıkları cemiyet niza-
mının ve o nizamda kendi aldıkları mevkiin şuuruna varıyorlar. Bu şartlar altında 
sanat da, cemiyette kendi durumunun, oynadığı ve oynıyabileceği rolün şuuruna 
varıyor. İleri sanat bu şuura varmış sanattır. Sadece mevcut sosyal şartları akset-
tirmek, tahlil ve tenkit etmek kâfi gelmiyor, o şartları değiştirmek cemiyetin daha 
ileri safhalarda gelişmesine hizmet etmek gerekiyor. İleri sanat, bu faal rolü 
oynıyan sanattır, okuyucuların da, seyircilerin de, dinleyicilerin de bu değiştirme 
ve ilerletme şuurunu, şevkini kuvvetlendiren ve gerçekleri doğru görüp doğru 
yorumlamasıyla müsbet faaliyet yollarını belirten sanattır. Kısacası, ileri sanat, 
inkılâpçı sanattır.  

Böylece, ilerici sanat realist ve inkılâpçı sanat olduğu için, zamanın sosyal 
meselelerine lâkayt kalamaz. İleri olmak için sanatkârın mutlaka her eserinde 
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istismardan, sefaletten, hürriyetten bahsetmesi gerekmez ama, istismarın, harp 
ve işsizlik sefaletinin, hürriyetsizliğin hüküm sürdüğü bir devirde ileri sanat bu 
meselelere sağır kalamaz; ileri ise, mutlaka, ister istemez, bu meseleler başlıca 
meşguliyetini teşkil eder. 

Sanatta ileriliğin ne demek olduğunu belirttikten sonra, sanatta her yeniliğin 
ilerilik demek olmadığı kolayca anlaşılır. Geçen  asrın sonlarında ve bu asrın ilk 
kısmında sanat âlemini alt üst eden cereyanlar ileri miydi? Resimde kübizm, 
ekspresyonizm ve daha bir sürü izm’lerle hüküm sürüp şimdiden maziye karış-
mış bulunan sanat mezhepleri, şiirde “mânası anlaşılmıyor, ama güzel” diye 
ortaya sürülen, sürrealist acaiplikler, “şuurun akışı”nı tasvir etmek iddiasıyla 
yazılıp, yazardan başkasının anlıyamadığı James Joce’vari romanlar, belki yeniy-
diler ama, ileri olmak şöyle dursun, bilâkis çökmekte olan bir cemiyetin sanatta-
ki akisleriydi. Bu sanat hareketleri hem mevcut burjuva nizamına, burjuva este-
tik ve ahlâk değerlerine bir isyanı, hem de artık cemiyetin değerlerine inancını 
kaybetmiş, hayatta bir gaye ve mâna bulamıyan sanatkârın hayattan ve cemiyet-
ten kaçışını ifade ediyor. Sıhhatli, verimli bir sanat hayatı ancak, sanatkârın kendi 
işinin ciddiyetine, yani hayatın bir mâna ve gayesi olduğuna ve kendi sanat faali-
yetlerinin bu mâna ve gayeye bir şeyler kattığına inanmasıyle mümkündür. Ha-
yata, insanlara inancını kaybeden sanatkâr kendi sanatının dar sınırları içine 
kapanıyor, cemiyete ve hayata sırtını çeviriyor. Bu vaziyette, ya kendi ferdî ruh 
halleriyle haşır neşir olup bunları insan münasebetlerinden, sosyal çevreden 
tecrit ederek ifade etmiye çabalıyor; veya muhtevayı reddediyor, ancak bir vasıta 
olan şekli gaye haline getiriyor, şekillerle, tekniklerle uğraşıp mücerret sanat, saf 
sanat yaptığına hem kendisini, hem de âlemi inandırmıya çalışıyor. Sanatta bu 
sapıtmalar ve onun doğurduğu arayışlar, denemeler, teknik ve şekil bakımından 
sanat mirasına bir şeyler vermiş olabilir, bu tekniklerden daha sonraki gerçek 
sanatkârlar faydalanabilirler, ama birer sanat hareketi olarak bu hareketler ve 
meydana koydukları eserler şimdiden sanat tarihi kitaplarının ve müzelerin malı 
olmuştur.  

Sanatta ilerilik meselesi bu kadarla bitmiyor. İlerilik, gerilik bakımından eski 
sanat karşısında nasıl bir vaziyet alacağız? Muhtevanın ileriliği sanat eserini de-
ğerlendirmekte yegâne ölçü müdür? Geri muhtevalı eserlerin sanat eseri olduk-
larını red mi edeceğiz? Muhteva ve şeklin sanattaki yeri nedir? Bir sürü mesele ki 
birbirine zincirlenip gidiyor. Bu mevzulara tekrar döneceğiz. 

Yığın, No: 6, 15 Aralık 1946, ss: 4-5, 15. 
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Ek: 7 

Halk Sağlığı ve Sosyal Tebabet 
Hekimliğin Serbest Meslek Olarak Bir Kazanç Vasıtası Haline So-

kulması Tebabetin Gayesine ve Ruhuna Aykırıdır. Kâr Vasıtası Olan Her 
Meslekte Bir İstismar Vardır 

Sabire Dosdoğru 

Ferdlerin teker teker tedavi ve bakımını hedef  tutan ferdi tebabet bu gün ar-
tık halk sağlığı bakımından temamile yetersizdir. Cemiyet içinde insan nasıl tek 
başına mütalea edilemezse, aynı şekilde sadece şahısları hedef tutan bir tebabet 
de bu gün için kitlenin sağlık ihtiyaçlarına cevap veremez. Cemiyet bir küldür; 
diğer bütün problemleri gibi sağlığı da bir kül halinde ele alınmak gerektir. Bu 
sebepten yarınki hekimliğin esas[ı] “sosyal tebabet”dir. Diğer ihtisas şubeleri ise  
sosyal hekimliğin birer yardımcı kolu olacaktır.   

Tebabette esas “halk sağlığını koruma” olunca bu yardımcı şubelerin de 
şimdi son derece yüklü olan işi hafifleyecek ve istikbalde mahdut sayıda hastalık-
larla meşgul olan tam mânasile bir ihtisas şubesi haline gelebilecektir.  

Bu gün bütün dünyada sağlık ve sosyal yardım alanında sarfolunan gayeler 
“halk sağlığı” meseleleri üzerine teksif edilmiş bulunmakta ve sosyal  tebabetin 
hudutları genişletilmektedir. Klinisyenlerce, nadir görülen ve binaenaleyh dikka-
te şayan olarak kabul edilip neşri ile tıp âleminde büyük  ilgi uyandıran vakaların 
“halk sağlığı” bakımından hiç bir ehemmiyeti yoktur. Faraza on senede bir defa 
yahut milyonda bir kişide görülen bilmem hangi enteresan bir hastalık sosyal 
tebabeti hiç ilgilendirmez. Aksine olarak her gün yüzlercesi görülen ve klinikçi-
lerin “alelâde vaka” diyerek  üzerinde durmaya bile lüzum görmedikleri hastalık-
lar ise “halk sağlığı” bakımından son derece önemlidir. Çünki bütün çalışma 
gayretleri bunları önlemeye matûftur.  

Sosyal tebabetin asıl gayesi mevcut halk hastalıklarını tedavi ile beraber, 
bundan daha önemli olarak, halka gelebilecek hastalıkları gelmeden evvel önle-
mektir. Binaenaleyh tedavici olmaktan ziyade koruyucudur. Bu sebepten bir 
defa organize edilip önleyici tedbirler tamamile alındıktan sonra hâlen mevcut 
bir çok halk salgınları da ortadan kalkacak ve bugün pek mühim yekûnlara va-
ran, fakat o derecede kifayetsiz olup halka büyük bir şey sağlamayan geniş tedavi 
masrafları halkın temamen rahatlık ve refahına sarfedilebilecektir.  

Meselâ, halkın en büyük düşmanı olan verem bugün yeryüzüne o derece ge-
niş bir surette yayılmış bulunmaktadır ki bu işe ayrılan ve sarfolunan  paranın bir 
kaç yüz misli dahi harcanmış olsa bu korkunç afeti önlemek şöyle dursun, mev-
cut veremlilerin hepsine ihtimam göstermeğe yine de kâfi gelmez. Binaenaleyh 
nâmütenahi veremlinin tedavi, bakım veya tecridi için nâmütenahi imkân lâzım-
dır, halbuki bu namütenahi imkân mevcut olsa bile bu yoldan veremin kökü 
katiyen kazınamaz; gaye “veremliyi tedavi” olmakla beraber mücadele bakımın-
dan bundan daha önemli olan “insanı veremden koruma”dır. Bu misâl hemen 
bütün hastalıklara teşmil olunabilir.  
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Bir memlekette sosyal tebabetin gelişmesi için halli lâzım gelen iki önemli 
mesele mevcuttur. Bunlardan birisi hekimliği bugün münhasıran ferdiyetçi ve 
ticarî şekilden kurtarıp devletleştirilmesi; diğeri de halkın bu işi tamaman kavra-
yabilmesi ve yardımcı olabilmesi için sağlık konusunu iyice öğrenmesidir. 

Hekimliğin serbest meslek olarak bir kazanç vasıtası haline sokulması 
tebabetin gayesine ve ruhuna aykırıdır. Kâr vasıtası olan her meslekte az çok bir 
istismar mevcuttur. Çeşitli karaktere sahip çeşitli ferdler elinde her meslek hakiki 
formunu kaybedip onu kullananın karakterine uydurulmaktadır. Esefla kaydet-
memiz lâzımdır ki bizdeki hekimlik de böyledir. Bu gün hekimlere karşı halkı-
mızın itimadı sarsılmıştır. Çaresiz olarak parasız bakılan hastane polikliniklerine 
müracaat edenler arasında iyi olacağına, iyi bakılacağına inananlar pek azdır. 
Hekime verecek kadar parası olanlar ise yine bu itimatsızlıktan dolayıdır ki bir 
hekimle iktifa etmeyip ve kime inanacağını kestiremeyerek kapı kapı dolaşırlar. 
Bugün çeşitli şekillerde halkın karşısına dikilmiş bir dert olan “insan sağlığının 
istismarı”na bir son verilmek zamanı çoktan gelmiş ve geçmiş bulunmaktadır. 
Tebabetin serbest ticaret metaı olarak kullanılmasına devam edildiği müddetçe 
yapılacak bütün çalışmalar halk sağlığı bakımından akıntıya kürek çekmek de-
mek olacaktır. Hipokrat devrinde küret yoktu diye tebabetin âlemşumul namus 
yeminini okuyup arkasından küreti eline alarak doğacak nesilleri, ceplerine gire-
cek beş on liraya karşılık imha edenlerin işlerine artık bir son verilmesi gerektir.  

Hekimlik her şeyden evvel âmme hizmeti olduğuna göre; bu mesleğe şerefle 
beraber fazla kazanç temin etmek gayesile girecek olana kapılar kapatılmalıdır. 
Şerefle başkasının zararına fazla kazanç temini hırsı yekdiğerile bağdaşması 
mümkün olmayan iki zıt yoldur. Bunları bir arada yürüterek bir taşla birkaç kuş 
birden vurmak isteyenler devletleştirilmiş bir tebabet mesleği içinde elbetteki 
buna imkan bulamazlar. Ancak kendilerini cemiyete ve ilme verebilecek olan 
şerefli kimseler elinde sosyal tebabet ve yarının tıp ilmî hiç bir ihtiras ve istisma-
ra alet olmadan süratle gelişebilir. Tebabetin devletleştirilmesi burada üzerinde 
durmayacağımız ayrı ve geniş bir konudur. Yalnız şu kadarını ilâve etmek lâzım-
dır ki böyle bir gaye tahakkuk ettiği zaman hiçbir hekim, devlet hizmetinde 
bugün çalışanların yaptığı gibi, geçim zorlukları karşısında gündelik ihtiyaçlarını 
düşünmek durumunda olmayacaktır. Bir insanın kendisini mesleğe tamamen 
verebilmesi ve âzamî randımanla çalışabilmesi için lüks sayılmayan normal ihti-
yaçlarını temin edecek kadar bir karşılık alması gerektir. İngiltere’de bu önemli 
konu ele alınmış ve önümüzdeki bir kaç yıl içinde tebabetin devletleştirilmesine 
karar verilmiştir.  

Sosyal tebabetin faaliyet sahası halk kitleleri olduğundan halkın bizzat bu ça-
lışmalara iştirak etmesi çok lüzumludur. Bilhassa halkın arasında büyük salgınlar 
yapan bulaşıcı hastalıklarla mücadelede bunlar ortaya çıkmadan önce alınacak 
önleyici tedbirlerin tatbikinde halkın geniş ölçüde yardımına kati lüzum vardır. 
Bu da ancak halkın bu sahada daha evvelden aydınlanmış olmasiyle mümkün-
dür. Halkın bu şekilde terbiyesi de sosyal hekimliğin domenine [fikir sahasına] 
giren ilk ve en önemli meselelerden birisidir. 
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Bilgisiz ve tamamiyle geri kalmış bir cemiyet içinde sosyal tebabet çalışmaları 
beklenildiği derecede müsbet bir netice veremez. Hattâ çok kere halk tarafından 
menfi bir mukavemetle de karşılanabilir. Halkın, bilhassa, gelenek ve görenekle-
rinin tesiri altında cehalet bataklığına saplanıp kalmış olması her türlü sosyal 
hijyen kalkınmasına  engel olur. Tamamen bu vaziyette bulunan bizim  köy 
halkımızın aydınlatılması ise pek o kadar kolay olmayan bir iştir. Bu gün en 
büyük şehirlerimizde dahi bu dava henüz halledilmemiştir. Şurada, burada veri-
len beş on konferans, radyoda bir iki vaız, istasyon, kahve ve mekteplerde asılan 
bir kaç afişle bu büyük sosyal davanın halline doğru gidilemez. Bu suretle ancak 
kende kendimizi aldatmış oluruz. Bu gün memleketimizin pek çok yerlerinde 
hâlâ sıtmayı okuyup bağlarlar, dalağı keser, vereme tütsü yakıp kabakulağı yazar-
lar ve yılancığa taş bağlayıp felçliyi binlik tesbihten geçirtirler. Halk bütün bu 
hastalıkların sebebini bir takım mevhum kuvvetlerde arar ve türlü gülünç usul-
lerle derdine çare bulmaya çabalar. Anadolumuzun hâlâ yılancık ve kırık çıkıkçı 
ocaklarının cehalet baskısı altında inleyen yerleri vardır. Halkın uyandırılması 
için verilen konferanslar her ne kadar faydalı ise de, halk, anlayamıyacağı bir 
lisanla anlatılan mücerret sözlerden ibaret konferanslardan ziyade gözlerinin 
önünde cereyan eden hadiselere inanır. Bu nokta göz önüne alınarak  şimdi 
dünyanın bir çok yerlerinde olduğu gibi kültür ve propaganda filmlerinden fay-
dalanmak ve sosyal tebabet organizasyonu içine filmciliği de esas olarak almak 
düşünülmüş ve tatbik edilmiştir. Hâlen Amerika’da, İngiltere ve Sovyetler Birli-
ği’nde kültür filmleri bu gün artık sosyal tebabetin yardımcı bir şubesi haline 
girmiş bulunmaktadır. Bu maksatla bir çok hekimler, hijyen mütehassısları, be-
lediyeciler, film operatör ve teknisyenleri, kimyagerler, biyoloji mütehassısları ve 
sağlık mühendisleri sıkı bir işbirliği yapmakta ve halka zahmetsizce, hattâ zevkle 
öğretilebilecek kültür film kütüphaneleri meydana getirmektedirler. Böyle bir 
işbirliği ile hazırlanan kültür filmleri halk tarafından büyük bir alâka ile karşı-
lanmakta ve gözlerinin önünde cereyan eden hâdiseler verilecek bin bir öğüt ve 
mücerret konferanslardan daha ziyade faydalı olmaktadır. Bu filmlerde meselâ 
halk salgınların sebeplerini, geçiş şekilleri=klinik tabloları, tedavi tarzları, alına-
cak korunma tedbirleri ve tatbikleri, tedavi görmeyen vakaların neticeleri, 
demonstratif bir şekilde temsil edilmektedir. Bu son harp yıllarında bu gibi film-
ler Amerikan ordusunda öğretim programına konmuş ve çok istifade edilmiştir. 

Hülâsa: Halk, sağlığının gereği üzere garanti altına alınabilmesi için 
herşeyden önce şu iki önemli meselenin halli lâzımdır: 

1- Tebabetin devletleştirilip bir ticaret vasıtası olmaktan ve dolayısiyle insan 
sağlığının da istismardan kurtarılması, 

2- Halkın hayat standardının yükseltilmesi ve bunun için de evvel emirde ce-
haletin ortadan kaldırılması.  

Yığın, No: 6, 15 Aralık 1946, ss: 6-7, 15. 
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Öz: 1 Ekim 1946-15 Aralık 1946 tarihleri arasında 6 sayı yayınlanmış olan Yığın, “sol” içerikli 
bir dergidir. Yazılarda dönemin koşulları gereği açıkca sosyalizm propagandası yapılmamış, 
buna karşılık Kemalizm savunulmuştur. Dergi, sıkıyönetim komutanlığı tarafından “komü-
nist fikirler” yaydığı için kapatılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Yığın, sosyalist basın, Kemalizm, sıkıyönetim. 

 
Yığın 

Abstract: Published between 1 October 1946-15 and December 1946 in six issues, Yığın 
was a leftist journal. In the articles of Yığın, the authors did not make a socialist propaganda, 
however they defended the ideology of Kemalism. The journal was shut down by the mar-
tial law of the time by reference to its dissemination of “communist thought”.    

Keywords: Yığın, socialist press, Kemalism, martial law. 

 


