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ÖNSÖZ
Tez konusu olarak "İrşad" dergisini seçtiğimizi söylediğimizde

pek çok kişi bu konuda çok

ı şeyin yazılıp söylendiğini ifade etti. Ancak derginin tamamını yeni harflere çevirdikten ve
ar tekrar okuduktan sonra fark ettik ki "İrşad"ın varmak istediği hedef, bakış açısı. misyonu
olarak anlaşılamamış ve anlatılamamıştır.

Eğer bu g._:rçekleşmiş olsaydı ·'İrşad" bugün bile

Kıbrıs Türkü'nün başucu eserlerinden biri olarak yeriııi almış bulunurdu. Çünkü içeriğini bir
in olarak ele aldığımızda görürüz ki "İrşad" sadece dünün değil, bugünün de meselelerini

sı tmaktadır.
İrşad dergisini tez konusu olarak seçme nedenleri ınizin başında. derginin

bu hüviyeti

nektedir. Onun ortaya konulması ise ancak bütün me, cut sayıların bugünkü Türk alfabesine
rılmasıyla mümkün olabilirdi. Biz de böyle yaptık. l.saserı tez konumuz da budur. Böylece
, pek az mevcudu bulunan bu önemli derginin zamanla tamamen unutulup kaybolmasını da
.miş olacağız.
İkinci neden, derginin çıkmış olduğu yılların Türk ı.uihi açısından taşımış olduğu önemdir.
0-1922 yılları arasında yaptığı yayınlarla İrşad, Türk İsliklal Savaşı' na farklı bir açıdan bakmış
izellikle çevirdiği yabancı gazete haberleriyle dünya k.ımuoyunun o yıllar Türkiyesi baklanda
:r düşündüğünü göstermiştir.
Üçüncü neden ise, Kıbrıs adası üzerinde yüzyıllardır yaşadığı

halde hala "hakk-ı hayat"ı için

.adele eden Kıbrıs Türkünün siyasi, ekonomik ve kü It üre! bilinçlenme sürecini o dönem ve
ün için tesbit etmeye katkıda bulunmaktır.
Tezimizin hazırlık çalışmaları sırasında önce İrşad dergisinin ulaşılabilen 21 sayısı. yenı
k harflerine çevrildi. Sonra, bu konu ile ilgili olarak şimdiye kadar yapılmış yayınlar incelendi
elde edilen bilgiler derginin bütünü göz önüne alınarak mukayeseli bir değerlendirmeye
ıldu. Eksik sayıların temini için İngiltere'deki

British Library ve Türkiyedeki

tabi

belli başlı

liphanelerle yazışmalar yapıldıysa da olumlu bir sonuç '.; ı ınamadı.
Ayrıca İrşad'ın imtiyaz sahibinin ve başyazarının h.ıvatta olan aile fertleri ile de görüşüldü,
llikle imtiyaz sahibi Hamid Orundalı ve başyazar M. \lazım'm biyografilerinin

yazılmasında

ardan elde edilen bilgilerden yararlanıldı.
Dergi

yeni

Türk

harflerine

vellioğlu'rıun "Osmanlıca-Türkçe

çevrilirken
Ansiklopedik

ımış olmakla birlikte kullanımda yaygınlık

Osmanlıca

Lüg.u"

kelimelerin

(Ankara

3

Ferit

2000) adlı sözlüğü esas

kazanmı- bazı kelimelerin

lanılış biçimi dikkate alınmıştır.

yazımında

yazımında

bugünkü

Yabancı şahıs, eser ve yer adlarının yazımında ise okunuş değil, kelimelerin orijinal yazım
şekli dikkate alınmıştır. Bununla birlikte, orijinal yazımı bulunamayan

isimler okunuşuna göre

yazılmıştır.
İrşad'ın yeni Türk harflerine aktarımında orijinal metindeki silik kelimeler cümle içindeki
anlamına göre karine yoluyla okunmaya

çalışılmıştır.

Tertip ve tashihten

kaynaklanan

hatalı

kelimelerin yazımı düzeltilmiştir. Gerekli görülen yerlerde. imla ve noktalama yönünden düzeltme
ve ekleme yoluna gidilmiştir.

Değişiklik

hakkındaki ek bilgiler tezin sonunda
gösterilmiştir. Tez yazanna

şekli dipnotla açıklanmıştır.

notlar verilmek

Bazı şahıs ve olaylar

verine geçtiği sayfada

ait dipnotlar (MD) kısaltmasıyla

gösterilmiştir.

dipnot olarak

İrşad'dan

yapılan

alıntılarda orijinal metnin sayfa numaraları kullanılmıştır.
Fihristte verilen birinci sayfa numarası İrşad'ın orijinal sayfa numaralarını,

ikinci olarak

verilenler ise, yeni Türk harflerine aktarılmış bölümün say ta numaralarını göstermektedir.
Dizin hazırlanırken bir ismin farklı biçimleriyle

karşılaşılmıştır.

Örneğin Mustafa Kemal

Paşa ismi; Mustafa Kemal, Mustafa Kemal Paşa, Kemal Paşa ya da sadece Kemal şekillerinde
geçmektedir. Bu nedenle, adlardan biri tercih edilmiş, ancak dizin bütün farklı biçimler dikkate
alınarak hazırlanmıştır.
Kıbns'a ait yer adlarının yazımında, Türkler arasındaki yaygın söyleniş biçimi ile Harita ve
Fotometri Mühendisi Sayın Halil Giray'ın hazırlamış olduğu "Kıbrıs'taki Tüm Yerleşim Birimleri
ve Nüfusları" adlı çalışmadan yararlanılmıştır.
Hazırlanan dizin, tezimizin İrşad'ın yeni Türk alfabesine aktarılmış bölümünü içermektedir.
Tezimizi sadece metin neşrinden ibaret bırakmamak için başına geniş bir inceleme koyduk.
İncelememizin

"Giriş" kısmı "İrşad"

hakkında

bugüne kadar yapılmış

çalışmaların

özeti ve

değerlendirilmesi mahiyetindedir.
"İrşad Dergisi" başlığını taşıyan I. Bölüm'de. derginin doğuşundan kapanışına kadar yayın
macerası, bu arada organı olduğu Larnaka Neşr-i Maarif Cemiyeti ve imtiyaz sahibi Orundalızade
Abdülhamid ile başyazarı Mehmet Nazım hakkında bilgi verilmiştir.
II. Bölüm, kendi içinde alt başlıklara ayırdığımız "İrşad ve Kıbrıs Türklerinin Eğitimi"dir.
Doğrudan dergi mürıdericatından

çıkarılmış

bilgilere göre yaptığımız

tesbitler ışığında hemen

görülecektir ki, o zamana ve sonrasına kadar Kıbrıs Türklüğünün geri kalmışlığının

en önemli

sebebi eğitimsizlik, gelişmesinin tek çaresi ise bütün Türklerin en ileri düzeyde bir eğitimden
geçirilmesidir.
III. Bölüm'de

Türk İstiklal Savaşı'nın İrşad'da teli ı· ve tercüme olarak yansımalarına

verilmiştir.
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yer

IV. Bölüm, "İrşad ve Kıbrıs Türk Milliyetçiliği"

buşhğmdan

da anlaşılacağı üzere, Kıbrıs

Türklüğünün o yıllarda eğitimde, kültürde, sosyal ve ekonomik hayatta hangi milli ve milliyetçi
fikirlere sahip olduğunu göstermek gayesiyle açılmıştır. Blide bir bölüme aynca şunun için ihtiyaç
vardır ki, uzun yıllar yabancı işgal ve istilası altında yas.unış milli toplumlarda en temel duygu
bazen ırkçılığa kadar vardırılan milliyet duygusudur.
V. Bölüm "İrşad ve Edebiyat"tır.

Burada derginin -uyfalannda

yer alan şiir ve hikayeler

topluca gözden geçirilmiş, ihtiva ettikleri duygu ve düşüııı..:eler kısaca ortaya konulmuştur. Böyle
bir dergi çalışmasında geniş edebiyat tahlillerine girişilmemesi tabiidir.
VI. Bölümü teşkil eden "Diğer Konular"da daha ço« günlük hayatla ilgili insan ve toplwn
meseleleri söz konusu edilmiştir.
Ayrıca metinlerin sonuna şahıs, yer ve eser adları 111 gösteren bir dizin eklenmiş ayrı bir
bölüm halinde derginin bütün mündericatı listeler halinde

tertip edilmiş, nihayet bulabildiğimiz

belge ve fotoğraflar araştırmamıza daha da canlılık kazandirmak için en sona eklenmiştir.
Bütün bu açıklamalara ilave olarak, Femand Braudeı · in bir sözünü zikretmekte yarar vardır:

"Hepimiz biliyoruz ki hiçbir kitap ilk ve son kitap olarak yazılmış değildir."
Biz de tezimizin "İrşad" hakkındaki son çalışma olarak kalmamasını. bu konuda araştırma
yapacaklara

2. ve 13. sayılarının da gün

yardımcı olmasını ve bugüne kadar ulaşamadığımız

yüzüne çıkarıldığı yeni araştırmaların yapılmasını temenni .xliyoruz.
Bu araştırmanın hazırlanması sırasında, yardırnlaruu esirgemeyen

başta tez hocam Sayın

Prof. Dr. Birol Emil olmak üzere, Sayın Bihter Tayyar Huuımefendiye. Sayın Münevver- Behzat
Gürsel çiftine, Sayın Rona-Osman Uzunoğlu çiftine. Sayı ıı Suna Hikmet Hanımefendi 'ye. Sayın
Doç. Dr. Bülent Yorulmaz'a, Sayın Yrd. Doç. Dr. Yusuf xzmuna. Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet
Demiryürek'e,

Araştırmacı-Yazar

Sayın

Harid

Fedaiv c. Sayın

Dr. Erol Kufiye.

İFSAK

Kütüphane Görevlisi Sayın Sadık Oğuz'a, Gime Milli Ar-iv ve Araştırma Dairesi Müdürü Sayın
Gökhan Şengör'ün şahsında bütün arşiv çalışarilanna, Ad.ma İl Halk Kütüphanesi Müdürü Sayın
Kayhan Sarıca'ya, İstanbul Beyazıt Devlet Kütüphanesi

Müdürü Sayın Şerafettin Kocamana,

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane ve Müzeler f\ lüdürü Sayın Dr. Ali Mazaka , İzmir

Milli Kütüphane Müdürü Sayın Ali Rıza Atay'a, Hakkı Tarık Us Kütüphanesi Yetkilisi Sayın
Tank

Özçelik'e,

TBMM

Kütüphanesi

Müdür

Yardimcısı

Sayın

Kütüphanesi Müdürü Sayın Neşecan Uysal'a, İstanbul Üniversitesi

Tuncer

Yılmaz'a.

TTK

Kütüphanesi Yetkilisi Sayın

Kemal Öztürk'e, Londra British Library Yetkilisi Sayın Juınes H. Lidea ve Sayın Hedley Suttorıa
en derin şükranlarımı sunarım.
Meral Derniryürek
Lefkoşa-Haziran 2002

5

KISALTMALAR

a.g.e.

: adı geçen eser

a.g.m.

: adı geçen makale

a.g.me.

: adı geçen mektup

a.g.mü.

: adı geçen mülakat

a.g.h.

: adı geçen haber

Bkz.

: Bakınız

C.

: cilt

S.

: Sayı

s.

: sayfa

SÜ.

: sütun
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GİRİŞ

Kıbrıs'ta yayınlanan ilk Türkçe gazete konusunda _\ akın zamana kadar bilinenler. son iki
tesbitle, değişiklik göstermiştir.
Uzun yıllar,

bilinen ilk Türkçe gazetenin

"Zaman"

olduğu kabul edilmiştir.

Cemalettin Ünlü "Kıbns'ta Basın Olayı (1878-1981)'" adlı eserinde,
gazetenin "Saded" olduğunu yazmaktadır.
cildidir.

1

Kıbrıs'taki

Ancak

ilk Türkçe

Yazarın kaynağı Cyprus Blue Book'un 1889-1890

Ancak Dr. Salahi R. Sony el tarafından

İngi I iz Sömürgeler

Bakanlığı

belgelerine

dayanılarak yapılan bir çalışma, ilk Türkçe gazetenin "Saded" değil, l 880 yılına ait yazışmalarda
adı geçen ve Larnaka'da Aleksan Sarrafian tarafından çık.ınimakta olan "Ümid" olduğunu ortaya
koymuştur.2
İlk Türk gazetesi "Saded", ilk Türkçe gazete "Ümid .. adları Kıbrıs Türk basın tarihinde şimdilik- yerlerini almış olsa da bu iki gazetenin elde mevcut nüshası yoktur. Nüshaları bulunan en
eski gazete, çıkış tarihi 1891 olan "Zaman" gazetesidir.
Kıbrıs Türkleri tarafından

çıkarılmış

olan ilk Türkçe

derginin

varlığı konusunda

ise

araştırmalar 1920 yılında yayın hayatına başlayan "İrşad'. dergisini göstermektedir. İrşad hakkında
bilgi veren belli başlı kaynaklardan

birincisi

Hasan

.-:idik Altay'ın

"Kıbrıs Türk Basın

Kaynakları" adlı eseridir.3
Derginin toplam 12 sayısını inceleyebildiğini

öğrendiğimiz yazarın verdiği bilgilerin büyük

bir kısmı doğru değildir. İlk sayının tarihi olarak gösterilen

17 Mayıs 19204 tarihi aslında 1

Haziran 1920 olacaktır.' Bunun dışında "... bu dergiyi kimin çıkardığına. derginin kim tarafından
yönetildiğine veya nerede basıldığına dair bir kayda rastluvıımadık. Hatta sayılar üzerinde kaçıncı
sayı oldukları bile yazılı değildir. Tarihler de belirtilmemiştir ... "denir ki bu bilgiler de doğru
değildir. Çünkü tarafımızdan incelenen 21 sayının" hepsinde Hasan Şefik Altayın bulunmadığını
ifade ettiği bilgilerin tamamı her sayıda düzenli -olarak tekrar edilmektedir.
Yazarın, İrşad başyazarı Mehmet Nazım Bey'in ifadelerine dayanarak verdiği bir bilgide de
tutarsızlık görülmektedir. Şöyle ki: İrşad nüshaları incelendiği vakit, M. Nôzım'ın 1 Teşrin-i evvel
1920 tarihli 5. sayıdan itibaren kapakta "sermuharrir"
Şefik Altay bu bilgiyi şu şekilde vermektedir:

olarak adının geçtiği görülür. Halbuki H.

" ... ilk altı .ıvında başyazarı. Rüştiye müdürü Halil

1

Cemalettin Ünlil, Kıbrıs'ta Basın Olayı. tarih ve yer yok. s. 15.
Bir Düzeltme: Kıbrıs'ta Yayınlanan İlk Türkçe Gazete. Yeni Kıbrıs. vralık 1985. s. 16-17.
3
Kıbrıs Türk Basın Kaynakları, Lefkoşa 1969. s. 45
4
lrşad'ın birinci sayısında yer alan "Foroğrafya" adlı yazının (s. 16ı <onundaki tarih dikkate alınmış olmalıdır. Oysa
aynı sayının kapağındaki tarih 1 Haziran J 920'dir.
5
İrşad her ayın ilk günü çıkan bir dergidir.

2

7

Fikret bey'; ondan sonraki 1.5 sene de Mehmet Nazım bcv (yani kendisi) idi." Ancak 12 sayıyı
incelediğini ifade eden yazarın, bu sayılarla dahi doğru bilgiye rahatlıkla ulaşması mümkün
olabilirdi.
Aynı eserde derginin yayın politikasıyla ilgili olarak ,.;ıkarılmış şu maddeler ise isabetlidir:
"a. Türk gençliğinin milli şuurunu ddima uyanık tuımıık.
b. Türk toplumunun içtimai; iktisadı ve siyası bir varlık olmasını sağlamak.
c. Türk maarifine hizmet etmek.
d.Anavatana bağlılığı devam ettirmek ve İstik/dl Savıısımızın devam ettiği bugünlerde onunla
yardımlaşmayı sağlamak. .. "8
İrşad hakkında bilgi veren eserlerden ikincisi, Cemalettin Ünlü'nün

"Kıbrıs'ta

Olayı (1878-1981)" adlı eseridir.9 Bu eserde, Hasan Şetik Altayın'" yazdıkları'

1

Basın

aynen tekrar

edilmiş, derginin çıkış tarihi, ay ve gün belirtilmeden sadece 1920 yılı olarak işaret edilmiştir.12
İrşad'dan bahseden bir diğer eser, Servet Sami Dedeçay'rn "Kıbrıs'ta Enformasyon veya
Yazılı ve Sözlü Basın" adlı kitabıdır.13 Kıbrıs'ta çıkan dergileri kronolojik olarak tanıtan yazar,
İrşad'ın Hamid Orundalı tarafından Larnaka'da yaklaşık iki yıl boyunca çıkarılmış ilk Türkçe
dergi olduğunu vurgular. Derginin künyesine dair diğer bilg ileri'" verdikten sonra şöyle bir tesbitte
bulunur:

"... yayınlanan

ici ..
o k uınaya teşvıik ıçın.

her derginin yarısından [azlıı- ı halka parasız

dağıtılıyordu

-halkı

,,15

İrşad'a ayrılan bölümde, yazar, derginin yayın politikasını iki başlıkta toplar:
1 .İstiklal Savaşını desteklemek.
2.Sömürgeciliği eleştirmek.
Halbuki derginin mevcut 21 sayısı incelendiği vaki ı. bu iki başlık dışında kalan ve oldukça
fazla sayıda makaleyle dile getirilen bir konu daha vardır ki. o da eğitim konusudur.

İncelediğimiz nüshalar KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi'rıde bulunan 21 sayıyı ve Dr. Erol Kufi'de bulunan
1.6.7. ve 9. sayıları kapsamaktadır.
7
"Halil Fikret (1894-1943). Öğretmen." Bu bilgi Halil Fikret Beyin oğlu Ali N. Fikret ile 21.05.2002 tarihinde
yapılan görüşmede elde edilmiştir.
8
Burada sayılan maddelerin sonuncusu, Rum basınının Enosis emelleri ve İngiliz sömürgeciliği ile mücadele etmek.
olarak alınmıştır. Fakat biz incelememizde böyle bir kanaate ulaşamadık. Söz konusu olan. Kıbrıs Türk toplumunun.
Rumlar karşısında, varlığını tam olarak idame ettirmesini sağlamaktır.
9
Kıbrıs'ta Basın Olayı (1878-198l)nın
basıldığı yer ve yıl ya,ılı değildir. Ancak kaynakların 198l'e kadar
incelenmesi ve Lefkoşa Atatürk Kütüphanesi'ndeki nüshanın iç savfu-ında bulunan yazarın. Kemal Borkaya hitaben
yazdığı nottaki 14.12.1983 tarihi bize bir fikir vermektedir.
10
Yazarın adı Şefik Hüsnü Altay biçiminde yanlış olarak yazılmıştır
11
Hasan Şefik Altay, Kıbrıs Türk Basın Kaynakları. Lefkoşa 1969. · -+5.
12
Cemalettin Ünlü, a.g.e., s. 68.
13
Kıbrıs'ta Enformasyon veya Yazılı ve Sözlü Basın, Lefkoşa 198lJ. ~. 22. 101-102.
14
Ebat. başyazar, fiyat, basıldığı yer, hasılatın ait olduğu yer.
15
Hamid Orundalı'nın kızı Bihter Tayyar, kendisiyle 12.04.2002 tariluude yaptığımız görüşmede derginin evde yığılı
sayılarının olduğunu ve bunları halka -okumaya teşvik amacıyla- paru-ız dağıttıklarını ifade etmiştir.

6

8

" ... Derginin Girne Arşivinde bulunan son sayısı, .\o. 23 'tür... '' dendikten sonra futbolla
ilgili yazıların kaynağı olarak gösterilen Mehmet Nazım hakkında. dipnot biçiminde, biyografik
bir bilgiye de yer verilir.
Servet Sami Dedeçay esermın değişik sayfalarıno.ı

aynı konudan farklı. hatta çelişkili

bilgilere de yer vermiştir. Mesela 1889-1988 yılları arasm.ın cıkmış dergi ve gazetelerin tirajından
bahsederken İrşad'dan "Erşad" diye söz eder ve yayın yıll .. nnı 1919-1922 olarak gösterir." İleriki
sayfalarda ise Kıbrıs'ta yayınlanan dergileri kronolojik oi.ırak sıralarken bu kez "İrşad" ifadesini
1

kullanır ve derginin çıkış tarihini 1 .6. 1920 olarak belirtir. t
İrşad dergisi hakkında

araştırmalar

yapan Harid

Fedai, dergi hakkında sadece bilgi

vermekle yetinmeyip bazı makale ve şiirlerin yeni harflere aktarılmasını
yazardır.18 Kendisi Yeni Kıbrıs dergisinde, "İrşad Dergisıden
1987' den Nisan 1988'e kadar bir dizi yazı yayınlamıştır.
ibarettir.

da gerçekleştiren

ilk

Seçmeler" başlığı altında. Ekim

i ~ unlar bir hikaye ve bazı makalelerden

19

Yeni Kıbrıs dergisinin Kasım 1987 sayısında. d<111a önce Türk Bankasının Kültür Sanat
Dergisi'nde" yayınlandığını öğrendiğimiz yazısında Hari.' Fedai, Neşr-i Maarif Cemiyeti'nin

ve

onun yayın organı Irşadın. İskele Iürk gençliği tarafından niçin ve hangi amaçlarla kurulduğunu
derginin ilk sayısındaki "İlk Söz" ve "Larnaka Neşr-i \ i~ıfüifCemiyeti Hak.kında Birkaç Söz..
başlıklı yazılardan alıntılar yaparak açıklamıştır.
Yazar, bu çalışmalarının dışında, bir de bildiri hazılamışnr."

Bildirisinde İrşad hakkında

genel birtakım bilgiler vermiş, aynca sayı sayı derginin :::(ındericfüını göstermiş ve örnek olmak
üzere 2 yazı22 ve 1 şiiri23 günümüz Türkçesine aktarmıştır.
Ancak bu bildiride dikkatimizi çeken bir noktayı belirtmeliyiz: Harid Fedai imtiyaz sahibi
Orundalızade Abdülhamidin dergi çıkmaya başladığında hayatta olmadığını ifade etmiştir ki; bu
doğru değildir. Zira Hamid Bey, 1982 yılında vefat etmiş. i r. Dergide zaman zaman adı geçen ve
"merhum" olarak ifade edilen Hamid Bey, Larnaka'rıın ı,.ıık zengin fertlerinden biri olup birçok
hayır işleri yapan bir başka Hamid Bey' dir. Orundalızade i lamid Bey· le sadece isim benzerlikleri
16

Servet Sami Dedeçay, Kıbrıs'ta Enformasyon veya Yazılı ve Sözlii Basın. Lefkoşa l 989, s.22.
a.g.e., s. l 02.
18
Mehmet Nazımm dergide yazdığı kimi yazılar yeni harflere çevrılıniş olarak yazarın evrakı içinde tarafımızdan
bulunmuştur. Ancak bunların yeniden yayınlanıp yayınlanmadığını re-bit edemedik.
19
Bu yazılar şunlardır: I.Anadolu Harbine Karşı Vazife-i Milliyemiz '\iedir0 2.Anadolu ve İstikbali 3.Dün. Bugün ve
Yarın 4.Siperlerde Bir Akşam (hikaye) 5.İrşad'ın Nüsha-i Fevkaladesi ô.Hasta Adamın Gölgesi Tekrar Avrupa
Üzerine Düşüyor 7.Hilal-i Ahmere Yardım
20
Harid Fedai, 20'li Yılların Dergisi: İrşad. Türk Bankası Kültür Sanat Dergisi. Haziran 1987, S. 5. s. 23-27.
21
Harid Fedai, İstiklal Harbi Yıllarında Bir Dergi: İrşad. I. Ulusla rurusı Atatürk ve Türk Kültürü Sempozyum
Bildirileri (6-7 Ekim 2000), T.C.K.B.Y, Ankara 200 I. s. I 13-127.
22
Anadolu Harbine Karşı Vazife-i Milliyemiz Nedir?. İrşad, I Eylül . <21. S. 16. s. 244-247
Secde-i Şükran, İrşad, l Teşrin-i sanı ı 92 i. S. ı 8. s. 274-275.
23
Nazım, Şu Kız ki, İrşad, I Kanun-ı sanı 1921. S. 8. s. I 14-1 15.
17
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oulunmaktadır.

Kaldı ki İngiliz döneminde, yeni çıkacal, olan bir dergi ıçın, hayatta olmayan

oirine imtiyaz verilmesi gibi bir düşünce akla yatkın gelmemektedir.
Bildiride dikkati çeken ikinci nokta, derginin 3. sayısındaki Ziya Gökalp imzalı "Millet"24
şiirinin 2. sayıda

çıktığının

ifade

edilmesidir.

Bildiğimiz gibi

bu

sayı

bugüne

kadar

nılunamamıştır. Kaldı ki Harid Fedai de 2. ve 13. sayıl.ınn mevcut olmadığını bildirinin ileriki
satırlarında söy !emektedir.

10

I.BÖLÜM
İRŞAD DERGiSİ

a-Doğuşu ve Amaçları
İrşad

"Aylık

içtimai

Turk

risaiesidir ··

yayınlanmıştır.25 İlk sayısının kapağındaki

ve

tik

sayısı

Haziran

1920 tarihinde

bilgiye göre "Hdsılaı-ı sdfiyyesi kdmilen Larnaka

maarifine aittir. "Diğer kimlik bilgileri şunlardır:
Imtiyaz sahibi: Orurıdalızade Abdülhamid
Adresi: Lamaka'da İrşad
Seneliği: 5 şilin
Nüshası: Yarım şilin. Bedel-i iştirak peşindir.

Lamaka'da yayın hayatına başlayan
yaptığı

dergi,

ve imtiyaz sahipriğini

Orundalızade

Abdülhamid

Bey'!n

Lefkoşa'da Cengiz matbaasında basılmaki.: tdi.26 Derginin. her bir sayısı yarım

şilin, aboneler için ise, seneliği beş şilindi. Bu fiyat iki \ ıl boyunca hiç değişmemiştir. "Küçük.
kitap, broşür":" anlamına gelen ıisale kavramına uygun , ,I arak. her sayısı ortalama 16 sayfadan
oluşan derginin, sayfalarının

birbirini

numaralandırılması

takip etmiştir. 23. sayının sonunda

toplam sayfa sayısı 368'dir. Elde bulunan 21 sayının sonuncusu l Nisan 1922 tarihli 23. sayıdır.
Bu 21 sayıyı içeren eldeki tek orijinal nüsha bir cilt28 huı ı ııde 30. 12. 1981 tarihinde29 Kadızade
Burhan Bey Kitapları arasında 1233. eser olarak

Gim.. Milli Arşiv ve Araştırma Dairesine

bağışlanmıştır. İrşad'ın tirajı: 1920'de 460 ader'", 1921 "d,: 400 adet" ve 1922 yılında yine 400

24

Ziya Gökalp, Millet, İrşad, I Ağustos t 920, S. 3. s. J'.,-34.
i rşad, t Haziran 1920, $. 1
26
Lefkoşa'daki adres önce Saray önü daha sonra Asma altı· ııda bulun..n Cengiz nıatbaasıdır.
17
Türkçe Sözlük, TDK Basımevi, Ankara t 988. 2. cilt. s.1226.
28
Yeşil karton kapak, borda bezden sırt cildi olan dergi, 15 cm x ~ , .5 cm ( cilt) ve 14 cm x 21 cm (iç sayfalar)
ebadındadır. Kapak içinde Kıbrıs Türk Cemaati Miltı Arşivi ve A ı osurma ( t 971) mührü ve mührün içinde 886
numarası mevcutnır.
29
Tarih konusunda bir tutarsızlık söz konusudur. Harid Fedai. T.B. :,ültür Sanat Dergisi'ndeki yazısında kitapların
alınış yılını 1986 olarak göstermektedir. Ayrıca kendisiyle görüşmem izde kitapların Kadızade Burhan Bey öldükten
sonra devletçe satın alındığını ifade etmişlerdir. S.Sami Dedeçay ··ı;ibliyografya·· adlı kitabında Kadızade Burhan
Bey 'in ölüm yılını 1984 olarak göstermektedir.
30
The Cyprus Blue Book (1920), Printed at the Government Printing : ırfice. Nicosia June. 1937. s. 156.
31
Cyprus Blue Book (1921), Cyprus: Printed by William James ı\:s:lıer. Government Printer. at the Government
Printing Office, Nicosia l 922, s. 156.
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II

adettir. 32 Bu sayısal bilgileri edindiğimiz "The Cyprus I~ I ue Book"ta İrşad' a ayrılan bölümde
dergiyle ilgili diğer bazı bilgilere de yer verilmiştir.

33

Derginin ilk sayısında abonelik koşulları ile ilgili ı -lurak şu bilgi verilmektedir: "İhtar.'İlk
nüshamızı kabul eden zevat-ı muhteremeyi abone addeder .ı: iştirak arzu etmeyenlerin lütfen iade
etmelerini rica ederiz. "34 Dergi. böylece kendine ilk abonvıerin nasıl kaydedileceğini de açıklamış
oluyordu.
İrşad'ın, ilk sayılarında baş muharririn kim olduğu «nydedilıuezken 5. sayı ile birlikte M.
Nazım olduğu belirtilmeye başlanmıştır.35 Bununla berabcı M. Nazım Bey' in ilk sayıdan itibaren
yazılar yazdığı görülmektedir. İlk

sayıda yer alan "Lan.aka Neşr-i Maarif Cemiyeti Hakkında

Birkaç Söz" adlı yazının sonunda "Nazım" imzası yer .ılrnaktadır. Dergide yazılan yayınlanan
diğer yazarlar Dündar, Ali Semih, Doktor Mustafa Fehıııi:

şairler ise. Ziya Gökalp, Mehmet

Emin, Cenap Şehabettin, Tevfik Fikret, Recaizade Mahmur Ekrem. Mehmet Akif. Hüseyin
Suad' dır. Bütün bu yazar ve şairler içinde en çok şiir. hika- . : ve makalesi yayınlanan kişi. başyazar
M. Nazım Bey'dir.
İrşad' ın yayın hayatına başlaması, Larnaka Neşr-i M .ıarif Cemiyeti· nin kuruluşuyla ilgilidir.

b- Larnaka Neşr-i Maarif Cemiyeti
İrşad dergisinin ilk sayısında verilen bilgilere göre .

..J.

Nisan I 920 tarihinde Larnaka · da36

kurulan Larnaka Neşr-i Maarif Cerniyetinin amaçları şunlardır:
l-Geri bir durumda bulunan Larrıaka' daki okulu yar: I ise şekline getirmek.r"
2-Halka kuçuk tiyatrolar ve konserler vcrnıek, zıuut.n Laman piyangolar düzenlemek ve bu
suretle eğitim için kaynak yaratmak.38
3-Elde edilecek geliri arttırmak

ve halkın bilgi <eviyesini yükseltmek. ıçın

bir risale

yayınlamak,
4-Kaza köylerinin gelişmesi ve ilerlemesi için yardımda bulunmak.39
5-Memleketin "terakki ve tealisi için lazım gelen her .cyi düşünmek. ... uı
32

Cyprus Blue Book (1922), Cyprus: Printed by William James Archer. Government Printer. at the Government
Printing Office, Nicosia 1923, s. 156.
33Title
of Publication: Ershad "
"a montly literary review in ! .ırkish: Circulation: 460 copies Published Price
and Subscription Rate: 5 s.p.a; Cost of Postage to United Kingdom: 11, , n.( 1921- l 922: 1 d.) : Actress of London Agent.
if any: 34
İrşad, ı Haziran 1920, S. l, s. I.
35
İrşad, ı Teşrirı-i evvel 1920, S:5, Kapak bilgilerinde İrşad yazısının ılrı.
36
Bkz. İrşad. 1 Haziran l 920 tarihli ilk sayının kapağındaki mühür .
.,; Larnaka Neşr-i Maarif Cemiyeti Hakkında Birkaç Söz. İ rşad. 1 Hcıı .r.ın 1920. S. 1. s.-i
38
a.g.e, s.4
.
...
·19 a.g.e,
s.)
~o a.g.e. s.o-
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" ... Uzun senelerden
bütün cemiyet tarafından

beri düşünülen nevdkısımız bıııuın hiç· şübhesiz daha ciddi bir surette

izalesi için kat'ı çareler bulmağa ...
bölgesinde

olmalzdır ki şu muhiııc yaşayan gençler ittifak ederek onların

hissedilmiş

"°'' kalkışmışlar

ve 14 \iisan l 920 tarihinde Lamaka'nın İskele

Kıbrıs Türk milli eğitiminin sorunlarına eği i ınek amacıyla Larnaka Neşr-i Maarif

Cemiyeti adında bir cemiyet kurmuşlardır.

1905 Maari

1·

Kanünu ve okullara mümtaz sınıflar

ilavesine karar veren l 907-1908 Komisyon Heyeti karar.anyla okullara bir çekidüzerı verilmiş.
ortaokul seviyesinde eğitim verilmeye başlanmıştır. Ancai, uütün

bu kararların üzerinden geçen on

üç yıl sonunda " ... bilgi dev adımlarıyla koştu. maarif ışıkl.ırı şiddetini arttırdı ..... n Artık yapılmış
olan yenilikler ihtiyaca karşılık vermemektedir. Öte yandan adada yaşayan Rum toplumu "... pey
der-pey madrifini

yükseltiyor,

muhteşem

mektep binaları

içinde

asker.

mücahit evlatlar

yetiştiriyor, yavrularını hayat kavgalarına karşı tüfek yerine topla techiz ediyor ... "

43

ve Türk

toplumunu her geçen gün, biraz daha geride bırakıyordu. İ:--re bu durumu fark eden ve bir an ev:1el
hal çareleri aranması gerektiğine inanan Neşr-i Maarif
gösterebilmenin

erniyeti. ada üzerinde tam bir varlık

temel şartı olarak okulların ıslahını gö.rnüştür. Bu rnaksatladır

alanları İskele Ortaokulu'nurı beş senelik lise biçimine dönüştürülmesi

ki. ilk faaliyeti

için çalışmak olmuştur.

Cemiyet, )'c1.p11cu~ı çahşınalarda gerekli olan maddi sarılar konusunda ise şöyle bir çözüm
yoluna gitmiştir:

O güne kadar süregelen

zenginlerden

yardım bekleme anlayışını

kırarak.

tamamen halkın yardımlarına dayanan ve bu arada birtak i ın tiyatro, konser. piyango gibi sosyal
faaliyetlerle gelir sağlamak ... Bütün bunlara ek olarak. h.m gelir sağlanması. hem de cemiyetin
yayın organı olması amacıyla aylık bir derginin yayınla .. masına da karar verilmiştir: " ... öteden
beri Kıbrıs 'ın bir risôle-i mevkuteye şiddetle ihtiyacı hiss. .. ilmis ı·e vakıiv!e ufak tefek teşebbüsler
bile vuku 'a gelmiş idiyse de meydana hiçbir şey çıkarıluııuımıştı . Şimdi hem bu ihtiyacı mümkün
mertebe telafi etmek, hem de mdhiyye maarif için küçük bir meblağ daha temin edebilmek emeliyle
cemiyet bir risôle-! mevkute neşrine de karar verdi ve ısınini maksadı nazar-ı i 'ti bara alarak
"İrşad" koydu ... birçok cihetlerden noksan olan fakat ulvı ı·e kutsi bir maksad taşıyan mecmuanın
.
b ud ur...
se b e b -l . neşrı. d e ışte

"°'4

İrşad belirli bir kitleve değil

ı

ı...

erkek. kadın. zem· ı. fcıkir bil-umüm

sunuf-ı İslômiyyenin

seve seve okuyabileceği tarzda memleketimize ve millet, ıııize yararlı makaleler ve tercümeler

neşr ...

41

42

"°'5

eden bir dergi olmayı

hedeflemiştir.

Kıbn- Türkünün

Nazım, Lamaka Neşr-i Maarif Cemiyeti Hakkında Birkaç Söz. İrşau. S. I. s. 2-6.
a.g.ın.

~:;

a.g.m.
a.g.m.
45
ilk: Söz, i rşad, I Haziran l 920, S. I, s. I .
44
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gerileme

nedenlerinin

en

önemlisinin

ve milletin
konulan

,,-17

"maôrifsizlik olduğunu nazar-ı itibara alaraı. hu mara:-ı milliye deva-saz olmak ...;6
"seviye-i

ilmiyyesinin

yükselmesine

hizmet etmek maksadıyla

mevki '-i intişara

İrşad, bu nedenle, bütün öğrencilerin ve bu konuda istekli olan herkesin alakasını

beklemektedir. Kız öğrencilerin eğitimine

büyük önem veren derginin idare heyeti. Kıbrıs'ta

bulunan kız okullarına derginin bir nüshasının her ay ücretsiz

olarak gönderileceğini

taahhüt

etmiştir. Zaten derginin bütün gelirinin Larnaka'da bulunun kız ve erkek okullarına ait olduğu
derginin kapağında yer alan "Hdsıldt-ı sdfiyyesi kdmileıı i.arnaka Maarifine aittir" ibaresinden
anlaşılmaktadır.

Bu cümlenin ilk dört sayının kapağıno..

yer aldığı, beşinci sayıdan itibaren

kaldırıldığı görülmektedir. Ancak dergi gelirinin cemiyet aracılığı ile maarife katkısının devam
ettiğini şu cümleden anlamak mümkündür:

" ... Esasen lıdsıldt-ı sôfiyyesi

Larnaka Madrif-i

İsldmiyyesine aıt olmak üzere neşriyata başladığımızdan. <ene hitamı münasebetiyle hesdbdtımızı
kapatmak ve ilan etmek mecburiyetinde bulunuyoruz ... "48

c- İmtiyaz Sahibi: Orundahzfide Abdülhamid
1891 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Abdülharni.: Orundalı. Hacı Mehmet Ağa ile Afet
Hanım'ın iki oğlundan küçüğüdür. Doğduğu dönemde

t

ı<manlı padişahı II. Abdülhamid

olduğundan kendisine onun adı verilmiştir. Fakat o bu ad, hiç sevmemiş

ve dedesinin

tahtta
adı olan

Hamid ismini kullanmayı tercih etmiştir. Hamid Bey 'in. İki kardeşinden biri yaşamamış. ağabeyi
Mustafa Galip Bey ise, kendisinden bir süre önce vefat etmı stir.
Orundalızade'rıin

aile geçmişi

şimdi Rum tarafında nulunan,

yaşamış, Orundalı Hamid Efendi'ye dayanmaktadır.

Lefkoşanın Orunda köyünde

Or::ndalı Hamid Efendi ticaretle uğraşan

zengin biridir. Babası !!lbi yine t1c~r?t[e up:nı.şaıı Hacı 1vı,.-:1111et Ağa. oğlu Hamid Beyi bilgisini.
görgüsünü arttırması için birkaç yıllığına Beyrut' a göndermiştir.
temsilcisi olarak Lamaka'da çalışmaya başlar. O dönemde.
etki siy le dışarıya açık, çok hareketli

Hamid Bey, dönüşte babasının

Larnaka bir liman şehri olmasının da

bir ticaret merkezidir. Dışarıdan -özellikle Beyrut' tan- gelen

ticari malların başında sabun ve zeytinyağı vardır.
Hamid Bey, babasının teşvikine rağmen ticarette busanh olamaz ve memuriyet hayatına
geçer. Larnaka Belediyesi'nde ambar emini olarak erneklili ıine kadar çalışır.

'16

Bir Hatve-i Terakki. İrşad. t iı.gustos i 920. S. 3, s.4 l .

a.g.m.

47
48Kariin-i

Kirama, İrşad, 1 Mayıs 1921. S. 12. s. 184.
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22-23 yaşlarındayken

Layika Hanımla evlenen

Haııud Beyin

Nihal ve Hilkat. Fakat Hilkat yaşamaz.49 1918 doğumlu

üç kızı dünyaya gelir: Bihter.

Bihter ve 1920 doğumlu Nihal

hayattadırlar ve Lefkoşa'da ikamet etmektedirler.
Hamid Bey, kızı Bihter Hanım'ın ifadesiyle "yül.-ck Türkçe" bilen ve konuşan biridir.
Arapça ve Farsça kelimelere tam bir hakimiyeti vardır. Çok iyi Rumca ve biraz da İngilizce bilir.
Adadaki Türk toplumunun eğitimini, gelişmişlik dü/cyirıi yetersiz gören ve yükseltilmesi
için birçok toplumsal kuruluşta çalışan Hamid Bey. hatta l·:r dönem Larnaka İlkokulunda ücretsiz
olarak Türkçe dersleri bile verir. Yine Larnaka'da bulundu.ıu dönemde nikah memurluğu görevini
üstlenmiştir.i'' Eski adı Larnaka İttihat Klübü olan Lamaı,u Türk Klübü'nürı başkanlık statüsüne
eşdeğer olan sekreterliğini de yapmıştır."
Büyük bir Atatürk hayranı olan Hamid Bey, İstiklal \avaşı sırasında çeşitli yollardan yardım
toplayarak, Anadolu'ya ve İstanbul'daki muhacirlere yardım çalışmalarma katılmıştır.52 Savaş
sonunda yapılan kılık-kıyafet devrimine, Kıbrıs'ta ilk ayak uyduran kişiler arasında Hamid Bey ve
eşi de gelmektedir. Fes, çarşaf atılır. onların yerine modern .urzda şapka ve kıy afetler giyilir.

53

Gençlik döneminde imtiyaz sahibi olarak "İrşad .. ı _ ıkaran Hamıd Bey. ileri ki yıllarda da
basınla ilişiğini kesmez. Söz gazetesinde uzun yıllar "Lac1:1La Mektubu" adlı köşede "mütefekkir"
imzasıyla

Kıbrıs Türk halkının

haklarını

savunan

fik i: yazıları

yazar.

Larnakayla

ilgili

havadislere yer verir. Şiir, hikaye gibi edebi türlerden zi. ade fikir yazıları okur ve kaleme alır.
"İrşad"da onun imzasıyla yer alan herhangi bir yazı yoktur. Ancak bazı imzasız yazıları onun
yazmış olma ihtimali vardır.
Oldukça uzun ve sağlıklı bir ömür süren Hami.. Orunclalı. '23 Ocak

l 982 tarihinde

Lefkoşa'da vefat etmiştir.

49

"Vefat- Orundalızade Hamit Bey'in (Hilkat) ismindeki dilbaz ve -cvirn li küçük kızı bronşitten ınüteessiren geçen
Perşembe günü Lefkoşa'da vefat etmiş ve ebeveynini tahammül edilmez elem ve ızdıraplara gark eylemiştir. .. ", Söz. 7
Şubat 1929, s 3.
50
İrşad dergisi başyazarı tvı.Niizıın Bey ·;n büyük kızı Münevver Haı- .ı.Ia Behzar Gürsel Bey "in nikah memurluğunu
da yapmıştır.
51
"Larnaka Türk Klübü ile Larnaka Türk Ocağının birleşmesinden ;ı,.:ydana gelen Larnaka Türk ocağının ilk genel
kurul rop lantısı geçen Salı günü gecesi ocak salonunda yapı Im ıştır.
Toplantıda söz alan Baylar Hamid Orundalı.. Yeni idare kurulu: Bay i I amid Orundalı. .. " Söz. 28 Man ı 946. s.2.
52
Yardım toplama biçimlerinden biri de üzerinde Milli Mücadele'yi anlatan yazı ve resimlerin bulunduğu
kartpostalları satmaktı. Hamid Bey yardım için satılan bu kartpostallaruan birini de -hatıra olsun diye- kızı Bihter' e
verir. Bihter Hanım kartı kaybeder, fakat üzerinde yazanları ve resmi naurtamakradır. 12.4_2002 tarihli görüşme. MD.
53
·' ... Türkiye' de gerçekleştirilen
devrim Ieri ise çok yakından izledik kri nden olacak ki. oradaki Kıyafet Devrim inden
hemen sonra, annem çarşafı atar, babam da şapkayı giyer; yeni Türkçe vi de öğrenmeye koyulurlar._.-, Dr. Servet Sarni
Dedeçay, The Diary of Fuad Sami(l966-1967),
Lefkoşa 2000. s. 21,
Hamid Orundalı'nın büyük kızı olan Bihter Tayyar Hanım kendisi. ı. o 1.03.2002 Cuma günü yaptığımız görüşmede
aynı şeyleri bize de anlatmıştır.MD.

;j

ç- Başyazarı: Mehmet Nazım

Mehmet Nazım, 16 Mart 1898 tarihinde Larnaka'da doğmuştur. Babası Derviş Bey kendisi
ıyaya gelmeden, annesi İffet Hanım ise, oğlu 16 yaşındayken vefat ettiği için Mehmet Nazım
cası Hami Bey54

tarafından yetiştirilmiştir.

İlk ve rüşdiye tahsilini Larnaka' da yapan M.

zım, i'dadi tahsili için İstanbul'a gönderilir. İstanbuldu ıladika-i Meşveret'te okurken I. Dünya

/aşı' nm çıkması üzerine Kıbrıs' a geri döner. Tahsil hay.ı: ı nı
maka Amerikan Akademisi'nde

tamamlar. M. Nazın. Bey. kısa bir süre kumaş ticaretiyle

'aştıktan sonra memuriyete geçer. Mahkeme mukay : LI iği. Maarif Komisyonu"
zmeti Komisyonu üyelikleri yapar. Maarif Komisyonu

ve Amme

başkanlığı görevini Mayıs

1959' da

dürmekte olduğu tarafımızdan tesbit edilrnistir.i" Öte vundan Amme Hizmeti Komisyonu'ndaki
elik görevi 16 Ağustos 1966 tarihinde dolmuş, ancak dönemin

cumhurbaşkan muavini Dr. Fazıl

çük tarafından iki yıl üst üste uzatılmıştır.57 Hasan Şefik Altay M. Nazım Bey'den " ... Şimdiki
rme Hizmeti Komisyonu üyelerinden

M. Nazım Be, ··58 diye söz ettiğine göre bu görevi

'dürmeye devam etmiştir. " ... İş hayatını memuriyet ile ~eçiren M. Nazım Bey. otuz sene gibi
m bir müddet mahkemede çalışmış ve birinci sınıf muk.ıyyit

olarak tekaüde sevkedilmiştir ... "59

Emekli olduktan hemen sonra siyasete atılan M. Nazım Bey. 195S-te Larnaka Türk Belediye
eliğine seçilmiş ve daha sonra Türk ve Rum belediyelerinin ayrılması üzerine Larrıaka Türk
.ediyesinin başkanı olmuştur. Belediye başkanlığını sür.ıürdüğü

sırada 1959 geçici komitesinde

r alan dört Türk vekilden biri olmuş ve "Maliye Vekil !\ .u.ıvini" görevini üstlenmiştir.
M. Nazım Bey, Larnaka' da bulunduğu dönemde A:: .erikan Akademisi· nde ücretsiz Türkçe
.etmenliei
·;;.- ::ı,,,.,,.,,
G- .ıva·1·Yı,11,
.
.ı .•. _ ..•..•
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·;
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1925 yılında amcasının kızı Hatice Hanım'la evlenen Nazım Bey beş yıl görev nedeniyle
ığusa'da oturur.i" l 930'da Larnaka'ya döner. İlk kızları vlünevver H.ale6ı burada dünyaya gelir.
na ve Rona adında iki kızı daha olan Nazım Bey, her

üç

kızını da Amerikan Akademisi' nde

utmuştur.
·Himi Bey, Larnaka'run ileri gelen zenginlerinden olduğu gibi aynı . amanda Kavanin Meclisi üyesidir.
"Maarif Komisyon azasından ve çok kıymetli gençlerimizden '-.iazıın Bey tarafından mühim bir nutuk irad
1rulmuştur. Bir hakikat olarak diyebiliriz ki, Nazım Bey'in bu dccerli hitabesi müsamereye bir kat daha parlaklık
·miştir. .. " "Larnaka Mektubu", Söz, 4 Haziran 193 l , s. 3.
3kz. Belge ve Fotoğraflar
3kz. Belge ve Fotoğraflar
ı.g.e., s. 45.
vlehrnet Nazım Kimdir?, Halkın Sesi, 3 Nisan 1959, s. l , 6.
"İskele'nin muktedir ve lisan-aşina gençlerinden Mehmet Nazun Bey Mağusada mahkeme katipliğine tayin
ilmiştir, tebrik ederiz." Hakikat, 9 Şubat 1925. s. 3. sit 2.
"Kıymetli ve mümtaz 3ençlerımizden Nazım Bevin dün akşam »ir kızı dünyaya gelmiş ve "Münevver Hale''
miye olunmuştur. Ebeveynim tebrik ve nevzada saadetler temennı .deriz." l.arnaka Mektubu, Söz, I Kanün-ı sanı
31, s. 3.
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Ailesine

bağlı,

.ğitimin.dürüstlüğün

titiz, dürüst

ve kanaatkôrhğın

1971 yılı başlarında
:..,ondra'ya

gider,

ancak

=:enazesi 20 Ağustos

bir insan .ılan Nazım

ve çalışkan

hastalanan

Nazım

iyileşemeyerek

Bey'e

ilgisi, öğrencilik

yıllarında

üstlenir. Şiirlerinin

I \/71

en çok
başla,

yapar.

konur.

Londra'da

başlar. Faruk

·ı .vfik

memuriyet

hayatına ağırlık veren yazar, edebi çalışmalarını

.lll

..İrşad"

dergisinin

vefat

için
eder.62

"İrşad"

deruısinin

kapanmasından

hayatının

dil ve üslüp hakimiyetiyle

sever. Kıbrıs'a

beşinci sayısından

de yazar. çeşitli ingiliz ve
sonraki

yıllarda

sonuna kadar sürdürür.64

sade bir dil kullanan Nazım Bey hikaye. makale ve çevirilerinde.
kazandırdığı

Tedavi

Nafiz Çamlı bel ile

Fikretin şiirlerini

yanı sıra hikaye , e makaleler

gazetelerinden

lugat kullanmanın

teşhisi

tarihinde

İstanbul · da

Amerikan

Şiirlerinde

tercümeler

kanseri

toprağa verilir"

sonra Nazım Bey, 1920 yılında çıkmaya

itibaren başyazarlığını

dam.ık

13 Ağustos

sınıf arkadaşı olan, şiirler de yazan Nazım Bey,
döndükten

sürekli

önemini aşılamıştır.

1971 tarihinde Lefkoşa'da

Onun edebiyatla

Bey. çocuklarına

çalışırken

/cngin bir kelime kadrosuna

daima

sahiptir.

d- Haber Kaynakları
İrşad. daha ilk sayısında

" ... bil-umum sunüf-ı İslaı: vvenin seve seve okuyabileceği tarzda

memleketimize, milletimize yararlı makale! er ve tercüme a ... "6j neşredeceğini
doğrultuda

yayın

Savaşı'nın
haberlere

politikasını

en çetin zamanlarıdır.
yer verilmiştir.

organlarıdır.

sürdürmüştür.
Bu nedenle

Haberlerin

kaynağı

Derginin

ı.; ı ktığı

çeviri yazılarda

belirtmiş

ve bu

Anadolu· da Türk

İstiklal

daha çok Milli Mücadele'yle

ilgili

yıllar

ise çoğu İng !İiz gazetesi

olmak üzere yabancı

yayın

Adı geçen gazeteler şunlardır:

I .Near East (Londra)
2.Islaınic News (Londra)
3.Common

Sense (Londra)

4.The Evening News (Loncira)
5.Daily Express (Londra)
6.Daily Telegraph

(Londra)

62.•

Larnaka'lı M.Niizım 13 Ağustos 1971 Cuma günü Lorıdrac. tedavi edilmekte olduğu hastahanede Hakkın
rahmetine kavuşmuştur ... " Halkın Sesi. 14 Ağustos :97:, s. 4.
63
" ... Kıymetli büyüğümüz Larrıaka'h M. Nazuntn cenazesi bu gii;, ~O Ağustos 1971 Cuma günü Öğle namazını
müteakip Selimiye Camiinden kaldırılarak Lefkoşa Kabristanında ,:ı,cui istirahatgahına tevdi edilecektir. .. " Halkın
Sesi, 20 Ağustos 1971, s.4.
64
Mehmet Nazım, 29 Mayıs, Halkın Sesi, 29 Mayıs 1957, s. l. 4.
Kızı Rona Uzunoğlu'ndan aldığımız şiir defterinde bulunan Kasım ı ıı(ı4 tarihli "Kızıl İblis Kara Kuvvet" ve·· l 8. l 2.
l 965'te Milletler Meclisinde aleyhim ize verilen karar üzerine yazı 1111 ıştır." Notunun düşüldüğü "Kıbrıs ve Türk
Ordusu" adlı şiirleriyle tarihsiz olan "Gel", "Mücahit -!". "Mücahu -1'', "Türk Kıbrıs" adlı şiirleri ve yukarıda
belirtilen "29 Mayıs" adlı yazı M .Nazımm yazma çalışmalarını sür.ıürdüğünün karımdır.
65
ilk Söz, İrşad, I Haziran 1920, S. I. s. 1.
17

7.Liverpool

Courier ( Lıverpool)

8.Sunday Pictorial (Londra)
9 .Morning Post (Londra)
1 O. Daily Mirror (Londra)
11.Egyptian Gazette (Kahire)
12.Yorkshire Post (Leeds; West Yorkshire)
13. Times (İngiltere)
14.Muslim Outlook
15.Le Petit Journal (Paris)
16.East Europe
17. Le Matin (Paris)
18.New York Tribune (A.B.D.)
19.Looking Forward
20.Daily Mail (İngiltere)
Bu gazetelerden çevirilere ilave olarak üç yabanc: haber ajansından alınmış haberler de
tercüme edilmiştir. Bu haber ajansları şunlardır:
I .Reuter (İngiltere)
2.Agency Italian (İtalya)
3.Havas (Fransa)
Dergide. bu kadar cok ve çeşitli tercüme habere , er verilmesini

iki sebebe bağlamak

mümkündür: Birincisi, Kıbrıs adasının İngiliz yönetimin.ıc bulunması nedeniyle. birçok İngiliz
gazetesinin.

hatta dünya basınına ait gazetelerin adada kolayca bulunabilmesidir.

İrşad' ın işini kolaylaşurnıışur.

Bu durum.

ikinci sebep ise, başyazar \I. N azım· ın Amerikan Akademisi 'rıden

mezun olması dolayısiyle çok iyi derecede İngilizce bilmesidir."
İrşad'da çeviri yapılan yabancı gazetelerin çokluğuna karşılık. gerek Türkiye ve gerekse
Kıbrıs basınından çok az alıntı yapılmış ve bahsedilmiştir.

lürkiye menşeli gazeteler.Tan'{Vakit'"

ve Yeni Gün69 ile sınırlı kalmıştır. Bunun sebebi İngiltere nin o yıllarda

66

savaşan taraflardan biri

M. Nazım Bey, Winston Churcill Kıbrıs'a geldiğinde onun teı.umanlığını
yapmıştır (Bu bilgi M. Nazunın
kızlarından alınmıştır.).
67
Tan: İkinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet dönemlerinde yayın laııııı .~ bazı dergi ve gazetelerin adı. Talat Hasan
tarafından teksir makinasında çoğaltılarak lstanbul'da çıkarıldı( I lJ ! X-1919). Daha sonra haftada iki kez olarak
İskenderiye'de çıkartıldı. Bkz. Büyük Larousse, ,;, 21, s. l 1199.
68
Vakit: İstanbul 'da yayınlanan (l 917-1959) günlük gazete. Kı« ucuları l\llelımet Asım Us ve Ahmet Em in
Yalman'dır. Milli Mücadele'yi destekleyen gazetelerin başhcalann.landrr. Bkz. M. Nuri İnuğur. Basın ve Yayın
Tarihi. Der Yavınlan. İstanbul !'N':. 5. :-;41.
611
Yeni Gün: (t9l8-!9:24; yıllc.: ,,;.ıs,nd;; Yunus ?'~,.d; ,urafıiıdan -:;,,.ı.-ılan gazete. Milli Mücadele'yi destekleyici
yazılardan dolayı İngilizler tarafından kapatılır. Bunun üzerine g;ı,,·re Ankara'ya nakledilir. 1924'te lsranbulda

18

olması

kadar İstanbul

ve Ankara

ile Kıbrıs

arasındaki

haberleşmenin

kesilme

noktasına gelmiş

bulunmasıdır.
1920-22

yıllarında

Kıbrıs'ta

Kıbrıs'ta yayın yapmakta olan üç
1921 yılında Söz71.

çıkmakta

olan

Türkçe

gazete vardır: Vatan.

gazete

bellidir.

1920 yılında

I ıoğru Yol ve Arıkebut.i''

Bu gazetelere

1922 yılında da Davul72 gazeteleri ı.urılmtştır.

sayısı

Ancak

İrşad yayın hayatı

boyunca sadece Vatan73 ve Doğru Yoı74 gazetelerinden sö; etmiştir.

e- Kapanışı
İrşad dergisi'nin yayın politikasına bakıldığında çok ·ıüyük hedefler belirlendiği hemen göze
çarpmaktadır.

Bütün o hayallerin,

ideallerin

gerçekleşcoilmesi ise uzun bir zamana ihtiyaç

gösteriyordu. Derginin savunduğu fikirlerin hayata geçirilmesi ancak safha safha gerçekleşebilirdi.
Muhtemelen

dergi Kıbrıs Türk cemaatinden gereken ilgiyi görmemiş75 olmalı ki. "The

Cyprus Blue Book"un 1923 yılına ait verilerinde Türkçl' yayın organlan arasında ·'İrşad"ın adı
geçmemektedir. Derginin tam olarak ne zaman yayın ha'.' .ıunı bitirdiğine dair elimizde kesin bir
bilgi olmamakla birlikte birtakım ipuçları vardır. Bunlardı». i iki. başyazar Mehmet Nazım Bey' in
19 Nisan 1922 tarihinde iki aylık bir süre için Mısır . gidiş-dönüş vizesi aldığını gösteren
pasaportudur." İrşadin elde bulunan son sayısının N;s:111 1922 tarihi olduğu düşünülürse M.
Nazım Bey'in Mısır'a gidişinden sonra kendisi olmadan derginin çıkması tabiatıyle mümkün
değildi. Çünkü dergideki yazıların çoğu onun imzasıyla .; ı kmıştır ve özellikle çeviriler için ona
ihtiyaç vardı.
Bir diğer ipucu ise, Hasan Şefik Altay'ın M. Nal:ııı Beyin kendi ifadelerine dayanarak
verdiği bilgidir. Buna göre, dergide Halil Fikret Bey :ı.ıı ayn. M. Nazım Bey bir buçuk yıl
başyazarlık yapmışlardır.78 Demek ki. derginin yayın hayu.. I yıl 11 ay sürmüştür.
kurulan Cumhuriyet gazetesi Yeni Gün 'ün yerini almıştır. Bkz. ı\ I. Nuri İn uğur. Basın ve Yayın Tarihi. Der
Yavınları. İstanbul l 999, s. 339-341.
70
The Cyprus Blue Book (1920), Printed at the Government Printing Office, Nicosia. June 1937, s. 156.
71
The Cyprus Blue Book (1921), Cyprus: Printed by William Jame- Archer. Government Printing Office. Nicosia
1922, s.156.
72
The Cyprus Blue Book (1922), Cyprus: Printed by William Jarm-. Archer. Government Printing Office. Nıcosıa
1923, s.156.
73Vatan:
1920-1925 yılları arasında Hüseyin Hüsnü Cengiz tarafından , ıkan Im ış olan haftalık Türk gazetesidir. Bkz.
Cemalettin Ünlü, Kıbrıs'ta Basın Olayı (1878-1981). basıldığı yer yı; ok. s.7'2-73.
74

Doğru Yol: 1919-1925 yılları arasında Ahmet Raşit tarafından çık:u .. nus olan haftalık Türk gazetesidir. Bkz.
Cemalettin Ünlü, age., s. 50-54.
75
imtiyaz sahibi Hamid Orundalı'nın kızı Bihter Tayyar. Ol.03.~ıHJ2 tarihli görüşmemizde. kendisi çocukken.
evlerinde renkli kağıtlara basılmış dergi nüshalarının yığılı olduğunu ve bunları oyun amacıyla kesip bebek elbisesi
yaptıklarını anlatmıştır.
76
Bkz. Belge ve Fotoğraflar
77
Bu sürenin aslında 4 ay olduğunu daha önce açıklaın ıştık..
78
Hasan Şefik Altay, a.g.e.
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Gerçi başta Orundalızade

Hamid Bey ve Mehmet

r'\::1.ım Bey olmak üzere. bir avuç İskele

Türk gencinin idealist gayretleri iki yıl gibi kısa bir r: .. nanla sınırlı kalmıştır. Ancak onların
savunduğu fikirler hala Kıbrıs Türkü için halii güncelliğini koruyan temel meseleleri
etmektedir.

20

ihtiva

II. BÖLÜM
İRŞAD VE KIBRIS TÜRKLL::JN!N

ECİTİMİ

eşr-i Maarif Cemiyeti'nin kuruluş amaçları doprultusunda
:ıkmaya başlayan "İrşad" vasıtasıyla

onun yayın organı olarak

cemiyetin ulaşımı, ı arzuladığı

hedefler ve beklentileri

.unlardır:
1-"madrifiçin küçük bir meblağ temin ... " etmek,

79

·2-"Senelerden beri devam edegelen harb kaygı ve sızıları arasında içtimai dertlerimize karşı
ıigône kalan halkımızın tenvirdt-ı fikriyyelerine hddim :sbcıb ve avdmili teşrih etmek emel-i
ıdlisdnesiyle ceziremizde şimdiye kadar mahrum bulunıııığumuz aylık ilmi bir risale neşr .....
!tmek,80
3- "Erkek, kadın, zengin fakir bil-umum sunüf-ı İslaıııiyyenin seve seve okuyabileceği tarzda
nemleketimize, milletimize yarar iz makaleler ve tercümeler neşr etmek. .. "81
4- "Bu adada, esbôb u avdmil-i tedenniydtımızın en ııühimmi madrifsizlik olduğunu nazar-ı
itibara alarak

bıı maraz-ı

milliye

deva-sdz

olmak

:.

milliyetimizin

seviye-i

ilmiyyesinin

vukselmesine hizmet etmek.. "82
Cemiyet hedeflerine ulaşabilmek için. bilhassa bu Lkrginin Türk kadın ve kızları tarafından
okunmasını elzem addetmektedir. Çünkü "Nesl-i atiyi hı.zırlamaya namzet hanım kari/erimizin
lezzet-i mütalaayı hissetmeleri ve fikren tenevvüre hdhi: göstermeleri
hükmünü ... "almıştır. Bu nedenle de

artık bir ihtiyac-ı milli

Cemiyetin I derginin idare heyeti "Ceziremizde bulunan

bütün inas mekteplerine risalemizden birer nüsha meccanen gondermeği deruhde eder. "83

a- Kıbrıs Türklerinin Eğitimi
Larnaka Neşr-i Maarif Cemiyeti'nin kurulması ve »öyle bir dergi yayınlamasındaki

temel

hedef, adadaki Türklerin içinde bulunduğu "eğitim geriliv! .. ni ortadan kaldırmaktır. İrşad'a göre.
Maarif meselesi bir ölüm kalım meselesidir.
olduklarını,

79

82
83
84

" ... bu yeşil adanın her taşını ölü bir Türk y,·lıidinin seng-i mezarı. .. "84 bildiklerini

a.g.m,s.5

so a.g.e, s.
81

Türkler b.ı ada üzerinde "hakk-ı hayat sahibi"

ı

a.g.e
İrşad, I Ağustos 1920, S. 3, s.41
i rşad, I Haziran 1920, S. I, s. I
Larnaka Neşr-i Maarif Cemiyeti Hakkında Birkaç Söz, İrşad. I Ha.rran 1920. S. I. s. 3.

21

iddia ediyorlarsa, iddialarını isbat için toplumsal alanda. ekonomik alanda ve en nihayet siyası
alandaki varlıklarını göstermeye mecburdurlar. Bu da anc.u. okullar ve eğitim sayesinde olabilir.
Aksi takdirde olabilecekler ve bu olabilecekleri önlemek
Küçük kardeşlerimiz,
mi!liyyelerini

85

için yapılması gerekenler şunlardır:

"Kendilerine doğru ejder gibi itcıleyecek bir ırka karşı mevcudiyet-i

muhafaza edemezlerse,

senelerden beri .ievam eden varlığımız ada üzerinde

kendiliğinden sönecek, ecdadımızın mezar taşları kaybolac.ık ve kim bilir belki bir asır sonra Türk
mevcudiyetinden

bir nişan, bir emare aranırsa kiliseler, çevrilmiş etimi 'ferden başka bir şey

kalmayacaktır. "86 "Demek oluyor ki temin-i mevcudiv.

ve iddme-i hayal ermek. terakki ve

tekemmül ederek milel-i müterakkiye vii mütemeddine idiu.. ııı dahil olmak. milliyeı ve diyanetimizi
öğrenmek, fariza-yı ildhiyyeyi yerine getirmek ve vatanımızı sevmek ancak maarifle olabilir...s:
"Ayağımızın altından kaymak üzere bulunan bu mukaddes topraklara bizi esaslı surette rabt
edecek ve müstakbel medeniyetimizin sağlam temellerini vıı: · edecek olan madriftir. "88
Adada bulunan İslam cemaatinin hayatı ve asri ihti. açlarının başında, eğitim gelmektedir.
Bir milletin bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmeden, varlığuu tam olarak idame ettirmesi mümkün
değildir. Eğitime

önem veren milletlerin her alanda gel İ.· ınesi ve bu yolla varlıklarını temin ve

devam ettirmesi yine ancak eğitimle kabildir. Aslında Mü-

.iına11·111

eğitime önem vermesi gerekir. çünkü ·'... Ulum ve [ünı,

·11

bilime. ilerlemeye. dolayısıyla

teşvik ve tergib edici birçok dydt-ı

kerime ve ahddis-i Nebeviyye vardır. bunların mdnd-yı mııııifince her Müslim ve Müslime üzerine
tahsil-i ilm ü maariffarzdır ... "89 Halbuki, Türkler arasında ilim ve fen bir türlü gelişememiş. önem
kazanamamıştır. İrşad'a göre bu durumda sorulacak üç sor.: vardır:
1. " ... Maarifin biz Türkler arasında ta 'ammüm , , intişar edememesinin illet-i gaiyyesi
nedir?"
2. "Söz konusu

·· ile! ve esbabın ref ve izdlesiv..

muciri/in

terakkisine nasıl muvaffak

olacağız?"
,., " . .. Maarı
~ ,r
ifiın ıs l ahatına nere den b aş lamak LA
azım d ıı:' .. C)()

.J.

A

A

Birbirine bağlı bu sorulardan birincinin cevabı şudur: Eğitimin önemi anlaşılmadığından

"

bütün cihan, hatta diyar aşırı komşularımız bile seyldb-ı ıcukkiye katılmış sürüklenip giderken biz
(de) beyhude yere bu cereyana karşı gelmeğe ... "91 çalışıkhuı

için bu duruma gelinmiştir. Hatta 42

yıldır İngiliz idaresinde, dolayısıyla Avrupa idaresinde y .. -ayan Ada Türklüğü. içinde bulunduğu

85
86

87

ag.m., s.3
a.g.m, s.3
o
s7
a.~.ın...

88

a.g.m.. s.9

39

Maarif l , İrşad, I Haziran i 920, S. i , s. 6.
a.g.m. s.7.
a.g.rn., s. 8.

90
91

n

çevrenın

sağlamış

olduğu

ilim ve fen imkanlarından

üzerinde yaşayan Hıristiyan unsur, bütün bu fırsatları

yur.ırlanmarmştır.
Çlll,

Halbuki aynı topraklar

iyi değerlendirmiş, eğitime, okullara

önem vererek gelişmiş, çağdaş bir millet olmayı başarmışu r. insanca yaşamak için Türk milletinin
de aynı yoldan gitmekten başka çaresi yoktur. Bunu sagıumarıın tek yolu ise, okullara gereken
önemi vererek eğitimin ilerlemesine, yükselmesine çahşmaxtır.
İkinci ve üçüncü soruların cevapları ise şunlardır:

l.Programların ıslahı

2. Usül-i talim

ü

tedrisin ıslahı

3./slah olunmuş program ve usül-i tedrisi takip ve tı.ıblke kadir ve kudret-i ilmiyyeye malik
bir sınıf-ı muallimin teşkili ... "

92

b- Öğretmen Meselesi
Yapılması gerekenlerin başında okullarda eğitimi ehiiyetle yürütecek. meslek bilgisine sahip.
yaptığı işin önemini anlamış, çalışkan, metot bilen öğretmenler

yetiştirmek. gelmektedir. Halbuki

1920-22 yıllarında Kıbns Türkünün bir öğretmen okulı bile yoktur. Gerçi bununla ilgili bir
çalışma söz konusudur. "... mesela mekteb-i i 'dadiye esas. 'II bozmamak şartıyla bir de sultanı ve
darü 'I-muallimin şubeleri açmak... sene-i dtiyeye dair

ırojemizin birinci maddesidir ... Çünkü

memleketin her şeyden evvel, ileride maarifin temel tas, demek olan kaza mekteplerini

ıslah

edeceğimizden o ıslahata göre muallim yetiştirmek dereı. -i vucübdadır ... Çünkü talebeden evvel
muallim bulmak lazımdır. "93 diye beyanatta bulunan E, ı.af-ı İslamiyye murahhası İrfan Bey 'in
söyledikleri

gerçekleşinceye

yükseği bulunduğundan

kadar "... Mekteb-i

mezunlarının

i 'dad! ceziredeki

da . .. en yüksek

mekdtib-i

ıcıhsil görmüş

.,y.ı

Isldmiyyenin

en

kimseler olmak

hasebiyle okullardaki öğretmen ihtiyacının onlardan olu-. urulacak bir k.adroyla giderilmesi söz
konusudur. Zaten "... i 'dddi mezunları az çok ilel ii emrd:-, ictimdiyyemize de vakıf olduklarından
ve perişan-hal milletimizin bugünkü felaketini hazırlayan iıep bu derd-i cehalet bulunduğunu da
pek iyi anladıklarından deruhde edecekleri vazife-i taliııı ii tedrisin bir hizmet-i vataniyye vu
milliyye olduğunu ve öyle alelade bir meşgale olmaktan pek uzak bulunduğunu pek iyi takdir
ederler ve hüsn-i ifasından ... "95 hiçbir şekilde çekinmezler. Ancak özverili bir biçimde çalışan, ya
da çalışmayı kabul eden i'dadili gençlerin halk ve resrn: makamlar tarafından himaye edilmesi

Maarif 4, İrşad, ı Eylül 1920, S. 4, s. 58.
Maarif-i İslamiyyede Yeni Faaliyetler. Evkaf-ı İslarniyye Murahhas,
22. s. 345.
94
Maarif 3, İrşad, I Ağustos 1920, S. 3. s.35.
95
a.g.m., s. 35.
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93

?~

_.)

irfan Beyle Mülakat. İrşad, I Mart 1922. S.

erekmektedir. Çünkü birçok. tahsil görmüş· öğretmen çal ı-uklan okullarda sadece "ibtiddi tahsil
'e iktifa etmiş" öğretmenlerin

baskıcı ve zalim tutunı ı arı yüzünden

sanmış olduklarından daha az maaşla çalışmaya razı olu: · öğretmenliği

öğretmeni ikten bıkmış.
bırakmış. ya da bırakma

oktasına getirilmiştir. Maarif " ... eğer yine birçok kıymeı.ııir uzuvlardan mahrum kalacak olursa
eriliğimizi

icab ettiren avdmil-i müessirenin devamındcııı maôrifimizdeki geriliğin de devamı bir

mr-i zaruri olacağından şübhe yoktur... "

96

Eğer bu kişiler ödül, takdirname gibi birtakım teşvik edici değerlendirmelerle desteklenecek
lurlarsa durum değişebilir.
Öğretmenlerin
ereken bir diğer

mesleklerini

sağlıklı

, ürütebilmeleri

bir biçimde

nokta onların çalışma ortamlarının

ırograrnlarının yeniden tesbit ve tanzim edilmesidir.

için dikkate

.nesleki sorumluluklarının

alınması

ve öğretim

Bununla ilgili olarak "İrşad'ta gönderilen

mzasız bir okuyucu mektubundaki müşahedeler oldukça uikkat çekicidir:

Muhterem beyim ı Sizi temin ederim ki cemdariıııizin musdb olduğu emrazın başlıcası
·ehalettir. Mektep ve muallim,

işte bu iki vasıtadır

ki bizi ancak inkıraz

uçurumundan

ızaklaştıracaktır. Rumların çok zaman evvel keşfettikleri .-ihi hi: de artık cami · ve mektebin ayn
tyrı mahaller olduğunu anlamalıyız.

Nesl-i atiyi yetis .. ıecekler.

.ahvelerde hurdfdtla

anlatan.

dolu hikayeler

hissiyaı-

Kaside-i burde ezberleyen.

milliyyelerinden

ılmamalı, ancak asrf muallimler olmalıdır. Bu muamma luılledildiği

bihaber

mahluklar

gün belki halasa doğru adım

ıtmış bulunacağız ... "97 Pergama, Pile, Vuda, Arçoz. Mcıuşa. Lefkara. Tatlısu köylerini dolaşıp
ıuralardan elde edilmiş gözlemler doğrultusunda

yapılan bu yorum. Kıbrıs Türkünün eğitimini

istlenen öğretmenlerin ne kadar yetersiz olduğunu gözle: önüne sermektedir. Şahsı gayretleriyle
nr

şeyler

yapmaya

çalışanlar

ise

maddi

irnkôns.zhklar

nedeniyle

yeterince

faydalı

> lamamaktadırlar.

Sayıları zaten yeterli olmayan öğretmenlerin

gittikleri köylerde bir de din adamlarının

görevlerini üstlenmeleri Ada'daki Türk eğitimini iyice cıkmaza sokmakta ve tam manasıyla
;:ağdışı yapmaktadır:

"... Meslek-i talim

ü

tedrise dahil oııın i 'dddililer(in) birçok fedakarlıklara

catlandıkları. bir kısmı köylerde imamet ve gassôllık gibi , ,::ô((i müşkileyi de deruhde ettikleri ve
nusn-i ifaya... "98 çalıştıkları görülmektedir.

··... Keşke

lı.

r karyede de evldd-ı vatanın talim ve

terbiyesi asri muallimlere havale edilse . sarıklı efendiler le vezdif ü evômir-i diniyyeyi telkin ile
iştigal etseler ne ala olurdu ... "99 Okulları .. ja 'dl ve mı, etedir muallimlere tevdi· ederek" dini
.
Açık Mektup: İrşad Muharririne, İrsad. I Su bat 1922. S. 2 ı. s. 3~- ·, 33.
ıs Maarif 3, İrşad, I Ağustos 1920, S. 3, s.35-38.
1999
Açık Mektup: İrşad Muharririne, İrşad, I Şubat 1922, S. 21. s. -~~7-333.
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meselelerin

"hall ü faslını da hoca efendilere terk "euuck gerekir. Ancak çıkarılan yeni bir

kanunla, bir i'dadi mezunu öğretmene,
rnekdtib "e bırakılmıştır:

imamlık

göre- ini de verme yetkisi

" ... böyle bir hdl köylerde dini ııııbdldtsızlığc:

"sermufettiş-i

meydan açacağı aşikar

olduğu gibi bir kısım köylerde belki daha tehlikeli hallere sebebiyet verecektir ... "1011 Bütün bu
geriliklere çare olarak "memlekete iyi muallimler yeıişıiıınek

için i 'dddiyi biraz ıslah edip bir

dcırii'I-muallimin açmak yollarını aramalı. .." uıı dır. Aksi ı.ıkdirde gelecek nesiller ehil olmayan
öğretmenlerin elinde heba olup gidecektir.
Öğretmen ihtiyacının çokluğu ve bir öğretmen okurunun olmaması gibi nedenlerle idadi
hatta ibtidai mezunlarının öğretmenlik
kaliteyi düşürmektedir:

mesleğini yapıyor olması kimi zaman bizzat mesleki

"... Hakikati söylemek lazım gelir ise: nesl-i atinin talim ve terbiyesini

deruhde etmiş öyle muallimlere tesadüf edilmektedir ki vıızdığını,

okuduğunu henüz anlayacak

seviyeye gelememiş fakat kuvvetli iltimaslarla, tavsiye/erit· bu meslek-i mukaddese dahil olarak
zavallı

çocuklarımızın

pek kiymetddr olan

tahsfl zcuııanlarını

hu suretle

mahv

ıı

heba

etmiş. L er diır... "102

Görülüyor ki, eğitim ve öğretimi sağlayıp milleti.. ilim ve irfan sahasında ilerlemesini.
cehaletten kurtulmasını gerçekleştirecek etkenlerin başıncı..

"donanımlı ve yeter sayıda" öğretmen

yetiştirme ihtiyacı gelmektedir.

c- Eğitimde Metot Meselesi
Eğitim ve öğretim alanında öğretmen kadar önemli ')İr konu daha vardır ki o da okullarda
uygulanmakta olan metottur. Çocuğa okulda okuma. öğrenme.

araştırma zevki aşılandığı takdirde.

o bu yetilerini ömür boyu geliştirerek devam ettirecektir. ,. 'emiyetin her bir ferdi için bunun aynı
şekilde sürdürüldüğü düşünülecek

olursa, o cemiyetin

. l im. irfan sahasında sürekli geliştiği.

ilerlediği, yükseldiği kolayca anlaşılır. Halbuki okul sır.ılannda
çocuklar için mesele büsbütün

değişir.

" ... zevk-i tetebbu· duymayan

Onlar mekteplerini bitirir bitirmez senelerce beraber

uğraştıkları kitaplarına karşı hemen bir vaziyet-i bigane ıııkınırlar ve fazla öğrenmek değil bilakis
okuduklarını unuturlar ... "103 Bu duruma yol "'ç,:ır:ı nedc.ucrin başında okullardaki ceza usulleri
gelmektedir:" ... her harekette bir tokat, her hatada bir deiiııek: her üç yanlışta birfalaka cezasıyla
bir günlük açlığa mahkum edilen bir sürü zavallılar. ceza. ırı yarı çılgın bir hale gelmiş bir kitle-i
r ,

sıbyan tasavvur ediniz ... "104 diyerek öğrenci cezalarını L;:.,,·ir eden M.

100

Maarif- Muallimler, İrşad, l Mart 1921. S. 10, s. 147.
Encümen lctima' lan, İrşad, I Temmuz 1921, S. 14, s. 21 l.
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azım. kendisinin de bu

ems cezalara maruz kaldığını şöyle ifade eder: "... Mcıaep sıralarında yaşadığım zamanları
düşünüp derslerimi muallim efendilerime beğendirmek. b. 0:endirehilmek için çektiğim zahmetleri
ve bu zahmetlere mukabil yine değnek ve açlık cezalarıyla <arşılaştığımı tahattur ettikçe on. onbeş
senelik hayat-ı tahsiliyyemin

belki nısfından fazlasını ( ., mdndsız bir tarzda zihin yormakla

geçirdiğimi bugün anladıkça o gayr-ı kabil-i tekerrür saw -i mesaime o kadar yanar ve acırım ki
tarıif e demem ...

,,/05

"İrşad"a göre, cezalandırmaya neden olan etkenlerden biri. yine eğitim sistemindeki bir diğer
çarpıklıktan kaynaklanmakta, hata hatayı doğurmaktadır:
ezbere dayanan bir anlayışla oluşmuştur. Okullarda

O dönemde okullardaki yaygın metot.

"ck ,·

ôğrenmek

ve anlamak sanatı değil.

kelime ezberlemek ve zihin yormak usulü takip edilir ··1116 ()~renci ·· ... dersini yalnız ezberlemek için
uğraşan. kitabının içindeki saıırları manası itibariyle degi! de şekli itibariyle hazırlamak için gece
arı gibi vızlaya vızlaya fikrini bir yığın kelime ve cümle deposu yapan, okuduğunu anlamayan

. il mıştır.
. ,
on d.an b ir l ezzet h issetmeyen... .aor a d eta biır ro b ot h a l'ıne gcurı
Derginin eğitim sütunlarında, eğitimi geri bıraktıran bütün bu olumsuz şartlara ilave olarak.
Arapça ve dini ilimlerin öğretilmesinde
Eğitim ve öğretimin bazı alanlarında

uygulanan eski usullerin tenkidine de yer verilmiştir.
ufak tefek değişi., I iki er. hatta yenilikler yapılırken

şimdiye kadar ulüm-ı diniyye vii Arabiyye derslerin.de hi, ir ıslahdı yapılmadığından

.....

senelerden

beri hdl-i sôbıkını ve usul-i kadimini muhafaza etmektedı. ·... ··108 Halbuki· bu derslerin hem dini
bilgilerin, hem de Osmanlıca Türkçesinde kullanılmakta ouın Arapça kelime. terkip ve kuralların
öğrenilmesi açısından büyük bir önemi vardır.

109

1920 yılında uygulanmakta olan programa göre. bir öğrencinin okula başlamasından üç ya
da dört yıl sonra, yem: öğrenci dokuz on yaşlarında iken. .urıi eğitime başlanması şarttır. Ancak o
yaşlardaki bir öğrencinin öğretmene başvurmadan kolaylık .u anlayabileceği sadelikte ders kitapları
mevcut değildir. "... Dördüncü senede "ilmihal" ndmtyı.. okutturulan ulüm-ı

diniyye kitapları

gerek tarz-ı tahrir ve gerekse muhteviyat itibariyle mauııeessüf kat 'iyyen talebenin sinnleriyle
mütenasib bir derecede değildir ... En yüksek sınıfların bile anlamakta müşkilat çekeceği birtakım
çetin çetrefil ibarôttan mürekkebdir ... "110 Bütün bu ifadeler öğrencilere " ... dayak zoru ile, unf u
şiddetle, hiçbir şey anlamamak ve ekseriya da "v " harfin. atlamamak şartıyla akaid muallimleri
tarafından ... "111 ezberletilmektedir.
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Dini eğitimdeki bu olumsuzluklar ezbere dayalı, sevi, eye uygun olmayan bir metoda ve aynı

.recede metotsuz ders kitaplarına dayanmaktadır.

Ve (,::;,-..: olarak. derslerin uygulamaya dönük

ıpılması gerekmektedir. "İrşad" a göre " ... ibtiddiler için ıcr derste olduğu gibi ulüm-ı diniyyede
nazariyattan ziyade ameliyatın tesiri vardır. Bununçıııı hu nazariyattan sarfı nazarla ameli

ı

tisdta müstenid tedrisat lazımdır. Çocuk faraza ikindi n.ıınazının dördü farz ve dördü sünnet-i
tyr-ı müekkede olmak üzere sekiz rekattan ibaret olduğııııu ve süret-i edasını ameli bir sürette
isin de farz ve sünnetin ne demek olduğunu varsın daha _ı ııksek sınıflarda öğrensin. .. "112
Rüşdiyerıin birinci senesinden başlayıp i' dadi bo. unca devam eden yedi sekiz senelik
rapça eğitimindeki durum da din derslerinin durumundu.ı farklı değildir. Arapça'nın Türkçeye
rmiş bazı kural ve cümle yapılarını öğretmek yeterliyken

·· ... halcı maattcessuf "kal "in aslı ve

'stif'al'tin "s'isi ile uğraşılıyor... "113 "İrşad" Arapçarun diğer dillerden daha çok Türkçe'ye
rmiş olmasına rağmen bu dilin öğretimindeki usülsüzlüğ

...· ve başarısızlığa bir de bu dersi öğreten

~retmenlerin her iki manada yetersizliğini ilave eder. ıünkü Kıbrıs'ta Arapça öğreten uzman
~retmen ya çok az, ya da hiç yoktur. Bu nedenle o kadar vıl Arapça okuyan öğrenciler arasında.

eğil Arapça'yı,

Osmanlıca'da

kullanılan

en

basit

Arapça

kelimeleri.

terkipleri

bile

ırenemeyenlerin sayısı hiç de az değildir.
Okullarda okuma zevkini körelten bir olumsuzluk ('.:ı,;~ı vardır ki o da öğrencilerin yaşlarına
!

seviyelerine göre oldukça ağır olan kitaplardır:

·· ... Hcıııi: sekiz on yaşındaki küçük çocukları

ıbahleyin mektebe koşarken seyrediniz. Ellerinde ufacıı. kollarının kaldıramayacağı derecede
uyuk bir kitap yığını görürsünüz.

O yığın; tecvid, ilııııluil. sarf: coğrafya ve tarih gibi hep

.berlenmesi icdb eden kitaplardan mürekkebdir. Bu kuçiıı. çocukların kollarının kaldıramayacağı
'J

ağır yığının mündericdtını şübhesiz yeni dimağları da i c • ··ukıen acı: kulu·..... t u
"İrşad",

ilk sayısında.

amaçlarından

birini··... le: ııcıi dertlerimize karşı bigane kalan
1

zlkımızın tenvirdt-ı fikriyyelerine hadim esbdb ve avdmili -~-rih ermek .. ··115 şeklinde açıklamıştır.
u itibarla, eğitime dair sorunların neler olduğunu- çeşiıh yazılarla dile getiren yazarlar, sadece
ırunu tesbit etmekle kalmayıp birtakım çözüm önerileri de getirmişlerdir. Zaten Neşr-i Maarif
emiyeti'nin kuruluş nedenlerinden biri de budur. Cemivetin yayın organı olması dolayısiyle

lrşad" üzerine düşen bu görevi yerme getirmekte gecikmemiş ve ilk sayılardan itibaren sorunlara
e onların çözüm yollarına yer verir.
Derginin başyazarı M. Nazım Bey, bir yazısında çoc.ıklann okuldaki durumuyla ilgili şöyle
ır tesbitte bulunmaktadır:

"... Artık insafa gelelim. Cıı.ıd-i istikbalimiz olacak çocuklarımızı.

2

a.g.m. s. I 04.
a.g.m. s. 105.
4
Zevk-i Tetebbu' ve Biz, İrşad. I Eylül 1920, S. 4, s. 55.
5
ilk Söz, İrşad, I Haziran 1920. S. I, s l.
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atinin

kavi mücahidi

olmaları

melhuz

olan bu nesl-i

necibi bu ıarz-ı tedris ile fikren idama

mahkum etmiş oluyoruz. Çünkü ibtidd ' o zavallıların dinı.. ~/arım beyhude yere yorup. mektepten
çıkıncaya kadar bitdb bıraktığımız gibi diğer taraftan da.

fona

usulümüz neticesi olarak onlarda

okumaya, mutdla 'aya bir his, duygu bırakmıyoruz ... "116
O halde adadaki Türk eğitim sistemi, daha doğrusu sistemsizliği

içinde bulunduğu bu vahim

durumdan nasıl kurtarılacaktır?
Öncelikle yapılması gereken " ...yanın asra karib

[ı

müddet-i mediden beri madrifimizin

ı]:

ıslah ve terakkisine mania teşkil eden engelleri dur-erulısdne bir surette tayin ve tesbit ederek
ortadan kaldırmak, ta esasından söküp atmaktan ibarettir ." tı : Böyle bir başlangıç öneren dergi.
ancak bu şekilde ilerideki

gelişme ve ilerlemeler
daha

hızlı

İl, 11

erişileceği

yapılacak

.ikrindedir.

çalışmaların
Hele

bir engele

uğramayacağı.

maksada

çok

öğretmen

sorunu

çözümlenirken,

i'dadilileri

öğretmenlik mesleği içinde i-uhdam etmek yerine " ... muallim/iğini

muallimlikten gayrı işlerle meşgul olmakla geçiren nd-elıiller ... "118 i alıkoyma yoluna giden bir
eğitimin asla başarılı olamaz. Eski usuller kökünden söküp

atılmadıkça

·· ... dünyanın en medeni

hükumetinin maarif kanunu ... değil, kanün-ı lldhi... taıbıke ... "119 kalkışılsa dahi fayda yoktur.
Önce bütün o engellerin
ortadan kaldırılması sarttır.
~
'
Engeller ortadan kaldırıldıktan sonra yapılacak ilk

yeni bir müfredat programının onaya

konulmasıdır. Çünkü gelişmeyi sağlayacak en önemli : , .. rt. programları

"kurün-ı vustdilikten"

"Avrupai" bir biçimde yeniden düzenlemcxtir: ..... Bunu da elifbadan başlamak

kurtararak

lazımdır. Elifbanın şekl-i hdzırındon bütün bütün sarf-ı nazar ederek usül-i cedid üzere tertib
olunan savti kısmını kabul ... "120 etmek ve bövlece
Rusv.ıdaki
Türk ve Müslüman cocuklan •....zibi
.
•.
)

Kıbrıs'taki Türk çocuklarını da çok kısa sürede okur yazar· uprnak ... Hedef bu olmalıdır.
Eğitimin geliştirilmesinde
yaşlarına,

seviyelerine

ikinci aşama. ders kitapl.ı.uun dil ve muhteva olarak çocukların

ve daha önce almış olduk.lan

ıilgilere uygun

seçilmesidir.

Kitaplar

"....çocukların o sinnde bilmesi, öğrenmesi lazım gelen ve nkişôfdı-ı fikriyyelerine hadim bulunan
malumatı, bilgileri, mebddi-yi funünu gayet sade ve açıı. bir lisanla yazılmak şartıyla muhtevi
bulunursa matlub olan ıslahat meydana gelmiş olur ... "121
Alfabe ve kitaplarla ilgili düzenlemelerden
gidilmesine gelecektir.

sonra. -ıra okullarda yeni bir teşkilatlanmaya

Ancak adadaki Kıbns Türkleri ar.ısında böylesine gelişmiş bir programı

oluşturacak derecede ihtisas sahibi kimse veya kimseler
116
117
118

Zevk-i Tetebbu' ve Biz, İrşad, I Eylül 1920. S. 4. s. 56.
Maarif 4, İrşad. I Eylül 1920, S. 4. s.57.
o
a.g.m.
s. 5 8 .

119

a.g.m. s. 58.

120

a.g.m. s. 59.
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ıulunmamnktadtr.

Bu halde. yapılması

gereken, İstanbul'da

uygulanmakta

olan "sultanı"

prouramını

alarak

aynen uygulamaktan

ibarettir. Bu durumda " ... Köylerdeki ihtida 'i teşkilatını {cı,(rv ederek bunun yerine nısf-ı sultani
yani sultaninin birinci senesinden altıncı senesine kadar olun ilk altı senesi konulmalıdır. Zaten
bundan akdem köylerimizdeki ibtidd 'iler yine altı sınıf idi. /(c::::cıf ik kaza merkezlerindeki

ibtidd 'ive

rüşdiden ibaret olan şimdiki teşkilat da kaldırılarak oralar.la da sülüsdn-i sultani yani sultanilerin
birinci senesinden sekizinci senesine kadr:r olan ilk seki: .ırufı kabul olunmalıdır ... "122 İ'dadiler
ise tam bir sultanı haline dönüştürülmelidir. Ancak bütün hunlar yapılırken okulların ..... her türlü
teşkildt-ı

cedideyi,

techizdt-ı fenniyyeyi

(haiz)

talebesi

üzerinde

nufuz-ı

ilmiyyeye

malik

muallimleri ile... "123 sultanı olabileceğini unutmamak gerekir. Çünkü eğitimde yapılan ıslahat ne
kadar büyük olursa olsun, onu " ... husn-i takib u tatbik edecek iktidara malik ve kudret-i ilmiyyeye
sahip bir sınıfı muallimin teşkili artık lüzum-ı mübrem haie gelir .. "11.ı
Sultanı teşkilatının kabülüy le ilgili öneriler sıralanırken " ... Son zamanlarda i 'dddiyi sultaniye
tahvil eylemek üzere komisyon-ı mahsusun

müzakerede

bulunduklarını

uzun kulaktan haber

alıyoruz ... "125 şeklinde bir ifadeye yer verilmekle beraber sonraki aylarda böyle bir gelişmenin
olmadığı görülmüştür. "İrşad" yazarları, bu durumu hesaba katmış olmalılar ki. uygulanabilir
ikinci bir öneride bulunmuşlardır. İki seçenekten oluşan b.. öneriye göre:
1. ·· ... tecrube-dide

ı:e ınuktedir muallimlerden

ı>e daiıu hu husıısı a vukuf-ı tdmma malik

kimselerden murekkeb bir encümen-i müfrez ayırarak
amı'kal arına h ava le etme k:... "

t.. cseleyi

onların tedkikdt u tetebbudt-ı

126

2. ''.. birinci suret mümkün olmadığı takdirde mev. ııt muallimlerden en iyi usid-i tedrise
malik olanlardan birisinin takip ettiği tarz-ı talimi kabul .vlemek... "11- ten başka yol yoktur. En
kısa zamanda, bu iki yöntemden birini seçip okullarda
bütün öğretmenlerin

aynı usülü

tatbik

etmelerini

hemen uygulamaya koymak ve bu şekilde
sa~ .umak gerekmektedir.

müfettişlerin bir öğretmene kitabın kaçıncı sayfasına k"Jor

··irşad"a göre.

okuttuğunu değil. hangi usul ve

yöntemleri kullandığını sorması daha akıllıca olacaktır. .x.ıcak bütün bu yenileştirme çabalarının
uygulanabilmesi

ve sürdürülebilmesi

için, ortaya konan usülü "... husn-i takib ü tatbik edecek

iktidara malik ve kudret-i ilmiyyeye sahih bir sınıfı mııııllimin teşkili ... "128 ne ihtiyaç vardır.

121

a.g.ın. s. 59.
-- a.g.m. s. 61.
P'
_, a.g.m. s. 61.

po

124

Maarif 5, İrşad, l Teşrin-i evvel 1920, S. 5. s. 73.
Maarif 4, İrşad, ı Eylül ı 920, S. 4, s.62.
126
Maarif 5, İrşad, l Teşrirı-i evvel 1920. S. 5. s. 72.
ı21 a •::,,ITI,
o
S. 72 .
128 a.i:,,ITI,
'
S. 7~J.
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1()

" ... elyevm muallimlikie
dirayetli kimselerden

iştigal

edenler

arasında iyi bir ı.ısfiye

muamelesi yaparak muktedir ve

mürekkep yeni bir muallimin kadrosu teşkil eylemek icdb eder ... "119

İrşad, "eğitimde kökten yenilik" konusuna dair pr. ,jel ere yer vermeye ay Jar boyu devam
etmiştir. Zaten Neşr-i Maarif Cemiyeti'rıin. İrşad'ın ve dol:" ısıyla İskele Türk gençliğinin amacı ··
... milletin mütefessih aksamını temizlemek ve onun yerin, bir nesl-i necib yetiştirmek çarelerini
bulmaktı ... "130 Bütün bu gayretlerin neticesi olarak. Larnuka Maarif Komisyonu, bir yıl sonra.
Larnaka'daki zükür mektebini iki sınıf ilave ederek "nim-. · dôdi" şekline dönüştüreceğini.
kızlar için de bir terzi okulu açacağını karara bağlamı-

;ı

I

aynca

ve ayrıca ·· . .. mektep muallimin

kadrosunu da en güzide muallimler ile ikmale muvaffak o.ıııuştur .. ··137 Ancak Larnaka rüşdisinin
"nim-i'dadi'' olarak değiştirilmesi kararı çok geçmeden i.ıral edilmiştir. Maarif dairesi. gerekçe
olarak "

Larnaka nıekrebinin beş ibtidiii ve iiç münıı.ı : sınıfı havi encümen idaresinde bir

mekteb-i ibtidd 'i olduğunu ve komisyonun fazla teşkilat ve tedrisdtıan ictinab etmesini ihtar
b uyur d u... ,,/33 açı kl amasını yapmıştır.
İrşad, alınan karara, şiddetle karşı çıkmış ve g,.:ı-ekçelerini ayrıntısıyla okuyucularına
aktarrmştır.l" Ancak bütün itirazlara rağmen bir sonu,

alınamamıştır.

1922 yılında Evkaf-ı

İslamiyye Murahhası İrfan Bey' le yapılan röportaj, Lam.ı ı,a' da ve diğer kazalarda sadece ibtidai
eğitimi

verilmesine

devam

edildiğini

göstermektedir:

mekteplerimiz bugünkü ihtiyaca cevap verecek bir halde

ıı,

İrşad

muharririnin

Kazalardaki

.:ı,ifdir. Mekteplerimizin ıslahı hakkında

yeni projeleriniz var mıdır? "135 sorusuna İrfan Bey: · Kazalar daha ziyade ibtiddi irfan ile
meşguldür. Merkezdeki mektep aşağı yukarı oldukça !<:.' «ildta mazhar olmuş bir müessesedir.
Esaslı bir teşkilata nail olmuş müesseseler ıslahı daha sehildir. Binaenaleyh
itibariyle ma 'dim, oiurıı cieğii mevcudu
vermiştir.

Bu da gösteriyor

yeni ihtiyaçlar

ısiah. muvafiakıvc. namına kıvmetdtir olur ... "136 cevabını

ki. kazalardan

ziyade

m.rkezdeki i · dad inin geliştirilmesi

söz

onusudur.
Bütün bu tekliflere, projelere ve gayretlere· rağmen Neşr-t Maarif Cemiyeti ve onun yayın
organı olan İrşad, okullardaki eğitimin ve teşkilatlanmanın

geliştirilmesi

konusunda yapmak

istediklerini yapamamış, düşüncelerini hayata geçirememiştir.
a.g.m. s. 7~J.
Maarif Teşkilatımız Men' Ediliyor, İrşad. I Teşrln-i sanı 1920. S. <•. ~- 84.
131
,., Bir Hatve-i Terakki, İrşad, I Ağustos 1920, S. 3, s. 41.
a.g.ın. s. 4 l.
n; Sukut-ı Emel. İrşad. I Teşrin-i evvel l 920. S. 3, s, 78.
,JJ Bkz. Maarif Teşkilatımız Men' Ediliyor. İrşad. I Teşrin-i sanı 19~· S. 6. s. 84-88.
'9
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Maarif-i İslarniyyede Ys:r.: Faaliyetler !:v!,;:;f-t İ:;liım:y::e Mı;r;ılıb,: irfan Beyle Mülakat. İrşad. I Maıt 1922. S.
-2. s. 344.
136
a.g.mu... s . ~44
.) .
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ç- Kadınların Eğitimi

Okullardaki eğitimin gelişmesi, yükselmesi
gulanabilmesi

için ı,.·,..-~itli fikirler ortaya koyan ve onların

için çırpınan İrşad, aynı duyarlılığı

nusunda da göstermiştir.

Bunun

ilk işaretini.

k.ıdınlann

ve kız çocuklarının

dert'.İ ıin ilk sayısındaki

eğitimi

·· ... Nesl-i

dtlyi

zırlamaya namzet hanım kızlarımızın lezzet-i mütdla 'aı : hissetmeleri ve fikren tenevviire hdhiş
stermeleri

artık bir ihtiyac-ı milli hükmünü

aldığı kcınaatinde bulunan heyet-i idaremiz

ziremizde bulunan inds mekteplerine risdlemizden bire, nüsha meccanen gondermeği deruhde
er... "137 açıklamasında görmek mümkündür.
Kadınlar gelecek. nesilleri yetiştirmek sorumluluğunu

taşıdıklarına göre. eğitilmelerine

en

da gayret gösterilmesi gerekenler de onlardır. Halbuki cn az düşünülen ve en çok ihmal edilen
dınlardır. "... Bir milletin te 'min-i galebesi. esbdb-ı terı.ı.ki vü tealisi pek çok tecrübelerle sabit
nuştur ki kadınlığın i 'tilôsıyla husul-pezir

olabilir ..... ı.;. l3unu sağlayabilmek için de kadınların

itimine önem verilmelidir.
Bir kadın çok okumalı ve okuduğunu anlayabilmelidir.

Bir anne ancak bu şekilde dünyaya

tirdiği çocuğuna gerekli terbiyeyi verme kudretine sal. ı p olabilecektir.

·· ... ilim ve fen terakki

ikçe asırların buyuk dahileri terbiye-i etfal için daha ~:11zel usıiller arar ı·e tarz-ı terbiye icat
erler. Evladını iyi yeıişıirmek

isıeyen validelerin

biıtorı

hu usulleri hi/me/eri ı·e bu tarzda

zılmış eserleri kemdl-i dikkatle tetebbu' etmeleri elzenıdır . ··139 Halbuki Kibns Türk kadınlan
görülen bu gelişmişlik

düzeyinden

çok uzakta bulunmaktadırlar:

ıhakeme etmek değil, ceziremizde doğru okuyan beş

ibaldğa etmiş olmayız ... "diye
zeltilebileceği

anlayıp

hanımdan başka kimse yoktur desek

durumu tesbit eden lrsad. bu şartların ancak okul yoluyla

fikrini savunmuştur.

Çünkü kız okullar:

denle, yapılması gereken kazalardaki
nüştürmektir. Okullarda

1111

·· ... Okuduğunu

11111

çoğu ilkokul düzeyindedir

ve bu

ibtidaileri rüşd: ye, Lefkoşa· daki rüşdiy i ise i 'dad iye

genç kızlara anlatılması gerc.. .n şudur: ..

onların cehdleti milletin

ıhviyetini intac eden avtimilden birisidir. Ve yine anlatııı.ılıvız ki düşmanı topraklarından tard ve

J 'id için büyük fedakarlıklar gösteren Kartaca ve Paııs kadınları gibi onlara da yarın evlat
tistirmek için bugün eğlence ve moda alemlerini terk etmek zamanı gelmiştir ..... ı-ıo Bununla
raber bazı Türk kadınlarının İstanbul' daki muhacirlere yardım toplamak. terzi okullarındaki
.rslara katılmak gibi faaliyetlerde

bulunduklarını

yfalarında yer vererek kendilerine destek olmuştur.

ilk Söz, İrşad, l Haziran 1920, S. I, s. I.
Kadınlarımıza Atf-ı Nazar, İrşad, I Nisan 1921, S. 11, s. 166.

a.g.m. s. 167.
a.g.m. s. 168-169.
~I

haber alan İrşad. onların bu çalışmalarma

İrşad, terzi mekteplerinden mezun olan hanımlarla ; lgili bir yazısında. onları ve okullarını
"... kadınlığın

i 'tilôsını bu milletin

sebeb-i

olmaktadır ... "141 diye yüreklendirmiştir.
sağlamak

"... nesl-i

dimdğtyyelerine

atiyi sine-i

terakkisi ıı.. ' ·ehi/enler için mücib-i memnüniyyeı

Çünkü derginiı:

şefkatinde

ve hissiydt-ı milliyyelerinin

besleyip
inkişafına

kanaatine göre. toplumsal gelişmeyi
vetişıirecek

vdlidel erin

tenevvürdt-ı

.ıibestedir ..... ı-12 Kadınlar ve erkekler

yaradılışta her ne kadar denk olmasalar da eğitimde eşittirler. Çünkü bir kız ve bir erkek aynı
zekaya sahiptir. Birçok erkekler gibi birçok kızlar da ~·kmeklerini kazanmaya
Sonuçta

'' ... Alem-i beşeriyyette

kadınla erkek müsdvidi:

~aşamağa başlarken de aynı muameleye tabi olmalıdırlar ·

--------·

Binaenaleyh yaşarken
13

.. ·------·-·-···-- ----··-·
Mekteblerimizde Terakki, İrşad. ! ı<a:;:ın-ı ,an: 10'.'2. S. :.1~
, 14
42
Kari lem izden Aldığımız Mektublar, İrşad. I Ağustos 1920. S. 3. :-. ;5-46.
'Hayat-ı ictimiiiyyede Kadınlar ve Erkekler. İrşad. ı Mart ! 922. S. ~- s. 340-341.
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mecburdurlar.
olduğu gibi

Ill. BÖLÜM

İRŞAD VE TÜRK İSTİJ(L.4L SAVAŞI

"Aylık içtimai Türk" dergisi olan İrşad' ın bütü..

Türkleri.

Müslüman

alemini.

hatta

bağımsızlık mücadelesi veren bazı dünya milletlerini yaku.Jan ilgilendiren Türk İstiklal Savaşına
kayıtsız

kalması

egemenliğinde

mümkün

değildi.

Kıbrıs

yaşadıkları "anavatana"

organlarına büyük iş düşüyordu.

Türklerinu..

kısa

bir

müddet

öncesine

kadar

dair olup biteni yakından takip edebilmesi için yayın

İşte İrşad, bu aşam.ıda devreye

girmiş,

bilgi verme ve

yönlendirme görevini başarıyla yerine getirmiştir.
Dergi yayın

hayatına

başladığında

Anadolu'da

<ıvaş sürmekte

sayılardan itibaren bu konuya yer verilmeye başlanmıştır.

olduğundan

daha ilk

l'ürk Istiklal Savaşı ve Mustafa Kemal

Paşa'dan söz eden ilk haberler, sadece gazete çevirilerinovn ibarettir.144 Zamanla yazıların sayısı
ve çeşidi artmaya başlamıştır. Özellikle İnönü Muharebeleri

ve Sakarya Meydan Muharebesi

sonrasında, İrşad'da bu zaferlerin getirdiği coşku açıkça görülmektedir.
İrşad dergisinde Mim Mücadeleyi destekleyen yazılan -genel olarak- üç grupta toplamak
mümkündür:
l. Yardım haberleri
2. Çeşitli yabancı gazetelerden çeviriler
3.Büyük bir çoğunluğu M. Nazım'a ait makaleler. şiiner

a- Türkiye'ye Yardım
I. Dünya Savaşı'ndan

yenik

çıkan Osmanlı

İmparatorluğu

topraklan.

galip devletler

tarafından dört bir yandan işgal edilmeye başlanmıştır. (\,dlikle Yunan işgalinden kaçan birçok
Türk ailesi İstanbula akın etmektedir. Çoğunluğunu
insanlar feci şartlarda yaşamaya çalışmaktadırlar.

ya::-ıı.

kadın ve çocukların oluşturduğu bu

Onlara .lair biri telif. öteki tercüme iki tasvir

şöyledir:" ... Yunan işgalini müteakib firar eden binlerce tıalk halcı oralarda gezip duruyorlar.
Bunların evleri yok,
yerleştirilmişler,

hayvan sürüsü

gibi eski, metrük

ve yıkık kışlalara

ve harabelere

yakacak bir şeyleri olmadığından yeşil ağaçları yakmağa mecbur kalmışlar,

ocakları bulunmadığından

harabelerin

kullanmaktadırlar ... "145

Ekseriya bunların hasırları yoktur. Eski tahtalar üzerine yatarak

" ...

içine delikler k, ızmışlar ve onları ocak makamında

uyurlar. Üzerlerine örtecek bir şeyleri olmadığı için _ı·ıv1 yana yatarlar

144
145

İrşad. I Ağustos 1920, S. 3, s. 47-48.
(Near East'terı) Türkiye'de Zaruret, İrşad, l Kanün-ı evvel l 920. ~ '
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s. l 06.

ve hu suretle biraz

·ınmağa çalışırlar ... "146 İngiliz yardım heyetinin sağladığı

battaniye. hasır. süt ve para yardımları

eterli değildir. Bu nedenle Dr. Frew hazırladığı raporun sonunda şöyle seslenmektedir:

" ... işte

ilah aşkına, sizi Cenab-ı Halık'ın bu sefil evlatlarına mııdvenete duvet ederim. Bu muhtdcine
ıudvenete koşacak olanlara Cenab-ı Hak şüphesi: rahmciıa! dirig etmeyecektir ... u:
İstanbul milliyetçilerine hitaben yazdığı şiirde Nazı m Bey de tıpkı Dr. Frew gibi insanları

ı

ardıma çağırmaktadır:

En katı kalblere acılar yağdırır

Bu mazlum bakışlı felaket levhası
Verelim teselli ruhlara gıdadır:
Verelim kesilsin

bu matem saddsı .. "1"8

Bu m,srdarla

halka seslenen

şair. bununla

tinmemiş ve şiirin hemen arkasından yayınlanan yazısuı...ı. bu defo doğrudan okuyuculara hitap
derek İstanbul'daki mültecilerin durumunu gözler önüne -crrniş ve ne yapılması gerektiğini şöyle
ade etmiştir: " ... şu aileler bugün payitaht kapılarında s~!il, uryan ve parasız ağladıkça biz onlara

usıl acımayalım? ... "149

" ...

Onların. o zavallı felaketzede [akut cıs il Türk analarının

uvrularının o kalbleri hasret-i vatanla kanayan sevgıl, hemşirelerin

ve Türk

enin-i izdırabı. sadd-yı

timdat u istiane/eri bizim Türk kalblerimizde hakiki bir . ıı 'kes bulmalulır .. ··150 Çünkü yaklaşık
lrk yıl önce ayrıldığı halde yine de "anavatan" gözüyle ~ ·,rdüğü topraklara. 'kendilerine bu kadar
kın olan insanlara yardım etmek her Kıbrıs Türkünün kucmılmaz görevidir. " ... unlara bir dest-i
udvenet. onların zlem-i matemlerini

teskine medar

r ,.

.ıcak bir harekeı-i muhdcirperverdne

avatandan ancak yirmi mil uzak olan biz Kıbrıslılara far: oluyor.
Kırk kiis::.:· ::r-:;;.-d.~:1 lı:ı:·f ccz/i-yı vattındon «yrıldığ.
~şıyan Kıbrıs
atmaktan

Müslümanları

hiç çekinmemişlerdir

şimdiye
... "

151

kadar

·'ıı

muhtdc-ı

.l.!e el 'an temiz ve lekesiz bir Türk ruhu
ıııuivenet

her

ele bir desı-i

mukabil

Bu kez de öyle ol. .ıalı ve Kıbrıs Türkü bütün imkanlarını

eferber etmeli. elinden gelen her yardımı yapmalıdır.

... mııhıdc-ı muavenet o faziletkdr ve

muslu Türk kadınlarına, o ma 'sum ve mazlum Türk .ctimlerine

çekinmeyerek

verelim .. Bu

ususta duyacağımız hazz-ı vicdanı bizim için en büyük mıı,,£1/at-ı ebedidir. "152
"Vatan" ve "Doğru Yol" gazetelerinin

yardım

t< -plamak

için Lefkoşa' da bir cemiyet

ıurulacağını yazmaları İrşad'ın dikkatini çekmiş, onu ümulendirrniştir.

-ı

a.g.h .. s. l 08.
a.g.h., s. l 08.

8

Şu Kız ki, İrşad, l Kanün-ı sanı 1921, S. 8, ~- 114.
İstanbul Mültecileri İçin. İrşad, l Kanün-ı sanı 1921, S. 8. s. l 15.
0
a.g.ın., s. 116.

j9

il

a.g.m., s. 117.
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Ancak bir türlü harekete

mesi dergide ümidin yerini ümitsizliğe bırakmıştır. Çünkü ·· ... Unutmamalıyız ki bugün. şu
mi:::in tarih-i tahririnde 19 Kdnün-ı evvel 'de butııııuyoruz. Ve bundan iki ay sonra kış
eçirmiş, payitahtın beyaz damları güneşin ısuı.

ı

şuleleri karşısında erimeğe başlamış

zuaır. O zaman o felaketzedelere gönderilecek heu .. eler onların bugünkü kadar yaralarını
:.:. cerfhalarzna merhem olamayacaktır.
ı.r,,,;nen

mu 'azzeb olarak mudveneı-i

ınaddiyyc,ıc

bulunmaklığımız icdb eden böyle

cikalarda metfn ve sabur olmakla beraber bine da acul olmamız ... "153 gerekliydi.
İstanbul'daki muhacirlere yardım faaliyeuerini yürütmek için 19.12.1920 günü
çeşitli Türk demek ve klüblerinin temsilcilerinin katıldığı bir toplantıda Muhacirin-i
eti kuru.\mu~154 \/e K.lbns' m. ~e~ith '{etk~\\.ı.<k d.e%,i'2ı,ik faah'{et\eı: 'f ô."QÜô.\:ak Qô.'Ca

İskelede teşekkül
· astırmıştır. Biletlerin

eden Muhacirin-i

İslamiyye

·. emiyeti

ilk olarak yüz liralık bilet

altmış liralık kısmı köylere gönderilmiş, geri kalan kırk liralık kısım ise

skele halkı tarafından yarım saat içinde kapışılmıştır. Yeıı ı.lerı bilet basımına karar veren cemiyet.
:oplanan kırk liralık hasılatı cemiyetin Lefkoşa' daki merkezine göndermiş. ayrıca İskele gençliği
yardım toplamak için müsamere ve tiyatro tertip etmeye k.uar vermiştir.155
Sadece İskele gencliğınin
sunduklarını

şu haberden

değil. Türk kadınlarının ":ı aralarında yardım toplayıp cemiyete

anlıyoruz:..

"Sefdleı-i

he ııı içinde perişan olan felaketzede

hemşirelerimize o ma 'süm ve mazlum Türk yetimlerine ıııı.. .vcneı-i ldzımede bulunmağa dinen ve
icddnen medyunuz. Binaenaleyh mudvenetimizi vakit/er, -ımeyerek bild-tevakkuf

ifa

etmeliyiz ki

kışın bu titretici günlerinde ııryan vücutlarını setr edcııııı. onları fevka 'I-had mu 'azzeb eden
cerihalarını dest-i mudvenetimizle sarmağa koşalım ki vuıııııımız dafedakar evldtlarım diye iftihar
edebilsin. "
Bundan sonra muallime hanım

Vuda 'nın hamivcıııerver

hanımları

tarafından

yapılan

ıctimd 'ı tasvir eyliyor ve ictimd 'da ıoplanılan idnenin ye. ııııu üç lira yedi şiline baliğ olduğunu
· ildiriyor. Meblağ-ı

mezkur Muhacirin Cemiyeti reisin, takdim edilmiştir... "156 Görülüyor ki.

okuyuculan da İrşad gibi düşünmekte ve bir yardım yapılacaksa

bunun çok acele yapılmasını

· sternektedirler.
Muhacirin-i

İslamiyye Muavenet

ökümü İrşad'da yayınlanmıştır.

Cemiyeti

çatısı altında toplanan

Makbuzda Larnaka böiuesi

yardım paralarının

halkının ne kadar yardım yaptığı

~~ a.g.m .. s. 117.
.
·' Bizdeki Hiss-i Lakaydi, Irşad. l Kanun-ı sanı l 92 l. S. 8. s. l 18.
,. Beria Remzi Özoran, İstiklal Harbi Sırasında Kıbrıs Türkünün .-\ı, , atana Yardım Kampnnyası. Türk Kültürünü
Araştırma Enstitüsü Dergisi, Eylül 1965, s. 825.
55
ittihat Klübünde İlk İctirna' Kırk Lira Hasılat, İrşad. I Şubat 1921 . .., 9. s. 135-136.
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ıörülmektedir.

Buna

göre,

I

18

Kanün-ı sanı 1921 tarihinde yapılan genel toplantı sonucunda

\çıklanan top lam para, 104 lira 1 9 şilindir.

157

Bir süre sonra, İstanbul' daki muhacirlere yardım c: menin yeterli olmadığı görülmüş, aynı
assasiyetle bu kez Anadoluda savaşan askerlere. y.u .hlara. muhtaç durumdakilere
apılması gündeme gelmiştir. Ancak bunun için izin almaı. gerekmektedir.

yardım

·· .. Anadolu mecrülı ve

a 'lüllerine yardım etmek hepimizin bir vazife-i milliyyc .i! diniyyesi olduğunu bilmeyen tek bir

•erd

yokken, yalnız bir mani gibi bizi tehdid eden mus. ıude meselesi Emir Ali Hazretieri 'nin

ektubunda sarahatle beyan edilmiş ve İngiltere hükuıııeıi tarafından. yaralılara muavenette
ulunmak üzere Anadolu ya azimet etmek için bir c, uıiyetin hareketine müsaade edildiği
'nlaşılmışıır ... "158 Bunun üzerine İrşad, okuyucularını yar.urn etmeleri konusunda teşvik etmiş ve
nlara şöyle bir soru sormuştur: "... Varan ne kadar ulvi r: .ııısi ise mücdhiıleri de o kadar şdydn-ı
imdye vü mudvenettir. Bizim de iştirakine kendimizde bu selahiyet hissettiğimiz o şerefi milliyi
uzanan gazan/er mücahitlere bizden küçük bir hediye yiııııız samimi irtibatımızı isbôı etmek için
ugün ne kadar lazım ve ne kadar elzem görünüyor! Oıılurın zafer ve galebesi ta köylerimizin
ucaklarında bile bizi düşmanlarımıza karşı mağrur ve mııtıehir bırakırken yalnız söz ile o surür-ı
a/ebeye iştirak etmeğe hak kazanır mıyız? .. "159 Bu sorunun cevabı olumsuzdur. Çünkü " ... Kıbrıs
iğer Muslüman ülkelerin hepsinden ziyade Anadolu 'nııı. kucağına sokulmuş, her yerden ziyade
nadolu ile mündsebetddr bir ada olduğu için bin-nisı _ her Miısluman memleketinden fazla
' yar dım... "160 etmesı. gerekJ lidi
na d.o I uya
ı ır.

Nitekim Kıbrıs Türk halkının yapılan çağrıları ce. .ıpsız bırakmadığı, İrşad'ın bir sonraki
yısında duyurduğu haberden anlaşılmaktadır.

19'.2}

Cumartesi

günü

Bu hab,..re göre. İskele gençleri tarafından 31

Namık

Ke.uulin

"Vatan

yahut

Silistre"

oyunu

elenecektir.161 Aynı haber 7.1.1922 tarihli Söz gazetes: ııde de yayınlanmıştır.162
Düzenlenen tiyatro temsillerinin biletleri gençler tara: ından büyük bir fedakarlıkla adanın en
era köşelerine kadar dağıtılmıştır. ·· ... Mader-i muazzezin_ .. ıra/arına ve yaralılarına aid- kaderi'l
ıita 'e çare-saz olabilmek emel-i ha/isiyle kasabamız geıı.] iğinin ıertib-kerdesi tiyatro biletlerini
rf etmek ve bu suretle anavatanımıza borçlu olduğııııııız

iyaret edebildiğim

muaveneti elde etmek maksadıyla

bir kısım köylerimizi ve köylülerimizi ictimôiyyatça nasıl gördüğümü

Bir Mektup, İrşad, I Şubat 1921, S. 9, s. 138-139.
Muhacirin-i İsliimiyye İanatı, İrşad. I A ğusros 1921. S. 15, s. 23:;
Hilal-i Ahmer'e Yardım, İrşad, I Kanün-ı evvel 1921. S. 19. s. 21),
9
a.g.ın., s. 291.
a.g.rn .. s. 291.
1
Vatan yahut Silistre: H,t::ıı-ı Ahmer Mentaatıne, lrsad. I Kanün-ı , ... ,i 1922. S. 20. s. 314.
- "Larnakalı Gençlerin Temsilleri. 30.12.1921 günü akşamı han 1111,.ıra. ertesi akşam da erkeklere oynanan (Vatan
ahut Silistre) piyesi. Söz. 7.1.1922" Bkz. Beria Remzi Özoran, a.g.nı . s. 826.
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yazacağım ... "163 diyen

mektup sahibinin gözlemleri hiç , ılumlu değildir. Kıbrıs Türk halkı her

yönden geri kalmıştır, fakat bu şartlarda dahi anavatana ~ .ırdım etmekten çekinmemiş, büyük bir
fedakarlıkla elinden gelenin en iyisini yapmıştır.

Hattu sırf

bu nedenle. eğitimde yapılması

hedeflenen birtakım yenilikler bile Anadoludaki savaş bitene kadar askıya alınmıştır.164
Çıktığı ilk sayıdan itibaren okuyucularını muhacirıvre ve Anadoludaki yaralı ve muhtaç
askerlere,

halka yardım

için seferber

eden İrşad. su, .ış müddetince,

yardımların

aralıksız

Hevamından yanadır.165 Buna katkı sağlamak amacıyla. İrs.ıd'm bir özel sayı hazırlamak arzusunda
[olduğu haberi dergide yayınlanmıştır.

olan i /.d sayı İrşad'ın üç katı büyüklüğünde.

Çıkarılacak

1

kaliteli kağıda basılarak, ayrıntılı bir biçimde hazırlanacakur. Fiyatı bir şilini geçmeyecek ve elde
edilen gelir olduğu gibi Muhacirin-i İslamiyye Cemiyeti· ne teslim edilecektir.
ayının

hazırlanıp

hazırlanmadığı

hakkında

bir

bih. .~ e

sahip

değiliz.

166

Ancak bu özel

Muhtemeldir

ki

azırlanmamış olsun.
İrşad yapılacak

duyurularla

doğrudan

halkın

humiyetine

seslenerek.

üşüncesindedir. Çünkü tiyatro ve müsamere yoluyla para toplandığında
masraflara

gitmektedir.

Halbuki

masrafa

ayrılan

gelir elde etme

bu paranın bir kısmı

paralar da birkaç kişiye

yardım

olarak

ıulaştırılabilecektir. Aynca Kıbrıs Türk halkının yardım eunek için. mutlaka bir karşılık beklemesi
e hamiyet noksanlığına

işarettir. Halbuki adadaki hrr

Türke

..... vatanın o cesur ve asil

'eldketzedelerinin hdl-i harôb ıı perişdnisi tasvir edilir .ılilme: onlar hamiyetlerinin

derece-i

galeyanıyla mütenasib bir para hediyesinden cekinmeyeceıcrdir ..... ,6Muhacirin-i İslamiyye Cemiyeti vasıtasıyla Baf'tan vlağusaya kadar bütün ada genelinde
alkm Hilal-i Ahmer ve Hirnaye-i Etfal Cemiyetlerine yardıma koştuklarını dönemin başka Türk
gazetelerinden de takip etmek mümkündür. İrşad'da yer .ılan haberlerde. daha çok Larnaka ve
, evresinden yapılan yardımlara yer verilmiştir.
Bunun sebebi, dergi merkezinin Lamaka'da bulunm.ısı ve aylık bir dergi olması nedeniyle
acminin sınırlı olmasıdır. Bir diğer neden ise. çoğunluğuı.u

İngiliz gazetelerinin oluşturduğu çok

sayıdaki gazeteden yapılan çeviri yazılardır.

63
64

~2,
65

Açık Mektup: İrşad Muharririne, İrşad, I Şubat 1922. S. 2 I, s. 328
Maarif-i islfuniyyede Yeni Faaliyetler: Evkaf-ı İslürniyye Murahhası irfan Beyle Mülakat. İrşad, I Mart ı 922. S.

s. 346.

Ankebut gazetesinde, Hilal-i Ahmer'e gönderilen ı 70 İngiliz lir...,ı ve Hiınaye-i Etfal'e gönderilen I 50 İngiliz
.irasına bu cemiyetlerden gönderilen teşekkür yazıları yardımların ck .ıııılı olduğunu göstermektedir. Bkz. Arıkebut.
15 Teşrin-i evvel 1922, S. 112. s. 10.
66
67

İrşad'ın Nüsha-i Fevkaladesi, İrşad, I Mart 1922. S. 22. s. 347-34:-;
Bizdeki H iss-i Lükaydi, i rşad, I Kanün-ı sanı 1921 . S. 8, s. I 19.
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b- Yabancı Basında Türk İstiklal Savaşı ve Mustafa Kemal Paşa
İrşad' ın incelenen mevcut 21 sayısında, son bölümler her zaman. çeviri gazete haber ve
yorumlarına ayrılmıştır. Bu yazıların ortak yanı çeviri krin hep Türk istiklal Savaşı ile ilgili
olmasıdır. Ancak tercümelerin titizlikle seçildiği. onlard.. özellikle Mustafa Kemal Paşaya ve
Kuva-yı Milliye Hareketi'ne olumlu yaklaşıldığı görülmek.cdir.
Dergide çıkan ilk çevirilerden
yöneltmektedir:

birinde bir İngi li.: gazetesi okuyucularına

şu sorulan

"... Acaba Yunan ordusu, Mustafa Kenı.ıl Paşa 'nın ordusunu mağlub edecek

iktidarda mıdır? Yunanistan 'a müzaheret etmek acaba bı:e kaça mal olacaktır? İslôm hamiliği
iddiasında bulunan Fransa, Hild/ 'in en müdhiş düşmanı , ılan ve İstanbul 'dan nazar-ı ihtirasını
çevirmeyen

bir millete müzaheret etmek suretiyle

buııın fırsatlarını

ve an 'anevi nüfuzunu

kaybetmek mi istiyor? .. ·"68 Soruların hemen arkasından "c.::tzete. bu konuda izlenebilecek iki yol
gösterir: Ya Türkiye ile anlaşmak için Sevres şartlarını : .rıiden düzenlemek.

ya da savaşmak ...

Ancak ikinci yol izlendiği takdirde bir çok problemin halledilmesi gerekecektir.169 Mustafa Kemal
Paşa'nın

" ... Endişeye mahal yoktur. İntizarlarımız vak, oldu .. fakat bir muharebe olmaksızın

kendi arzumuzla terk ettiğimiz yerleri Yunanlılar işgal etıiıcr. Ordumuz daha muhafazalı bir hatta
çekilerek yeniden tanzim

olunmaktadır.

Kadroları

i I, ıııal ediyorıı:

ve

Yunanlılara

karşı

koyacağımıza kat'iyetle eminim ... "170 şeklindeki açıklaın.u.ın. onun. düşman devletlerinin içinde
bulundukları

tereddüdün

tam aksi bir davranışla.

bü: .ık bir kararlılık gösterdiğini

ortaya

oymaktadır.
Bir Fransız gazetecinin Ankara'da Mustafa Kemal i\ışa ile yaptığı mülakatta
Kemal Paşa'nın " ... Artık müttefikler de anlasınlar ki doğıı-ecekleri

ise. Mustafa

bir millet değil belki yaşamak

ve mes 'üd olmak isteyen hi:· kıt'adır." sözleriyle Türk rnillcnnin bağımsızlık mücadelesinde yalnız
- mesajı. ven·1 me Iete diır. ı11
o l ma d ıgı
Mustafa Kemal Paşa'yla mülakatlar yapan, hakkınd.: sık sık yazılar yazan yabancı basında
onun kişiliğiyle ilgili övücü ifadelere de yer· verilmişti ı
Mustafa Kemal Paşa'yı "şakı" olarak nitelemesi üzerine

İngiliz

murahhası Mister Balfour' un

· .. Bu Türk zabiti. müttefikin ordu ve

donanmasının müdhiş hücumlarına karşı Çanakkale 'yi kaiıramandne müdafaa edenlerden biridir.
Fakat hiçbir münasebetle

kendisine karşı muharebe cııcnlerin vatandaşları

hakkında hiçbir

kelime-i tezyif ağzından çıkmamıştır. Bugün Mustafa Kcındl Paşa. müttefikin emperyalizminin
Şark'ta tatbik etmekte bulunduğu en deni şekavete kar,
umum Türk milletine pişrev olmuştur. Onun ismi. umum
168

harb ermek hususunda Anadolu 'daki

ı •. ııınperver

Osmanlılar tarafından de/fil.

Common Sense'ten. İrsad, i Ağusros i 92Cı, S . .:;, s. <+ i .
a.g.h., s. 47-48.
70
Muslim Outlook'tan: Mustafa Kemal Paşa'nın Ümidleri, İrşad. I I·.\ lül 1920. S. 4, s. 63.
1
Morning Post'tan, İrşad, I Teşrin-i evvel 1920, S. 5. s. 80.

69

38

belki birçok

İrlandalı,

Mısırlı,

Hintli,

Kafkaslı

ve İranlı vatanperverler

tarafından hürmet ve

şerefle yad edilmektedir ... "172 denilmiş ve Mustafa Kemıi. Paşayla görüşen General Harbordun
da benzer ifadelerle izlenimlerini aktardığına yer verilmişti;
Lord Derby'nin bir beyanatında bu konu tekrar gü: .•. leme gelmiş ve onun ..... Kemdi Paşa
bizimle harb ediyor. Kendisine dsi nazarıyla bakıldı .. I. .ıba biz hunların yerinde olsaydık ne
diyecektik ? Faraza bu şerdit-i sulhiyye bizim üzerimize ıaıııııil edilseydi ve büyük adamlarımızdan
biri -isterseniz Lloyd George diyelim- Gal dağlarına çekili/I İŞ olsa ve imparatorluğu parçalamağa
sebep olacak bir mudhedeye vaz '-z imza edeceğine öfmeı i tercih edeceğini söyleseydi böyle bir
adama biz ôsi mi diyecektik, yoksa vatansever (mi)? (Vaı.ııısever)..... r:
özellikle I. İnönü Zaferi'nin ardından

davasında

bakı ı görülmeye

bakımından dikkat çekicidir. Bir İngiliz devlet adamının.

sözleri. Türk milletinin
başlandığını

göstermesi

ülkesiyle savaşta olan bir ülkenin

aşkumandanını "vatansever" olarak nitelemesi son derece.le önemlidir.
İrşad'da, Mustafa Kemal Paşa'yla bağlantılı olarak verilen Türk İstiklal Savaşı'rıa dair bütün
aberler.

" ... vatana

uzanan

düşman

ellerini

kırıııak

için

Anadolu

son

hareket-i

milliyetperverdnesini göstererek sevgili evldtlarını, o yorgı.ıı. takdtsizfakaı kalbleri hubb-ı vatanla
çarpan muazzez çocuklarını

bir bayrak altında toplayıp -ıııiddfaa-i namus ve müddfaa-i

istiklale

haw-lanmıştır ... "17~ cinsinden haberlerdir ve Kıbrıs Türk .•.ri arasında Milll Mücadeleye destek
yaratma amacındadır. Bu tarz haber ve yorumlar Kıbrıs Tt. k balkının olup bitenleri takip etmesini
sağladığı gibi onların moralini yükseltmeye de yardımcı ot..ıuştur.
Bir İngiliz gazetesi, Mustafa Kemal Paşa'nın izleyeceği yolun. "Erzurum Konferansı"nda
ortaya çıktığını ve bunun "... İzmir hava/isinde Yunanlılurıı hücum etmek ve bu suretle şohret-i
askerisini ihya etmek. .. "

175

olduğu yorumunu yapmıştır

Bir başka İngiliz gazetesine göre ise.

aşlangıçta Türk ordusunun böyle bir niyeti yoktu: ·' ... nııııareke imza edildiği zaman Türkiye diz

çokecek derecede mağlııb edilmişti. O derecede ki mü/it riklerin dermiyôn edecekleri her türlü
şeraiti kabule dmdde idiler ... "176 Eğer müttefikler hızlı hareket edip. zamanında birtakım kararlar
lmış olsalardı, İstanbul hükumetine ve Anadolu' daki h.: I ka istediklerini kabul ettirebilirlerdi.
Fakat İzmir'iıı Yunanlılar tarafından işgali üzerine ·· .... "ıırkiye "de şaşkınlık devri zdil olarak
husumet devri başladı. İzmir hava/isi, Yunan ordusunun , ınünden firar eden mültecilerle doldu.
Husumet, müdafaayı canlandırdı ... "177

" Islamic News'tan: Mustafa Kemal Paşa Kimdir?, İrşad, l Kanün-ı .uıi 1921. S. 8. s. 164.
73
Islamic News'tan: Lord Derby'rıin Beyanatı, İrşad. I Mart 1921. ~ : O. s. 155.
74
Anadolu ve İstikbali, İrşad. l Şubat 1921, S. 9, s. 134.
,·s Daily Telegraph'tan: Erzurum'da Türk Konferansı. İrşad. I Teşriıı . sani 1920. S. 6. s. 94.
•6 Near East'ten: Türkiye, İngiltere ve Bolşevizm, İrşad. 1 Şubat 19:2. S. 9. s. 139 .
., a.g.m., s. 14 l.
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İngiltere'nin
yaklaşımını

"bir büyük

Yunanistan"

teşkiline

azmetmesi

İtalya

ve Fransa'nın

"Mustafa Kemal Paşa ve Kafkasya 'daki Bolşevik müttefikleri lehine ve

değiştirmiştir:

Yunanistan zararına olmak üzere Türkiye ile yapılan ı <evres) muahedesini
Fransız-İtalyan

entrikalarına

düşmanlarımıza

karşı sulhperver

vaziyeti hiç olmazsa

savaşa

karşı

ittifakta

İngiltere 'nin

mıı.ı.ıfaada

ta 'dil etmek için

bulunduğuna

eminim.

Eski

ve bütün mevcüdiyeıı le: nazik görünen İtalya hükumetinin
kalmak mahiyetini

hai: olabilir

ve kısmen

Yunanistan

ve

Yugoslavya ya olan adem-i itimadına isnat olunabilir ki »unda da bir dereceye kadar haklıdır.
Fakat (Versailles) muahedesinin tamami-yi tatbfkine son .ıcrecede haklı olarak ısrar eden Fransa
ıçın

Macar,

Türk

ve

Bulgarlarla

barışmak

anlaşılamıyor ... "178 Aslında burada söz konusu olan.
ngiltere'nin desteğinde güçlenen bir Yunanistan,

h..susunda

hdhiş

gösteriyor,

burası

rnurtefikler arasındaki çıkar çatışmasıdır.

İtalv.ı ·

.un çıkarlarına aykırıdır. Aynı şekilde

Fransa da savaşma taraftarı değildir.179 Bu nedenle l\!.ıstafa Kemal Pasaya

..... Fransız/cır

.. muhabbet ibraz ettiler, İtalya bilfiil yardımda bulundu. İngilizler ise. Yunanlıları kollamakla
ehdiddta ve İstanbul 'u almak suretiyle ihdfeye başladılar

.. /80

İrşad'da yer alan savaşla ilgili haberlerde, taraflar arasında Türkiye karşısında görünen en
üyük

düşman Yunanistan'dır. Yazıların seçiliş biçimi , ..: bu yazılardaki bakış açısı. özellikle

Yunanistan' a yöneliktir:
Eğer İzmir Yunanistan tarafından işgal edilmese: .. i. Ege bölgesinde savaş olmayacaktı:
· ... İzmir 'e, eğer Yunan asdkiri yerine bir bölük İngiliz aslı. :'i g<Jnderilmiş olsavdı. ura/urda hiçbir
harb olmazdı ve İzmir bugün. ekseriyeti Yunan a 'zası ol, .ıı bir cemiyetin taht-ı idaresinde taht-ı
muhtariyyette yaşar, Türkler ise, iyi bir hükumetin fev.ııdini birinci defa olarak görüp idrak
edeceklerinden sôkinane çalışırlardı ..... ı!?ı Fakar bütün :,Li ihtimaller geride kaldığından
yapılacak şey, Türklere birtakım haklar vermektir.
gelenlerinden

oluşan yirmi

kişilik

182

artık

Nitcı: im öyle yapılmış ve İngiltere' nin ileri

bir heyet bir mektup

hazırlayarak

Türk yetkililerine

sunmuşlardır. İstanbul'a gönderilen mektuptaki "... lıı: lıere 'nin nasihları huzurunda lngili:
te 'mindtının icrası, İngiliz memdlikinde asayiş ve emniyet ,. , takriri ve Şark aleminde İngiltere 'nin
mevki 'ini eskisi gibi şerefli ve muhterem kılmak gibi hayaıı meseleler vardır. Fikrimizce bu gayeye

-ôsıl olmak için İstanbul 'u serbesti-yi

iddrisine iadesine/en ve 1918 'de va 'd edildiği vechile

rakya ile Anadolu 'nun kfıjfeten Türkiye 'ye terkinden bas ca çare yoktur... ··183 ifadeleri II. İnönü

·s Liverpool Courier'den: İngiltere Müdafaa Ediyor: İrşad. l Teşrin-i -uni l 920. S. 6. s. 96.
Near East'terı: Türkiye, İngiltere ve Bolşevizm. İrşad. l Şubat 19: S. 9. s.141.
so
a.g.m .. s.142.
81
Near East'ten: Yunanistan ve Izmir İrşad. 1 Marr 1021 S. 10. s. ı -158.
•9

sı a.g.m., s. I ).-8 .
3
Islamic News'tan: Heyet-i Murahhasa l.ondra'da, İrşad, I Mayıs I" 21. S. l 2. s. l 87.
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Türk'ün gücünü gören İngiltere · nin geri adımı olarak algılanmalıdır.

Muharebesi'rıin

ardından

Ancak hala

İstanbul ve Ankara hükumetlerinin

ikisini

birden rnuhatab aldıkları

gözden

açmamaktadır. Çünkü aynı kurul bir mektup da Bekir Sami Beye göndermiş ve şöyle demiştir:
· ... Anadolu Meclis-i Kebir 'i tarafından hdiz-i seldhiyeı , .ıun heyetinizin. muzakerdt-ı sulhiyyeye
'ir sadd-yı kafi vü hürmet temin edeceğine itimadımız vu, dır. Ankara 'da zuhura gelen hareket-i
milliyyenin, Türk milletinin mevcudiyet ve hürriyetini müd.ıraa hususunda yegane vdsıta-i müessir
olduğunu nakz edecek hiçbir mutdla 'a-i siyasiyye

oluınaz. Binaenaleyh

Türkiye 'den gelen

müttehid heyette bir mevki '-i mahsus ihraz etmeğe hakk-ı s.ırihiniz vardır. "184
Sakarya Muharebesi sonrasında İrşad'da yer alan

çev

iri haberlerde. bu savaşta Türklerin elde

etmiş oldukları büyük zaferin etki siy le açıkça Yunan israrı' ın hedef tutulduğu

ve durumun

sorumlusu olarak görüldüğü izlenmektedir. Öte yandan Tü.k milletinin haklılığı ve üstün birtakım
:neziyetleri sık sık vurgulanmaya başlanmıştır. Bir İngiliz ~azetesine göre Yunanistanın

yapması

gereken şudur: "... Yunanlılar Türklere makul bir sulh tekliıı cesaretinde bulunurlarsa mühimce bir
iş görmüş olmakla ve müttefiklerin memnuniyetini celble k.ılmayacaklar, belki Yunan milletine de
..ır hiızmet etmzş
. o laca kl ar d ır. "185
Yunanlıların tecavüzleri sadece Ege ve Trakya ile -uurh

kalmamıştır. Onlar Anadoludan

_ .vrupa'ya giden haber trafiğini engelleyerek de bir başk.: tecavüzde bulunmuşlardır:
le Türkiye arasında kalan yegane kablonun kontrolüne ıııdlikiyeti hasebiyle
tebligdtının

cihana yayılmasını

muvaffı.«

men' etmeğe

olmuş ... "186

" .. .Avrupa

Yunanistan. Türk

tur. Tabii

bütün

bu

engellemeler Yunanistan' a zaman kazandırsa da, kısa b ı r süre içinde bütün Avrupa ve hatta
Amerika kamuoyu Anadolu'daki

savaşın tahammül edilemeyecek

safhalara geldiğini görmüş ve

cunun sonucu olarak yeni bir anlaşmanın. bir uzlaşmanın .ıerekliliğini gazete sütunlarında sürekli
· 'urgularmşlardır.
İrşad yabancı

basından

çevirdiği

haberlerdeki

aktararak Kıbrıs'ta bilinçli bir kamuoyu oluşumunu

.uğduyulu

yaklaşımları

okuyucularına

suclanuşnr. Bu sayededir ki. Kıbrıs Türk

aalkı Anadolu'da fiilen savaşmasa da. savaşın taraflann.ı.ın biri olmuş ve Milli Mücadeleye.
maddi-manevi, verebileceği bütün desteği sağlamıştır.

c- Edebiyatta Türk İstiklal Savaşı
İrşad, Türk istiklal mücadelesine verdiği desteği çoı, yönlü olarak sayfalarına yansıtmıştır.
Kıbns Türklerinin yardım haberlerine. çeşitli yabancı gazcıelerin haber ve yorumlarına ek olarak

• a.g.h., s. 187-188.
cNearEast'ten: Yunan ve Türk, İrşad. l Eylül 1921,S. 16,s.255.
Near East'ten: Bir Muvaffakıyetsizlik Daha. İrşad, I Teşrin-i sanı ı "21. S. 18. s. '285
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bir de doğrudan

hallan duygularına seslenen,

büyük bir milli heyecan

hikayeler de yayınlamıştır. Derginin zaten mevcut olan milliyetçi
da derinleşmiştir.

Bunların

başında Türk edebiyatının

Bu şairler ve şiirleri şunlardır:

önemli

Ziya Gökalp (Vatan, Milleı.

Emin (Analık Hakkı, Vur), Recaizade

M. Ekrem (Hilal-i

yaratmaya yönelik şiir ve

çizgisi gelişen olaylara göre daha

isimlerinden

seçilmiş şiirler vardır.

lürk Kızının Şükrü ve Duası). Mehmet

l ',mani).

Tevfik Fikret ( Revzerı-i Mahlü,

, .ydırı Felaketzedeganı İçin), Mehmet Akif (İstiklal Marşı. Yeis Yok). Hüseyin Suad (Merhaba ev
Türk'ün öz evladı...) ve İrşad başyazarı M. Nüzım'ın İstanbul

milliyetçilerine ithafen yazdığı (Şu

Kız ki).
Mim Mücadele'ye olan desteği manevi yönden güçlendirmek
"Vakit"

gazetesinden

alınan "Yüzbaşı Muzaffer

Beyin

için yazılmış hikayeler ise:

Mektubu". M. Nazım'rn yazdığı

"Siperlerde Bir Akşam" ve imzasız olarak yayınlanan "Bir: likaye'tdir.
Bunların dışında

bir de doğrudan Türk İstiklal <avaşı

için yazılan makaleler vardır:

"İstanbul Mültecileri İçin", "Bizdeki Hiss-i Lakaydi", "Anadolu ve İstikbali". "Dün Bugün Yarın".
..Anadolu Harbine Karşı Vazife-i Milliyemiz Nedir?"... xecde-i Şükran" ve "Hilal-i Ahmer'e
Yardım".
Bütün bu şiir ve yazılarda kullanılan dil ve üslüp .nilli duyguları körükleyici hamasi
ahiyettedir.

Bu açıdan derginin

dikkat çekici bir

bir

önü de devrin f stanbul gazetelerini

ratmayacak bir dil kullanılmış olmasıdır. En geniş mana- ıy!a Kıbrıs Türkçesinin kültür dili olan
bu dil. son derece işlektir ve Türkiye Türkçesinden hiç bir .ırkı yoktur.
Yukarıda verdiğimiz şiir ve hikaye örnekleıi tezim, ·in V. Bölümünü teşkil eden "İrşad ve
Edebiyat" bölümünde geniş olarak yeniden ele alınacaktır.
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IV. BÖLÜM
İRŞAD VE J(JBRIS TÜR!( !vi İLLİYETÇİLİGİ

I

İrşad dergisindeki yazılarda milliyetçi bir yayın p. .itikası izlendiği söylenebilir.
ayıda "iskele Türk gençliği".

"Türk şehidi"

Daha ilk

"mevcudi ,•t-i milliyye .. ,s-. "Türk yavruları "188,

'Biz Türklerin, biz Türkler"189 gibi ifadeler kullanılması milliyetçi çizgisini açıkça göstermektedir.
~aten dergideki yazılara göre, maarife önem verilmek .stenmesinin temel nedenlerinden

biri.

dadaki Rumların gün geçtikçe ilerlemeleri, milli birlik , ~· beraberlikle davalarına sahip çıkacak
ekilde eğitilmeleri karşısında Türk halkının da onları örnek alarak gerekli atılımı yapmasını temin
rmekti. Çünkü sorun, Türklerin adadaki varlığı meselesidir.

Ekonomik. toplumsal ve siyasal

·arlığı korumak, ancak eğitimle, bir başka deyişle. mil: i bir kimliğe sahip olmakla mümkün

Derginin ilk sayısında "Muhterem Dindaşlarımıza .. naşhğ: altında yapılan çağrı bu açıdan
nemlidir. Bu çağrıda, Larnaka'da merhum Hamid Beyi.ı kurmuş olduğu ve varisleri tarafından
şletilen tütün fabrikasının ürünlerinin alınması istenmektedir. Dergiye göre bu fabrikanın kuruluş
acı " ... dereler gibi Hıristiyaıı kesesine akan ve da, ıııcı aleyhimize

sarf olunan Müsluman

arasının yine Muslüman 'da kalmasına mümkün merıı -c çalışmak: .. "190 tır. Böyle yapılırsa
brika sahipleri karlarının bir bölümünü maarife bağışla .caktır. Dergiye göre "Eğer verdiğimiz
araların nereye sarf edildiğini bilmiyormuş gihi Hırisıis ıı tutun ve sigareılerinden almakta
tullanmakta devam edecek olursak. .. ''191 bundan Kıbrıs ! .irk maarifi de zarar görecektir:

ve

"Türk

'up da Hamid Bey· in "Turan" ve İttihad-ı İslam" si.~: ıra/arından kullanmayacak hiçbir fert
avvur edilemez. "192 Sadece bu cümlede geçen "Türk .. "Turan" ve "İttihat-ı İslam" kavramları .
.. tün ürünlerinde

bile ırk ve din birliğine dayanan bir Tü: ı.lük ve milliyetçilik anlayışının hakim

· lınmak istendiğini açıkça göstermektedir.
Bu itibarla denebilir ki İrşad "buram buram Türk milliyetçiliği

kokmaktadır."

Daha ilk

yıda, Ziya Gökalp' in "Vatan" adlı şiirinin yayınlanmıs .ılması tesadüf değildir ve bu maksatla
ergiye konmuştur.

a.g.e .. s.3
a.g.e, s.4
a.g,e., s.7

Muhterem Dindaşlarımıza.
a.g.m. s. l3.
- a.g.m, s.14.

İrşad, I Haziran 1920. S. I. s. 12.
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İrşad'ın

3. sayısında yine Ziya Gökalpin şııruıc (Millet) yer verilmesi

de dönemin

milliyetçilik anlayışını -Turancılık- yansıtmaktadır. Kaldı ki. mevcut 21 sayıda yer alan şiirlerin
ağırlıklı olanları, Ziya Gökalp' in "Vatan" ve "Millet" şiirini gibi milli konuları içeren şiirlerdir.193
İrşad, sadece yayınladığı

şiirlerde değil, hemen

.ıemen bütün yazılarda bilinçli olarak

Türklük kavramını vurgulamıştır. Bundan amaç, Ada Tür-.lerinin

"hakk-ı hayatı" ve bekası için

Türk kimliğinin korurunasını sağlamaktır.

a- Sosyal ve Ekonomik Hayatta Milliyetçilik
Ada'da Türk vatandaşlarına düşen görevlerden bin de ekonomik alanda güçlü olmak ve
· unun için birbirini desteklemektir.
Türkünün görevi"...

Mesela

Amerika". :ı giden. orada para kazanan

hayatlarını fabrikaların duman/cır.

isleri içinde mahvederken

Kıbrıs
saadet-i

müstakbeleleri için her gün ömürlerinin bir parçasını fı:... , ederken kazandıkları paralarını. bu
yoksuliuk

memleketine

ettirmektir ...

,,194

getirerek hem

Bu konuda

"

kendilerini

Müslüman

heııı de

vatandaşlarını

ondan

istifade

kardeşle- imiz Kıbrıs 'ıaki mevki '-i iktisadi

ictimdimizin kendilerinden ne büyük hizmetler beklediğin; unutmamalıdırlar.

vü

Akropol karşısında

Rum vatandaşlarımızın en büyük müessese-i ilmiyyelerinııcn biri olan inds mektebi Almanya 'da
· eş senelik sa 'y ve gayretinden sonra adaya avdet eden bir Rum 'un timsdl-i hamiyeti olduğunu da
.. h atır d an çı karmama f ı d ır... "195
•uç
Sadece yurtdışında çalışmaya gitmiş olanlar değil. vda da yaşayan varlıklı Türkler de bir
naya gelip şirketler kurma yoluna gitmelidir. Türkler, uzı.n yıllardır ticaretten. sanattan hep uzak
urmuşlardır. Hatta ouı.u bi, ııcv 'i ayıp telakki etmişlerdi r kumlara gelince
ınsaf ile bu adadaki unsur-ı muhalifimizi
ictimdilerini,

terakkiydt-ı

milliyyelerini

tedkik ede.im.

sanayi ve ıicarıe

Göreceğiz

Bir defa nazar-ı
ki. bugünkü

medyundurlar..

mevki '-i

Sanat ve ticaret

sayesindedir ki milletlerinin inkişôf-ı fikrilerine hizmet ede, ck. seviye-i ilm ii madrifini yükseltecek
iiesseseler meydana getiren zenginlere malik bulunmaku.. /ırlcır... ,,/')(, Şimdi bir kısım Türk genci
yeni yeni ticaretle uğraşmaya başlamıştır. Türk halkına d.ısen onları desteklemektir.
ilinçlerıdirme

görevi

her şeyden

önce

gazetelere

.ı: ıtir:

·· ... Her şeyden

Keza anlan

evvel

iktisadın

hemrniyetini ve dlem-i ticarette kullanılan paranın, sarf c.lilen meblağın Müslüman hazinesinden
dışarıya çıkmamak şartıyla sarfını bütün ahaliye ve k, ıvlüye anlatmak ldzımdır.

93

Bu kısmen

Kıbrıs'a (Nazım), Analık Hakkı (M. Emin), Hilal-i Osmani (R. i krem), Revzen-i Mahlü (T. Fikret), Şu Kız ki
.. azım), Aydın Felaketzedegam İçin (T. Fikret), İstiklal Marşı (M. "ı, ı\ Türk Kızının Şükrü ve Duasu Gök), Vur (M.

Emin).

Amerika Yolcularımız. İrşad, I Ağustos I 920. S. 3. s. 40.
95
%

a ·::,·m.
o
s. 40 .
Vezaif-i İctimaiyyemizden,

İrşad. 1 Teşrin-i sanı 1920. S. 6. s. 89.
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gazeteler vasıtasıyla

icra edilebilir ... "197

Ancak halkın bütün ihtiyaçlarını

karşılayabilecek

büyüklükte şirketlere ihtiyaç vardır. Kıbrıs Türk toplumu i.inde büyük şirketler kurabilecek güçte
insanlar vardır. Onlar da ticaret yapmaktan, şirketler kurm.ıktan çekinmektedirler.
"Milletimiz

adada büyük bir felaket uçurumuıı..

Kıbrıs 'tan ıard ve ıeb 'id edemeyen Hıristiyanlar,

ıloğrıı yuvarlanıyor.

Siyaseten

bizi

bıı . liş!« bizi iktisuden buradan atmağa

muvaffak olacaklardır ... " diyen İrşada göre çözüm şudur: Bir cemiyet

kurulmalı

ve onun

önderliğinde küçük sermayeler bir araya gelerek ortak şirketler tesis edilmelidir. Hatta bu şirketler
merkezlerde kalmamalı, köylü, kasabalı herkes hissedar y.ıpılarak genişletilmelidir.

"... Bu sayede

ir defa bütün halkı ecnebi hazinelerine para boşaltmakı.ın men' ettiğimiz, İslam parasını yine
Islam hazinesinde bıraktığımız gibi daha birçok gençlerin şahsiyet ve şerefleriyle
azifelerde istihdam edilmelerine, bir çok ailelerin refah
~

o Iacagız ...

mütenasib

,· saadetini temin etmeğe yardım ermiş

,,/98

Ekonomik bağımsızlığa doğru atılacak bir adım da

ı .. ırnaka' da

bir Türk fırını açılmasıdır. 13

Eylül 1921 tarihli "Gayretinizin Takdirhanı Bir Muhibbir ız" imzasıyla yayınlanan bir mektupta.
okuyucu yıllardır İskeleye geldiğini ve burada Türk saı.,.r ve ticaretinin ne kadar geri kaldığını
nlatır. Hatta burada bir Müslüman fırıncı bile yoktur: ·· . İskele kazası etrafa nisbetle daha iyi
tanınmış bir kaza olduğu halde burada bir Muslumanfırıı..
adısedir ... "199 Halbuki Rumların durumu farklıdır: ··..

fl1ll1

fıkddnı milli bir şeyn teşkil edecek

!ıgün karşımızda bize ycın bakan. her

ıareketimizi isterse bir darbe-i ani ile mahvedebilen, bizi elk! açlıktan öldüren. soğukta çırçıplak
.iıreten Rum unsuru bıı müthiş servet ve saadeti ne vasıııı . le te 'min edebilmiştir ?... "200 Sorunun
cevabının ticaret ve sanat olduğunu belirten okuyucu. lskeleye mutlaka bir Müslüman fırını
açılmasının gerekliliğini vurgular. Böylece, Müslümanım da Hırıstiyanlar gibi. Pazar günleri ve
paskalya haftalarında ekmeksiz kalmayacak.

ayrıca Tün, ticareti bu alanda da gelişme şansı

oulacaktır. İrşad mektubun altına şu notu koyar:" ... İskeı. ve bir Müsluman fırıncının lüzumunu
kar edecek hiç bir ferd-i Müslim tasavvur .edilemez.

. 'ünku her gün ekmek satın almakla

.=:!ıristiyan hazinelerine akan paralara. Müslüman kesesin .. ,·11 çıkan vekünlara baktıkça insan için
uteessir olmamak mümkün değildir ..... zoı
İrşad'ın

18. sayısındaki bir haberden Larnaka'da bi ı- Türk fırınının açıldığını öğreniyoruz .

.Ancak dergi bu müjdeyi verirken şu hatırlatmayı da yapar· ·· ... Şimdiye kadar muhtelif miktarlarda

ekmek istihlak eden ailelerimizin Hıristiyan hazinelerine lı. ı: gün akıttıkları paralara artık nihayet

Şirketler Tesisi. İrşad, l Kanürı-ı sarıl 1922. S. 20, s. 306.
a.g.m. s. 308.
Açık Mektup, İrşad. l Teşrin-: evvel ! 921. S. 17, s. 263.
a.g.rne. s. 262.
-- a.g.me. s. 264-265.
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vermek zamanı gelmiştir. Fırının

tarih-i teessüsünden iıibaren her ferd-i Müslimin oraya bir

rôbıta-i milliyye vü diniyye ile merbut olduğunu ... "202 unutmamalıdır.
Türkler arasındaki en küçük bir ticari gelişmeyi
Larnaka Türk balıkçılarının

kendi aralarında

büyük bir coşkuyla

karşılayan

İrşad,

bir şirket kurarak. şimdiye kadar bir Rum' un

yönetiminde olan işletmelerini bağımsız hale getirme gir.simlerini okuyucularına sevinçle haber
verir. Dergi bu tür gelişmelerin, Türk cemaatinin iktisadi h.ıyatı açısından büyük bir önemi olduğu
görüşündedir.

203

İrşad'da milli açıdan ele alınan bir başka konu ıutboldur.

13 Şubat 1921 Pazar günü

Larnaka'da iki maç yapılmıştır. Dergi bu maçlardan ikincisini, Rum ve Türk kulüpleri arasında
. nanan maçı çok farklı bir üslupla anlatmıştır. Sanki bir futbol müsabakası değil, bir savaş tasviri

söz konusudur. Çünkü "... çarpışacak takımlar, ta Bizans ·. 11 fethinden beri yek diğerine karşı bir
efreı-i azım perverde eden iki unsurun mümessilleri i,ıi/er ... "204 Spor iki unsur arasında bir
rekabet alanı olurken, adanın farklı yerlerinde yaşayan Türk gençleri arasında da duygu ve
::üşünce ortaklığının gelişmesine, perçinlenmesine vesile olacak bir araç olarak görülmektedir.
Görüldüğü gibi İrşad, Ada üzerindeki Türk varlığının devamı için. zaruri şartlardan birinin
ekonomide de en az Rumlar kadar güçlü olmakta yattığıııı her fırsat ve vesileyle okuyucularına
:ınlatmıştır. Türk'ün gelişmesi

ve ilerlemesi

ciddi bir teşkilatlanmaya

ihtiyaç gösterir.

Bu

cakımdan sosyal ve ekonomik hayattaki en küçük kıpırdanma. en basit teşebbüs büyük önem
taşımaktadır.

b- Eğitimde Milliyetcilik
İrşad' da milliyetçilik

fikrinin çok kuvvetli

olarak işlendiği konulardan

biri de eğitim

onusudur. O dönemde sadece Lefkoşa'da i'dadi bulunması yüzünden bazı öğrenciler rüşdiye
sonrası Larnaka'daki Amerikan Akademisi'ne gidiyorlardı.

Hatta İrşad'ın başyazarı

olan M.

_;azım Bey de Amerikan Akademisi mezunudur. Buna rağmen, M. Nazım Bey, Türk çocuklarının
dirıi-milli

temel eğitimlerini esaslı bir biçimde almadan bu okula gitmelerine karşı çıkmıştır.

ünkü okul bir misyoner okuludur ve bazı ders kitaplarında Türklüğü küçük düşürücü ifadeler
sullanılmışnr. Bu yüzden Türk çocuklarının Rum çocuklar: karşısında gururlarının kırıldığını, bir
eziklik içine girdiklerini, hatta bu okuldan yetişen Türk cocuklannın "yanın Türk" sayılacağını.
. :azım Bey ısraria belirtmiştir.

205

·-ıı İskele'de Müslüman Fırını ve Ahalimizin vazifesi, İrşad, 1 Teşrin-. -ani 1921. S. 18.s.281
-3 Lamaka Türk Şirket-i Bahrisi, İrşad, I Şubat 1921, S. 9, s. 138.
Futbol Müsabakaları ve Fevaidi, İrşad, I Mart 1921, 3. 1 O, s. 149
5
Maarif Teşkilatımız Men' Ediliyor, İrşad, I Teşrin-i sanı 1920, S. ı, ::;.84-88.
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ı

Eğitim alanında yapılmak istenen değişikliklerin

ıcmelinde, Türk çocu. klarına

mim bir

1

~ğitim vermek fikri ve davası vardır. Bunu M. Nazım'ın kaleminden açıkça öğreniyoruz:

" ... işte

i: mektepte iki sene daha ilave etmekle çocuklarımıza ivi bir tahsil, güzel bir terbiye-i milliyye

·ermek istiyorduk. Ve bu silah onların ellerinde oldukc.ı Amerikan mektebine değil, protestan
· 'imlerine de gitseler yine Türklüklerini unutmazlardı ..... _·. ·
Bir başka husus da şudur: Türk cemaati, İskeled, bir yarı-idadi açmağa bile muvaffak.
amazken, Ada'nın diğer unsuru olan Rumlar, ta Dip k arpazda jimrıasyo okulu gibi gelişmiş
üesseseler kurabilmektedirler. Bu eşit olmayan şartlar Türk cemaatini gereken atılımı yapmaktan
en' etmektedir. Halbuki mim bir temele oturtulması icap eden eğitimin hedefi Ada'daki Rumları
ğitimde de yakalamak. hatta geçmektir.
Kıbrıs Türklüğünün

asıl hedefi bu olmalıdır.

endiliğinden çözümlenecektir.

a.g.m., s. 87.
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Bu hedefe ulaşıldı

mı öteki meseleler

V. BÖLÜM
İRŞAD VE EDEBll'AT

İrşad

yayın politikasını "içtimai" olarak belirlem i:: olsa da bütün sayılarında onun edebi

yönünü ön plana çıkaran şiirler ve hikayeler de yer almışnr.
Şiirlerin sayısı hikayelerden

fazladır ve çoğunlukı.ı

bir şairin birden fazla şıırı değişik

sayılarda yayınlanmıştır.
Dergide şiirleri çıkan şairler şunlardır: Nazım, Ziya Gökalp, Mehmet Emin, Mehmet Akif,
evfık Fikret, Cenap Şehabettin, R. Mahmut Ekrem ve Hüseyin Suad'dır.
İrşad'ın başyazarı olan Mehmet Nazım Bey, "M. k.i7.ım" ya da "Nazım" imzasıyla toplam
şiiri yayınlamıştır.

Bunlar; Kıbrısa, Çal Ey Çoban. Bergüzar, Şu Kız ki, Akşam Yıldızı.

.. Iazide Sen, Bir Mersiye, Dalgalar Soruyor. Gözyaşları. Hayat ve Sonu, Annem. Vefasız adlı
siirlerdir.

Nazım'ırı şiirlerinde İstanbul'dan okul arkadaşı F. 'iafiz Çamlıbel'in şiirlerini andıran bir
va vardır. Hece vezni ile sade bir dil kullanılarak yazılmış bu şiirlerin büyük çoğunluğu liriktir.
"Nazım" imzasıyla yayınlanan ilk şiir 4. sayıdaki

'Kıbns'a" dır.

4 dörtlükten oluşan bu

siirde şair, vatan sevgisini işlemiştir. Ancak Kıbrıs'a du, ulan bu sevgi biraz buruktur. Çünkü
manevi bir miras olan vatanın kıymetinin anlaşılması biraz ~eç olmuştur.
Şairin milli duyguları ön plana çıkaran bir şiiri daha, ayınlanmıştır. "Şu Kız ki" adını taşıyan
İstanbul milliyetçilerine

ithaf edilmiştir.

İrşad'da

Si"-

sık yer alan İstanbul muhacirlerine

yardım konusu bu şiirle bir kez daha gündeme getirilmis.ir. Zaten "Şu Kız ki" şiirinin çıktığı 8.
vı, ağırlıklı olarak muhacirlere yardımın ele alındığı bir s.ıyıdır. Nazım, bu şiiriyle Kıbrıs halkına

seslenerek onların İstanbul'daki muhtaç muhacirlere yardıııı ellerini uzatmalarını ister.
Larnaka' da yaşayan genç bir öğretmenin

öldürülmesi Nazım' ı çok etkilemiş ve bu olay

üzerine "Bir Mersiye"yi yazmıştır. "Kardeşim Münir'in ı.ıbutu ark.asından" ibaresiyle yayınlanan
şiirde, Münir'in gençliği, çalışkanlığı vurgulandıktan sonra .ırkasından yaşananlar tasvir edilmiş ve
.e kadar acı da olsa ölenin geri gelmeyeceği

gerçeği hayatın en trajik hakikati olarak dile

getirilmiştir.
Şairin ferdi duygularını konu ettiği bir diğer şiiri ··. \nnem"dir. Şiir yetişkinlik döneminde
· anne şefkatini büyük bir özlemle hisseden birinin ağzından yazılmıştır. Çocukluk
geri dönmek isteyen bu kişi, şairin kendisi olabilir.
_ aşındayken kaybetmiştir.
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Çünkü

günlerine

Nazım Bey, annesini kendisi 16

"Hayat ve Sonu" şiirinde ölümünden söz edilen kişi bu kez şairin kendisidir. Çok kısa olan
ırısan ömrü mutluluk ve mutsuzluklarla

içiçedir. Halbuki ölüm karşısında

her şey anlamını

i tirmektedir.
11 Mayıs 1920 tarihinde yazıldığı belirtilen "Çal i ·:y Çoban", Teşrin-i evvel 920 tarihli
Akşam Yıldızı", Temmuz 913 tarihli "Dalgalar Soru. ,,r"· ve "Mazide
evreyle ilgili unsurların şahsı duygulanmalara

Sen" şiirleri tabiatla.

zemin o.urak seçildiği şiirlerdir. Şair. çobanın

aval sesinde kendi kederini, denizin renginde matem ı. dalgaların

hareketinde

sevgilisi ile

asındaki muhabbeti görmektedir. Sevgili ormanda gezen bir ahu ya da melek, bulunduğu yer de
ennettir.
Bu şiirlerin bazısında pastoral unsurlar ve özellikler de tasvir edilmiştir.
Nazım "Bergüzar"

adlı şiirinde sevgilisine resmini \ eren bir aşığın duygularına yer verirken

Vefasız" da aşkına karşılık bulamayan bir başka aşığın derdini dile getirmiştir.
Sevgiliye duyulan aşkın ta Hazreti Adem'den

beri .nsanoğlunun en büyük mutluluk ya da

utsuzluk kaynağı olduğunun konu edildiği "Gözyaşlan

uda, şair, aşkı felsefi bir biçimde ele
,•

ıştır.
M. Nazım Beyin şiirleri fikir yazılanyla kıyaslarıdıgmda çok sönük kalmaktadır. Gerek dil.
erekse ele alınan temalar açısından onun başarılı olducunu söylemek mümkün değildir. Şiir
·azmayı en az şiir okumak kadar sevdiğini bildiğimiz şair. hayatının sonuna kadar bu faaliyetini
.. dürmüşse de, ne sınıf arkadaşı F. Nafiz Çamlı bel. ne .ie şiirlerini büyük bir zevkle okuduğu
evfik Fikret kadar başarılı olabilmiştir.
Kıbrıs Türklerinden

sadece Nazımın

oplam üç şiiri yayınlanmıştır. Bunlar

şiirlerini gorebildiğimiz

İrşad'da Ziya Gökalpin

"Vatan", "Millet" ve "Türk Kızının Şükrü ve Duası'ldir.

ök imzasıyla 20 Teşrin-i evvel 921 'de yazıldığı belirtilerde "Türk'ün Zaferi Üzerine" ibaresiyle
·ayınlanan "Türk Kızının Şükrü ve Duası" adlı şiirin Zi, a Gökalp'e ait olduğu konusuna biraz
emkinli yaklaşmakta
'aymlarımış

yarar görüyoruz.

ise de bu

şiirlerin

Her ne· kadar .. Vatan"

İrşad' da çıkmasını:

1

sebebi

ve "Millet" şiirleri

1918 'de

günün

ilgi!idir.

şartlany la

Anadolu'daki Türk İstiklal Savaşı ve Kıbns'taki Türkı.rin adanın diğer unsurları karşısında
·erdikleri varolma mücadelesi bu şiirlerin neden yayınlandiğını yeterince açıklar.
"Büyük Türk şairi" unvanı verilen Mehmet Emin· in İrşad' da yer alan

şiirleri muhtaç

anlara yardım elinin uzatılmasını anlatan=Analık Hakkı yahut Zeynep'in Duası" ile Türk'ün
iüşrnanlanyla amansız mücadelesini coşkulu bir şekilde dile getiren "Vur'tdur. "Vur", şairin son
anzumelerinden biri olarak takdim edilmiştir.
Tevfik Fikret'in Abdülhamid dönemini konu alan .. k evzen-i Mahlü" ile Aydın depreminde
ar görenlere yardım çağrısı yapan "Aydın

Felaketz.-degüru
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İçin"

şiirlerine

içerik olarak

'i-'-

~

Jlo

o»

~Q;-

0

~

198
bakıldığında güncel olmadıkları düşünülebilir. Ancak bu siirlerin İrşad'da yayınlanma ge~Ziya Gökalp'in şiirleriyle aynıdır. Öte yandan, daha önce de söylediğimiz gibi, gerek M. Nazım,
gerekse Orundalızade Hamid Bey207 Tevfik Fikret hayranıdırlar.
Melunet Akif'in isimsiz olarak yayınlanan "Yeis Yoı," şiiri bir toplumun yok olmaya doğru
gidişinin sebeplerini sorgularken, dolaylı da olsa, Kıbrıs ıürkü

için kimi mesajlar içermektedir.

stiklal Marşı'nın TBMM'de milli marş olarak kabul edili: edilmez İrşad'da yayınlanması ise çok
anlamlıdır.
Mehmet Akif gibi "ey şanlı hilal" diyerek ondan uzun yıllar önce Türk bayrağına seslenen R.
. -Iahmut Ekrem "Hilal-i Osrnani" adlı şiirinde altı asırlık Osmanlı için duacı olmaktadır.
R. Mahmut Ekrem gibi Arapça-Farsça kural ve terkiplere dayalı ağır bir dil kullanan Cenap
Sehabettirı'in İrşad'da iki "Münacat"; yayınlanmıştır.

Bu -iirler doğrudan edebi zevke hitap eden

ferdi şiirlerdir.
İsimsiz olarak yayınlanan şiirlerden biri de Hüseyin xuad'rn "Yeni Gün" gazetesinden alınan
siiridir. Şiirini Ank.ara'da yayınlayan şair, orada yakından tanık olduğu milli coşkuyu mısralarına
.. :ınsıtmış ve "merhaba!" diyerek gelmekte olan zafer günlerini selamlamıştır.
İrşad'da yayınlanan

şiirleri bir bütün olarak ele .ıldığımızda

::bariyle milli konular etrafında yoğunlaştığını,

bunların dönemin özelliği

ancak bu: o kadar da edebi zevk ve ihtiyaçlar

- şünülerek seçildiklerini söy lernek mümkündür.
Şiirin yanı sıra İrşad'da yer alan bir diğer edebi tür hikayedir. [ki yıl boyunca yayınlanan şiir
yısının çokluğu yanında hikayeler çok az kalmaktadır. Dergide toplam S hikaye neşredilmiştir.
"Yüzbaşı

Muzaffer Beyin

Mektubu"

adlı hikü. '-. Vakit gazetesinden

alınarak tefrika

dilmiştir. İmzasız olarak yayınlanan eser, 7. 8. ve l O sa. ılarda yayınlanmıştır.

Savaşa giden bir

"""kerin esir düşmesi, bütün zorlukları aşarak ailesine ve memleketine dönmesi. ancak dönüşte bin
ır güçlükle bulabildiği eşini ve çocuğunu kısa aralıklarla .oprağa vermesi ve sonra intihar etmesi

"Siperlerde Bir Akşam" Nazım Bey'in yazdığı bir hikayedir. Bazı bölümleri çok silik olduğu
ın zorlukla okunabilen bu hikayede konu savaştır. Metriste

yaşananların anlatıldığı hikayenin

bölümünde bir askerin şehit olmadan az önceki duygu , ı: dileklerine yer verilmiştir.
Konusunu yine savaştan alan ve kahramanı da yine bir asker olan "Bir Hikaye" imzasız
ak yayınlanmıştır. Hikayede Ahmet adlı bir askerin bu- ük bir zaferle düşmandan geri aldıkları
airde sevgilisi Nevber'in düşman tarafından kurşuna dizi kliği haberini alması anlatılmıştır.

Hamid Bey'in Hilkat'ten iki yıl önce Halük adı verilen oir oğlu .ılrnuş, ancak 9 aylıkken kızamıktan ölmüştür.
uğa "Halük" adının verilmesi Tevfik Fikretin oğlunun adı olmasıı,dan<lır.

so

I

M. Nazım Bey tarafından yazılan ikinci hikaye ... vlbüm" adını taşımaktadır.

Hikayenin

kahramanı, hasta yatağında yatarken kendisinden bir albüm isteyen arkadaşı Nihat'ın iyileşemeyip
ölmesi üzerine büyük bir üzüntü yaşar. M. Nazım Bey 'in bazı şiirleri ve diğer hikayesinde olduğu
gibi bu hikayede de ölüm konusunu işlemiştir.
İrşad'ın beşinci ve sou hikayesi "Kadın ve Kadınlık. Analık" başlığıyla yayınlanan ve 13.
sayı mevcut olmadığından sadece ikinci bölümünü okuy.ınildiğimiz

hikayedir. "Müstensihi : B"

!arak belirtilen bu hikayede, bir annenin çocuğuna olun büyük. sevgisi ve şefkati anlatılmış,
ikaye çocuğun ölümüyle bitmiştir.
İrşad,

İstiklal

Savaşı'nın

etkisiyle

tamamen

hamasi

bir

edebiyat

muhtevasına

ürünebilecekken, bundan uzak durmuş ve savaşın en hararetli dönemlerinde bile milli ile ferdi
arasında bir denge sağlamayı başarmıştır.
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VI.BÖLÜM

DİGER KONUL. IR

Buraya kadar ele aldığımız konular ve yaptığımız rcsbitler İrşad dergisine. kuruluş amacına
ygun olarak, milli bütünlüğü sağlayıcı, eğitici bir muhtevanın hakim olduğunu göstermektedir.
atta Türk İstiklal Savaşı ile ilgili yazılar da bu istikamettedir. Ancak dergide bunların dışında
an, "müteferrik",

okuma zevkine, genel kültüre, aktüaliteye dair yazılar da vardır.

Fotoğraf sanatının doğuşu, ölüm ya da tayin haberleri, kitapların ve kütüphanelerin önemi
ında yazılar, çocuk yetiştirme ve sağlıkla ilgili bilgi ler, seçim haberleri, fal ve falcılık, yazı
. azmanın temel kuralları, ticari reklam ve ilanlar İrşad· 1 n sayfalarında yerini almıştır. Bu tür
. azılarda dahi okuyucunun gerek duygu, gerekse düşünce olarak eğitimi ön planda tutulmuştur.
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METİNLER
İRŞAD DERGİSİNİN YENİ TÜRK HARFLERİNE AKTARILMASI

'="

Hasılat-ı safiyyesi kamilerı Larnaku Maarifine aittir.

Sayı: 1

. Haziran 1920

tiyaz Sahibi: OrundalızadeAbdülharrıid

Seneliği: 5 şilin
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İRŞAD

İlk Söz

Senelerden beri devam edegelen harb kaygı ve sızı lan arasında ictimai dertlerimize karşı
igane kalan halkımızın tenvirat-ı fikriyyelerine

hadim esbab ve avamili teşrih etmek emel-i

ilisanesiyle cezirernizde şimdiye kadar mahrum bulunduğumuz aylık ilmi bir risale neşr etmeğe
uvaffakiyetimizden dolayı büyük bir meserret hissediyoruz. Bununla beraber maksadımız esasen
endimizde hissetmediğimiz, kuvve-i ilmiyyemizi teşhir değil belki erkek, kadın, zengin, fakir bil

ılın sunüf-ı İslamiyyenin seve seve okuyabileceği tarzda memleketimize. milletimize yararlı
akaleler ve tercümeler neşr etmektir. Karilerimizin büv. ük bir kısmını talebe

ve talibatımızın
.

şkil etmesini şiddetle arzu eyleriz. Nesl-i atiyi hazırlamaya namzet hanım kızlarımızın lezzet-i
ütala'ayı hissetmeleri ve fikren tenevvüre hahiş göstermeleri artık bir ihtiyac-ı milli hükmünü
ığı kanaatinde bulunan heyet-i idaremiz cezirernizde bulunan inas mekteplerine risalernizden
· er nüsha meccanen görıdermeği deruhde eder. Risaleni n balasında da görüldüğü vechile umum
· ılat-ı safiyyenin Larnaka zükür ve inas mekteplerine

mahsus edildiğini arz eder ve bu yoldaki

şebbüs ve gayretimize karşı halkımızın teveccüh ve rağbetini temenni eyleriz.

İhtar - İlk nüshamızı kabul eden zevat-ı muhtercıneyi

abone addeder ve iştirak arzu

eyenlerin lütfen iade etmelerini rica ederiz.

Larnaka Neşr-i Maarif Cemiyeti Hakkında Birkaç Söz
Gönlüm milli bir gurur ile dolu, kalbim istikbalden d.ıha emin, tefekküratım biraz daha ciddi
. al ata müstenid olarak ~a satırlarımı karalarken ne kadar ınes · üdum bi iseniz.
Uzun senelerden beri düşünülen nevakısımız
r

bugün hiç şübhesiz daha ciddi bir surette bütün

cemiyet tarafından hissedilmiş olmalıdır ki şu muhitte yaşayan gençler ittifak ederek onların

ilesi için kat'ı çareler bulmağa kalkıştı. Bu, tabii terakki yolunda bir adım, zulmetten nura doğru
harekettir ki dür-endiş olanları istikbalin müdhiş korkularından kurtarır, onlara derin bir nefes
bilmek için hakiki bir müsaade verir.
1905 senesi Maarif Kanunu mektebimizi biraz ıslah etmiş ve tam bir ibtidai mektebi haline
- etmişti. 1907 ve 1908 senesi komisyon heyeti bu tansilin kafi olmadığını takdir etmişler ve
ektebimize mümtaz sınıflar ilavesine karar vererek m.ıksadlarını mevki' -i fi' le koymuşlardı.
in zaman ilerledikçe bilgi dev adımlarıyla koştu, maan I ışıkları şiddetini arttırdı. Buna mukabil

5:i

bizim mektebimiz, son hatve-i terakkisinden
ediyordu. Gözümüz önünde muarızımız

sonra haln eski ahengi, eski nakaratı muhafaza

olan bir millet pey-der-pey

maarifini

yükseltiyor,

muhteşem mektep binaları içinde asker, mücahit evlat yet iştiriyor. yavrularını hayat kavgalarına
arşı tüfek yerine topla techiz ediyor ve her sene bizi fersun fersah geri bırakıyordu. Bu acı ahvalin
en yakın müşahidleri

biz iken yine bu harekata karşı biz sükuti,

mahviyyetkar

ve la-kayd

avranıyorduk. Bu bir kabahat, belki bir cinayet addolunabilirdi. Zira pek aşikar idi ki on üç sene
mukaddem çizilen hudüd-ı müteayyine üzerinde yürümekle bugünkü ihtiyacat telafi edilemezdi.
Ve bu hakikati anlamak o kadar kolay iken onun icab ettirdiği teceddüdü meydana getirmek de o
erece güç oldu. Nihayet şu dar muhitimizde yetişip bugünkü İskele Türk gençliğini temsil eden
efkar-ı münevvere müdhiş bir uçurum karşısında bulunduklarını anladılar ve bu samimi anlayış
onları derhal vazife başına çağırdı, şu ulu mektebimizi diriltmek için çareler izharına mecbur etti.
Şübhesiz bu da böyle olmalıydı. Zira biz ki bu cezire üı.~Tinde hakk-ı hayat sahibi olduğumuzu
iddia ederiz, biz ki bu yeşil adanın her taşını ölü bir Türk şehidinin seng-i mezarı bilir ve kutsi
tanırız, mutlaka davamızı isbat etmek için mevcudiyet:
iktisadiyye

ve binnetice

mevcüdiyet-i

siyasiyye

ınevcüdiyet-i ictimaiyye, rnevcüdiyet-i
göstermeğe

mecbüruz.

Bu

da başlıca

mekteplerimiz vasıtasıyla olabilir. Acı ve doğru bir hakikat değil midir ki mekteplerimizden
yetişen evlatlarımız, yahut küçük kardeşlerimiz mezkur mcvcüdiyetleri meydana getirecek rnezaya
ile muttasıf olarak ikmal-i tahsil edemezlerse, kendilerine uıığru ejder gibi ilerleyecek bir ırka karşı
mevcüdiyet-i milliyyelerini

muhafaza edemezlerse, senelerden beri devam eden varlığımız ada

üzerinde kendiliğinden sönecek, ecdadımızın mezar taşları kaybolacak ve kim bilir, kim bilir belki
ir asır sonra Türk mevcudiyetinden

bir nişane, bir emare .ıranırsa kiliselere cevrilmis
,
, cami'lerden

· aşka bir şey kalmayacaktır.
İşte bu acı hakikatler İskele Türk gençliğini bir korku içerisinde felaha doğru koşrnağa
mecbür etti. Ve o şahsiyyet-i maneviyyede

millet için : .ıpılacak ilk fedakarlık maarife hizmet

duğunu bildiğinden onun ıslahına koştu; mektebimizi oldukça asri bir hale ifrağ için çalışıyor.
Evet, cemiyetin ilk teşebbüsü pek geri bir halde bulunan mektebimizi nim i'dadi bir şekle
oymaktır. Öteden beri efkar-ı umümiyyeyi

işgal eden bir nazariye var, mektepler zenginlere

uhtaçtır, zenginler millet için kasalarını açmadıkça maarif ıslah edilemez. İskele gençliği bu
:ıazariyenin hakikatini teslim ettiği halde bu fikre büsbütün bağlanıp kalmak istemez. Çünkü biz
:.,u

fikirde, zenginler iddihar fikrinde devam ettikçe ortada zavallı millet yavruları ezilir, onlar. o

istikbalin kavi mücahitleri olmak için doğurulmuş Türk ~ avrulan cahil kalır. Bunun için İskele

gençliği ferd-be-ferd hiç kimseye müracaat etmeksizin ı.·~·ıniyeti milletin düş-ı hamiyeti üstüne
esaslandırmak ister. Ve öyle bir kanaate sahiptir ki millet mekteplere yardım hususunda yek-emel
ursa maarif malikane-i

servetin

kilitli

kapıları
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önünde eli açık, bağrı yanık

beklemez.

sinaenaleyh

iyatrolar,

cemiyetimizin
konserler

en esaslı

temsil etmek,

bendlerinden

birisi

ara sıra piyangolar,

de, halkımıza

tertip eylemek

ufak fasılalarla
ve bu suretle

küçük

maarif için

erıevi iyi bir meblağ te'rnin edebilmektir.
ı

Bundan başka maksada kafi bir yekun teşkil edeceği rnernül edilen hasılata bir miktar daha

neblağ ilave edecek bir vasıta düşünüldü. Öteden beri

I,

ı brıs'

ın bir risale-i mevkuteye şiddetle

htiyacı hissedilmiş ve vaktiyle ufak tefek teşebbüsler bile, uku'a gelmiş idiyse de meydana hiçbir

fY çıkarılamamıştı.

Şimdi hem bu ihtiyacı mümkün mertebe telafi etmek, hem de mahiyye maarif

cin küçük bir meblağ daha te'rnin edebilmek emeliyle cemiyet bir risale-i mevkute neşrine de
arar verdi ve ismini maksadı nazar-ı i'tibara alarak "İr~,ıd'' koydu. Bugün ellerinizde gezen şu

üçük ve hiç şübhesiz birçok cihetlerden noksan olan lukat ulvi ve kutsi bir maksad taşıyan
ecmüanın sebeb-i neşri de işte budur.
Bu gençliğin terakkiye doğru attığı ilk hatvesidir. \ -: bu hareket-i fa'alane yalnız bu kadar
(almayacaktır. Kaza köylerine de muavenet, cemiyetin programına ehemmiyetle kayd olunmuş,
ir meseledir. Bundan maada memleketin terakki ve tealisi için lazım gelen her şeyi düşünmek
ine cemiyetin

borcu olacaktır. Esasen gençlik daima yenilik göstermekle

mükelleftir.

Ve

ençliğin kıble-i mefkuresi ka'be-i teceddüddür. Bugünkü ihtiyacat-ı milliyyeyi telafi edecek
esaite müracaat gençliğin, yalnız gençliğin

borcudur.

"iençlik bunu ifa etmekle fazla bir şey

apmış olmayacak. Yalnız borcunu ödeyecek, yalnız rıesı-i atinin ileride yüzüne atması ihtimali
lan reşaşe-i la'rıete meydan vermemek,

istikbalin rnüuckkıd milliyetperverleri

karşısında bir

bahatli sıfatıyla değil, bir müteceddid, müteşebbis ve gayür sıfatıyla defter-i a'mali elinde,
esabat-ı milliyyesi lehinde onlara karşı mağrur ve müftehir durabilmek için yapacaktır ve bu onun
n büyük borcudur.
İşte İskele mekteb-i rüşdiyesini beş senelik i'dadi v.ıpmak isteyen ve bunun için de maddi.
anevi her türlü fedakarlığı ve muaveneti deruhde eden iskele gençliği de ciddi ve azimperver
eketleriyle vatanlarına en büyük borçlarından

birisini ödemiş bulundukları

için mağnır ve

AZIM
Maarif
-1Bugün adadaki cernaat-i İslamiyyenin sayılmakla bitip tükenmeyen ihtiyacat-ı hayatiyye ve
iyyesinden en mühimi hiç şübhe yok ki maariftir.

: lalbuki maarif meselesi bir mesele-i

yatiyyedir. Zira maarif milletlerin hayatı, ruhu, dimağı ı nesabesindedir. Maarifsiz bir millet ise
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cansız bir vücut, dimağsız bir kafa gibidir. Cansız vücutlar yaşayamayacağı
de cansız demek olacaklarından
Milletleri
canlandıran,

yaşatan;

kendilerini

onları düşmanlarının
münkariz
yine

onlara

mazisini,

te'rnin-i mevcudiyet
ecdadını

pay-ı zelil u hakareti

Şimdiye

için eğer müstakbelen
kadar

maarifini

kurtaran

maariftir.

bir ba'süba'delmevt

ihya'

u mefahir-i

uyandırarak: asri milletler

altından

etmeden

milletler

ve idôrne-i hayat edemezler.

tanıtı ıran. an' anat

hab-ı gaflet ve meskenetten

olmuş milletler

maariftir.

yaşayamazlar;

gibi rnaarifsiz

hayat

milliyyesini

idadırıa

idhal eden;

Hatta ölmüş,

mahv

ve

rnev'üd ise onu da yapacak
bulan

hiçbir

devlete

tesadüf

edilememiştir.
Maarifsiz

milletlerin

terakkisi

de mümkün değildir.

ıünkü terakkiyyat ve irıkişafatın meçhul

ve muzlim yollarını keşf ve tenvir eden ancak maariftir. f\ lilel-i müterakkiye vü mütemeddinenin
tarih-i tekemmülleri birer birer nazar-ı tedkik ü imandan ~ı:çirilecek: olursa görülür ki gözlerimizi
kamaştıran bütün bu terakkiyyat hep maarifin, mekteplerin mahsulüdür. Bugün fen ve terakki
aleminde harikalar gösteren birçok milletler vardır ki eğer maariflerine, mekteplerine ehemmiyet
vermeselerdi onlar için terakki etmek değil te'rnin-i mevcudiyet ve idarne-i hayat bile mümkün
I

olmazdı. Belki de mevcudiyetlerinden yeryüzünde eser kalmazdı.
İşte görülüyor ki biz Türklerin nazar-ı hayret u hasretle gördüğümüz bütün bu harikaların
menbaı mekteplerdir. Bunlardan sarf-ı nazar biz Müslümanlar dünyada tahsil-i ilme memuruz.
Ulum ve fününu teşvik ve tergib edici birçok iiyat-ı kerim, ve ahadis-i Nebeviyye vardır. bunların
rnana-yı münifince her Müslim ve Müslime üzerine tahsil-i ilim

ü

maarif farzdır. O halde demek

oluyor ki te'rnin-i mevcudiyet ve idame-i hayat etmek. terakki ve tekemmül ederek milel-i
müterakkiye vü mütemeddine idadine dahil olmak, milli. ct ve diyanetimizi öğrenmek, fariza-i
ilahiyyeyi yerine getirmek ve vatanımızı sevmek ancak maarifle olabilir. Maarifsiz bu hasail-i
lviyye ve mezaya-yı bet-güzidenin hiç birisi saha-i husül bulamaz.
Acaba bu kadar fevaid ve muhassenatı cami' olan maarifin biz Türkler arasında ta'ammüm
ve intişar edememesinin illet-i gaiyyesi nedir? Ve bu ile: ve esbabın ref

ve izalesiyle maarifin

erakkisine nasıl muvaffak olacağız? Ve maarif ıslahatına nereden başlamak lazımdır: İşte bu üç
nokta-i mühimme vü esasiyyeyi tedkik etmek lazımdır. Maarif hakkında biz de birçok şeyler
yazılmış ise de maatteessüf

bu cihetler tedkik edilmemiştir.

Hiç şübhe yok l<i maarifimizin

geriliğine başlıca sebep, ilim ve fennin kıymet ve ehemmi. etini takdir edemediğimizdir. Filhakika
:nek.teplerimizin hal-i hazır perişarıisi de bunu acı bir sürene göstermektedir. Yarım asra karib bir
zamandan beri Avrupa idaresinde yaşadığımız. medeni, ,·t alemiyle doğrudan doğruya temasta
· ulunduğumuz halde yine maarife layık olduğu ehernmiyv: ı veremedik. Ne acı bir hakikattir ki 42
sene Avrupa'nın hazain-i ulumu fününu içinde oturduk da ondan istifade edemedik, etmek yolunu
ulamadık. Cehalet denilen bu yüz karasından

kurtulamadık.

Bütün cihan hatta diyar aşırı

komşularımız bile seylab-ı terakkiye katılmış sürüklenip giderken biz beyhude yere bu cereyana
karşı gelmeğe uğraştık. En nihayet perişan olduk. Bugün maatteessüf Türk'ün ve Müslümanlığın
felaket-i elimesi karşısında bulunuyoruz. Yazık ki yüreklerimizi parçalayan bu sukutu hazırlayan
her şeyden ve herkesten ziyade kendi cehl

ü

gafletimizdir

Hıristiyan vatandaşlarımız bu fırsattan

istifade etmek yolunu buldukları için terakki ettiler; maari f ve mekteplerine ehemmiyet vererek
asri bir millet olmağa muvaffak oldular. Bize karşı bir mevki' -i müstesna ihraz etmelerindeki sır
ve hikmeti
cehl

ü

işte bu vadilerde, maarif ve mekteplerde aramalıyız. Şimdiye kadar vaktimizi böyle

gaflet ile geçirdik. Fakat badema bu hal ile yasamak kabil olmayacağını

anlamalıyız.

Yaşamak hem de insancasına yaşamak için medeni milletlerin açtığı yeni yolları, çığırları takip
etmeğe mecburuz. Maarife ehemmiyet vermeksizin terakki etmek mümkün olamayacağı

Bununçün

bugün bir hakikat-i müsbete haline gelmiştir.

milletler sırasına geçmek istersek mekteplerimize

artık

eğer biz de terakki etmek, medeni

ehemmiyet vermeli, maarifimizin terakkisine

çalışmalıyız. Aksi takdirde bugün başımıza bu felaketi getiren cehalet yarın mahvımızı intac
ederse hiç müteessir olmamalıyız. Ayağımızın

altından kaymak üzere bulunan bu mukaddes

topraklara bizi esaslı surette rabt edecek ve müstakbel mcdeniyetirnizin sağlam temellerini vaz'
eyleyecek

olan maariftir. Maarifi sevelim.

Maarife d.ıima verelim ve hiçbir fedakarlıktan

çekinmeyelim.

Yeni Hayat'tan

Vatan
Bir ülke ki cami'inde Türkçe ezan okunur
Köylü anlar manasını namazdaki duanın ..
Bir ülke ki mektebinde Türkçe Kur'an okunur
Küçük büyük herkes bilir buyruğunu Hüda'rıın ...
Ey Türk oğlu; işte senin orasıdır vatanın !

Bir ülke ki toprağında başka ilin gözü yok,
Her ferdinde mefkure bir, lisan, adet, din birdir..
Meb'üsanı temiz özde "Boşo"lann sözü yok ..
Hududunda evlatları seve seve can verir !
Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın !
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Bir ülke ki çarşısında dönen bütün sermaye,
Sanatına yol gösteren ilimle fen Türk'ündür.
Hirfetleri birbirini daim eder himaye,
Tersaneler, fabrikalar, vapur, tren Türk'ündür...
Ey Türk oğlu işte senin orasıdır vatanın !

GÖKALP

(Near East)ten: Efendim;
Henüz aldığım 20 Kanün-ı sanı tarihli nüshanızda
önderilen

bir mektup gördüm.

(Moro) isminde bir zat tarafından

Bu mektup "Çar hükumetinin

zerbaycan ismine göz diken yeni cumhuriyet"ten

bahsediyordu,

enkazından

zuhur eden ve

Muhbiriniz diyor ki "Bakü

ha.yetinin Azerbaycan ismini takınması genç Türklerin bir manevrasından ibarettir" bu zatın diğer
iütalaatı da aynı surette saçma şeylerdir ki müstagrıi-i izahtır. fakat müsaadenizle yeni mavera-y ı
afkas Cumhuriyetinin

Azerbaycan

ismine olan münascbet-i

meşrü'ası

hakkında

birkaç söz

pylemek isterim. Acemistan'ın Azerbaycan vilayetindeki kitle-i halkın esası Acemler değildir.
elki Bakü ve Gence'nin esas ahalisini teşkil eden Türklerin

aynıdır. Sekiz asırdan ziyade bir

füddetten beri İran Azerbaycan· ı bir Türk hıttası oh.ıuş ve hiçbir zaman Acem memleketi
Lmamıştır. Azerbaycan

Türkleri

bir taraftan Kafkas :--i lsile-i

cibalinin

cenüb eteklerinden

rumiye gölünün cenübuna, ta Kürdistan hududuna kadar diğer taraftan Borçalu ve Ararat'tan
enkorarı'm şimal hududuna kadar olan sahada bulunmaktadırlar. Tifüs kazasının cenüb tarafları
Erivan'dan Culfa'ya kadar olan saha yani Nahçıvan , csaire kamilen Azerbaycan Türkleriyle
eskündur. Diğer milletlerin işgal ettikleri sahalar bu arazı uin devamını halel-dar etmez. Bunların
sında İranilerin sakin bulunduğu (Kubinski ) kazası. Kürtlerin sakin bulunduğu

Karabağ,

enilerin sakin bulunduğu başlıca kasabalarla Samaha , ~ Erivan tarafları vesairedir. Bunlardan
ka Ruslar, Almanlar, Ukraynalılar, Rumlar vesair milletlerle meskün bulunan ufak ufak adalar
yerler
.erbaycanlılann

vardır.

Türkler

kendi

memleketlerine

"Azerbaycan"

ismını

taktılar .

bir kısmı istiklaline malik olunca bittabi orasını Azerbaycan ismiyle tesmiye

eleri lazımdı. Vakıa henüz bütün Azerbaycan Türkleri umumi bir ittihada malik olmamışlardır.

'hı olduğu kadar etnografı nokta-i nazarından yeni cumhuriyetin Azerbaycan ismine hakk-ı
ı vardır.
Sabık Moskov.. Darülfünunu Profesörlerinden
Doktor Alexander Şeboniv
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Muhterem Dindaşlarımıza!
Cezirenin muhtelif mevaki'inde bir çok asar-ı hayrat ve rnüberrat meydana getiren Hamid
Bey merhumun bundan akdern Larnaka'da
Merhüm-ı rnağfüru

bir de tütün

fabrikası tesis eylediği

halde- bö- le bir müessese-i

-hiç ihtiyacı olmadığı

milliyye

malumdur.
meydana

getirmeğe sevk eden en büyük saik dereler gibi Hıristiyan kesesine akan ve daima aleyhimize sarf
olunan Müslüman parasının yine Müslüman'da
iniyyesinden

ibaret

milliyetpervarenesine

bulunduğuna
ne dereceye

şübhe

kalmasına mümkün mertebe çalışmak gayret-i

yoktur.

kadar muvaffak

Hamid

Bey'in

olduğunu

bu

maksad-ı

ulvi

tedkik edecek değiliz.

vü

Yalnız

merhumun sağlığında daima hasenatperver olan ruhunu -ud etmek isteyen haleflerinin mezkur
fabrika hasılatından mühim bir kısmını cezirenin pek muhtaç ve acınacak bir hal-i perişanide
ulunan maarif-i İslamiyyesine

terk ve teberru eylediklerini millet-i İslamiyyeye tebşir eylemek

steriz. Fakat şurasını da ahali-i İslamiyyeninnazar-ı

dikkatine arz etmek isteriz ki fabrika sahipleri

abrikada i'rnal ve fürüht edilecek tütün ve sigaretlerin beher kıyyesi için sevgili maarifimize bir
suruş teberru' etmekle kendi vazife-i hamiyet u maarifperverilerini
'e bundan dolayı da şayan-ı tebriktirler.

Maamafih

aasılatın yekununu kabartacak ve bu fi 'l-i hayrdan
unutmamalıyız ki biziz. Eğer
Hıristiyan

verdiğimiz

tütün ve sigaretlerinden

bi-hakkın ifa etmiş oluyorlar.

l.ıbrika sarfiyatının

maarifimizin de istifadesi pek az olacağına

arttırarak

maari fimizi hakkıyla müstefid edecek olan

paraların nereye sarf edildiğini

almakta

miktarını

ve kullanmakta

bilmiyormuş

devam · edecek

olursak

şübhe yoktur. Hamid Bey fabrikası

gibi
tabii

bil-umüm

evakısını ikmal ederek, gayet nefis ve emsaline faik surette sigaret ve tütün i'mal etmekte
lunduğunu ve tecrübe edeceklerin her halde memnun kalacaklarını
senesi sergi-i umumisinde

Hıristiyan

fabrikaları arasında birinciliği

da beyan eyleriz. 1918
ihraza muvaffak

olması

özümüzün isbatına kafi bir delil-i kat'idir zannederiz. C mid ederiz ki bütün dindaşlarımız
aksad-ı hayrın tamami-i husulüne çalışacaklar

ve badema Hamid Bey marnülatından

bu
olan

igaretlerderı içerek maarif-i İslarrıiyyenin istifadesini te'rnine gayret edeceklerdir. Unutmamalıyız
; Hıristiyanların en büyük rnüessesat-ı ilmiyyesi bu gibi teberruat sayesinde meydana gelmiştir.
izim öteden

beri gıbta edegeldiğimiz

bu gibi ef'ul-i

hayriyye

lehü'l-hamd

Müslüman

deşlerimiz arasında da görülmeğe başlamıştır. Fakat bunları hüsn-i idare etmeliyiz ki emsali

ayüd edebilsin. Türk olup da Hamid Bey'in "Turan .. ve "İttihad-ı İslam" sigaralarından
lanrnayacak hiç bir ferd tasavvur edemeyiz.
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Sanat-ı Tahrir Bi'z-ziyfi
-FotoğrafyaHal-i hazırda mühim roller oynayan fotoğrafya acah.ı kimin icad-gerdesidir ve nasıl şimdiki
hale geldi ? Denilse şübhesiz pek çok fotoğrafya meraklıları. biz de onu öğrenmek isteriz cevabını
vereceklerdir.

Gayet basit bir tabir ile, fotoğrafya,

bir sath üzerine ziya tesiriyle

ecsamın

hayallerini tesbit etmekten ibarettir. 1777 tarihinde (Schulze) nam zat klor fazenin208 teması ziyada
siyahlanarak tahallül ettiğini, mavi ve yeşil şua'attan müteessir olup kırmızı ve san şua'attan
müteessir olmadığını

keşfederek fotoğrafya sanatının --·:·dsat-ı ibtidaiyyesini

kurdu. Klor faze

vasıtasıyla en evvel istihsal-i hayalata teşebbüs eden hikmet-şinasarıdan (Wedgwood) nam zattır.
1802) mayi-i_ mezbür ile ıslatılmış bir kağıt üzerine dantela ve kuş tüyü gibi ecsam vaz' ederek
ziyaya arz olundukta ziyanın tesiri olan mahaller siyahian.ırak, mevadd-ı mezküre hayalleri beyaz,
ma'küs, ziya-ı şemsin tesiriyle seri-üz-zeval bir hayal elde edebilmiş ve bunun tesbiti için boşuna
ay Ii müddet uğraşmıştır.
1813'ten 1838 sene-i miladisine kadar (Niepse) ve (Daguerre) nam iki Fransız hayaların
.eşekkül-i mebsütu ve onların Ievha-i madeniye üzerine tesbiti meselesini hall eylediler. Daguerre
ülü denilen bu usul:

Gümüş

kaplı bir bakıı levha· karanlıkta iyot buharau.ıa arz edilerek ziyaya karşı hassas olan

yot faze209 elde edilir, bu levhaya beyt-i muzlimde bir cism in hayal-i hakikisi aks ettirildiği zaman
·ya tesiri altında kalan iyot faze tahallül eder, ba'dehu

hLL

levha chambre noire dahilinde civa

uharatına arz edildikte tahallül eden faze civa buharıyla malgama'!" haline girerek hayal tezahür
er,

ve ipo sülfit ile tesbit edilir. Bu surette her bir resim için ayrı ayrı ameliyat lazımdı.

ollodyum üzerine ma'küsen

fotoğraf

alarak onu hay.ildt-ı mebsüta suretinde kağıt üzerine

letmek ve ondan müteaddid resimler çıkartmak usulü, tecarib-i evveliyesini. l 839'da (Fox
!bot) keşf eylemiştir. Bu, Daguerre usulünü kat'iyyen m.ıhv eylemiştir.
ffaf

Talbot'rıun yaptığı usül

bir kağıt sathını iyot faze ile ıslatıp levha-i mezı.ureyi bir saniye kadar beyt-i muzlim

·· akında teşekkül eden hayal tesirine bıraktıktan sonra böylece müteessir olan varakayı bir hafif
um ziyasırıda hamız-ı hal ile hamızlandınlmış

bir miktar azotit fazeyr'!'

havi hamız-ı afs narı

ahlülünde banyo ederek yavaş yavaş hayal-i ma'kus tezahür eder ve müteessir olan iyot fazeyi
ef için ipo sülfit mahlülüne batırılır ki bu süretle hayal tesbit olunur. Bu levha kurutuldukta, aynı
· etle hassaslandırılmış

kağıtlar üzerine birçok mebsüt resimler almak kolay bir mesele haline

elir. Aynı zamanda ipo sülfit (Sir John Herschel) tarafından keşf olunmuştur- Usül-i mütenevvia-i
Faze: gümüş tuzları, klor faze: gümüş klorür. MD.
Gümüş iyodür. MD.
Civa bileşikleri. MD.
Gümüş nitrat. MD.
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mezküre yerine bugün Jelatinli brom faze2i2 kaim olmuştur ki, bir hassasiyet-i fevkaladeye malik
ve ani provalar istihsaline müsaiddir,
Bunun dahi mebdei (1850) sene-i miladisidir: Jelatinin

sıcak bir mahlüi

derununda, azotit

faze ile tersib ettirilen bir brom kalay (bromür dö potas, um) halledilir. bu soğuyunca bir pelte
haline gelir ve bu pelteyi ufak ufak parçacıklara ayırıp soğuk suda gasl ve badema tekrar eritip
husule gelen mayi cam levhalar üzerine yayarak kurutulur. Bütün ameliyat kırmızı ziya ile tenvir
edilmiş bir ameliyathanede

veya kararılıkta icra olunur. İşbu son usül ile, ki bugün tedarik

edebildiğimiz fotoğraf plaklarıdır, 2'den binde bir sani. c zamarı zarfında yürümekte

oları bir

şahsın, uçarı bir kuşun, heyecan-ı aniye düçar oları bir ~ehrenin vesairenin harekat-ı seria vü
müteakibesini fotoğrafla resm edebilmek mümkün oldugu gibi birtakım hadisat-i cevviye vü
uzviyye bir mahfaza derununda bulunan madeni bir cismin hayali röntgen şuaatı vasıtasıyla
tersim

edilebilir.

Son zamarılarda

Lumiere

otokrom

plakları

ecsarnın

reng-i

tabiileriyle

fotoğraflarını almak.lığı imkan dahiline sokmuştur.
Sinematoğraf dahi müteharrik bir cismin dakikada <J60 adet fotoğrafısini alarak harekatını
ahlil ettikten sonra nazarımızda yine bir dakikada 960 hareket fotoğrafisinin terkib-i hareket yani
sinematoğraf makinesi vasıtasıyla terekkübünden ibarettir.

17 Mayıs 1920

m Gümüş bromür. MD.
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Hasılat-ı safiyyesi kamilen Lamak.ı Maarifine aittir.

Sayı:3

l Ağustos 1920

İmtiyaz Sahibi: OrundalızadeAbdülharnid

Seneliği: 5 şilin

Adres: Lamaka'da "İrşad"

Nüshası: Yarım şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD

Aylık İctimai Türk Risalesidir.

Mündericat

I-Millet, "Yeni Hayat' tan Şiir"
2- Maarif
3-Amerika Yolcularımız
4-Bir Hatve-i Terakki
5-Karilerimizden Alınan Mektuplar
6-Tayin ve Tebrik
7-Vekillerimiz
8-Tercüme

efkoşa'da Saray önü'rıde (Cengiz Matbaası)
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Yeni Hayat'tan:
Millet
Sorma bana oymağımı, boyumu ..
Beş bin yıldır millet gibi yaşarım,
Sorma bana ailemi, soyumu ..
Soyum Türklük, soy büyüğüm hünkarım ...

Süngü beni ayırsa da vahdetimi unutmam,
pilde, dinde müşterekiz, hep gelmişiz bir bilden.
Devletimin kaygusıyla milletimi unutmam.
~adolu bir iç ildir, ayrılamaz dış ilden ..

peme bana: "Oğuz, Kayı, Osmanlı.."
lrürk'üm, bu ad hep unvandan üstündür ...
oktur Özbek, Nogay, Kırgız, Kazanlı
I

I'ürk milleti bir bölünmez "bütün"dür...

ök, Ay, Yıldız, Dağ ve Deniz Hanlar bütün ölmüşler,
'alnız diri Gün Han kalmış altın yayı elinde.
aktı, dedi "Moskof'la Çin Türk kavmini bölmüşler,
ık onlar hür olacak Rusya'da ve Çirı'de ...

er ülkede Türk bir devlet yapacak,
cat bunlar birleşecek nihayet ..
ep bir dille aynı dine tapacak
lacak tek harsa malik bir millet !

y Türk

oğlu ! Artık ne ben, ne sen, ne o : Bir şey yok ..

uslar yok, uruklar yok, ancak büyük Turan var ..
iyasette şirk olamaz, ayrıca han ve bey yok ..
ürk ruhunda: yalnız bir il, yalnız bir tek ilhan var. ..

ZİYA GÖKALP
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Maarif

"

-.)-

Maarif-i İslfuniyyenin geriliğini ve adern-i terakkisini intac eden esbabı teşrih ve tavzih
ederken vaktiyle muallimliğe

intisab · eden i'dadililerin

gerek ahali ve gerekse

makarnat-ı

resmiyyesi tarafından layık olduğu mertebe himaye edilememesinin de pek mühim amil-i müessir
lduğunu zikretmeden geçemeyeceğiz.
Mekteb-i i'dadi ceziredeki mekatib-i İslfuniyyenin eıı yükseği bulunduğundan mezunlarının
a memleketimizin

en yüksek tahsil görmüş kimseleri olması lazım geleceği gibi muallim

etiştirecek başka bir müessese-i irfanımız, mesela bir (darü l-mualliminjimizde bulunmadığından
ekteplerimiz için en değerli muallim de yine aynı şahsiyyetlerin olacağında hiç şübhe yoktur.
undan maada i'dadi mezunları az çok ilel ü ernraz-ı icrimaiyyemize de vakıf olduklarından ve
erişan-hal-i milletimizin bugünkü felaketini

hazırlayan hep bu derd-i cehalet bulunduğunu da

pek iyi anladıklarından deruhde edecekleri vazife-i talim ü tedrisin bir hizmet-i vataniyye vü
illiyye olduğunu ve öyle alelade bir meşgale olmaktan pek uzak bulunduğunu pek iyi takdir
derler ve hüsn-i ifasından zerret-nüma inhiraf etmezler.
Maarifin terakkisi mekteplerin ıslahına, mekteplerin ıslahı ise her şeyden evvel muktedir,

ayür, usül-şinas

ve faal muallimlerin himmetlerine

aarifimizin terakkisini te'rnin için i'dadi mezunlarını

mütevakkıf

bulunduğundan biz de

veya onlar derecesinde tahsil görmüş

uktedir kimseleri muallimlik silk-i celiline idhal etmece çalışmalı ve idhal ettikten sonra da
arı mesleklerinde

teşci' ve teşvik eylemeli idik. E~ı::r vaktiyle muallimliğe

intisab eden

uktedir kimseler himaye edilse ve bunların birer birer ten.-i hizmet etmelerinin bir süret-i hal ile
ü

alınmış olsaydı maarifimiz

-velev bugünkü gayr-ı ınüsaid şerait tahtında olsun- yine hal-i

nndan pek çok farklı olacaktı.
İ' dadililerin
ilmelerinden

himayesizlik

mesül

olanlar

yüzünden vazife-i talim
ahali

ile

makamat-ı

akalemizde de arz ettiğimiz gibi cahil bulunduklarından

ü

tedristen

resmiyyesidir.

adeta icbar edilircesine
Ahalimiz,

geçen

iki

bir dereceye kadar rna'zür ve ma'füvv

rülebilirse de makam-ı resmisi bunun ehemmiyetini takdir edecek. bir mevkide bulunduğundan
'füvv görülemez. Eğer makamat-ı resmiyyesi vaktiyle i · .iadi mezunlarına sairlerinden pek farklı
surette atiyye verse veya bazı hükumet memuriyetlerinde de olduğu gibi bunlara şahsi tahsisat
eylemek lı1tfunda bulunmuş olsaydı biz kaniiz ki k,.:ndilerini muallimlikte

idame ve ibka

eğe muvaffak olabilecekti. Ve bundan da tabii rnaari ı -i İslarniyye pek çok istifadeler te' min
cekti. Meslek-i talim

ü

tedrise dahil olan i' dadililer birçok fedakarlıklara katlandıkları,

mı köylerde imamet ve gassallık gibi vezaif-i

müşkilcvi de deruhde ettikleri ve hüsn-i ifaya

ıştıkları halde maalesef yine bunların kıymeti, maari fe olan hizmetleri

66

bir

takdir olunamadı.

Halbuki eğer bunlar himaye olunsa idi maarifimiz bil-mecbüriyye

terk-i hizmetle memuriyete

intisab eden bu kadar değerli muallimlerin hizmetlerinden mahrum kalmayacaktı.
Zavallı idadi mezunları mazhar-ı himaye olamadıkuın maada çok defalar na-kabil-i itiraz
olan bir hakk-ı sarih ü kanunileri bile gasb olundu.

IZüşdi teşkilatı yapıldıktan

sonra bazı

mekteplerde birden ziyade muallim bulundurmak mecbüriyyeti hasıl oluyordu. Ve güya bu gibi
mekteplerde muallirn-i evvellikler daima i'dadi mezunlarının olacaktı. Hatta bunun kanüniyyeti
bile tasdik olunmuştu. Böyle olduğu halde birçok yerlerde birçok defalar biçare i'dadililer

bu

haklarından da mahrum kalıyorlardı. Zaman oldu ki bugün hile memleketin vücuduyla iftihar ettiği
irçok tahsil görmüş efendiler yalnız ibtidai tahsil ile iklifü etmiş hocaların idare-i zalime vü
müstebideleri altına verilmişler ve senelerle hu idareler tahtında ezilmişlerdir. Bu idareler bazen
i'dadililer için o kadar haysiyet-şiken oldu ki bu biçareler .ıldıklan 30-40 liralık maaşı terk ederek
8 lira ile hizmet-i hükumete girmek rnecbüriyyet-i elimesi karşısında bulunmuşlardı. İşte i'dadi
mezunlarını muallimlikten bıktıran, usandıran hep bu gibi .ıhval-i na-reva idi. Vakıa muallimliğin
:nuvakkat bir vazife oluşu ve istikbalinin taht-ı te'rninde bulunmayışı da bu hususta büyük bir amil
olmuşsa da eğer bunlar himaye edilmiş olsa ve atiyyelcrinin

tezyid ve terfii ternin olunsaydı

· unun istikbal-endişliği bir dereceye kadar bertaraf edebil ı ı ıesi pek me· müldü.
Hatimeterı şurasını da zikretmek isteriz ki i' dadi lcr muallimliği terk ile başka vazifeler
ieruhde etmekte el'an ber-devamdırlar.

Aynı esbab tahtında aynı neticelerin tevellüd edeceği pek

:abii bulunduğundan bu suretle maarifimiz eğer yine birçok kıymetdfu uzuvlardan mahrum kalacak
ursa geriliğimizi icab ettiren avamil-i müessirenin

dvvammdan rnaarifimizdeki

geriliğin de

~•.vamı bir emr-i zad:h: olacağından şübhe yoktur. Bunun için herşeyden evvel mekteplerimiz için
muktedir ve gayretli muallim hazırlamak lazım geldiğiııi hatırdan bir an çıkarmamalarını
maarifin

terakkisi

ancak

gayretli

muallimlerin

himıuet-i

bi-himmetanelerine

ve

mütevakkıf

bulunduğunu unutmamalarını rnerci-i aidinin nazar-ı dikkatine vaz' ile muallimlerin vazifelerinde
alarmı te'rnin esbabırıa tevessül buyurmalarını halisane rica ederiz.

Vt. N.

Amerika Yolcular ırnız
Son zamanlarda memleketimizi terk eden Türk vatan.ıaşlarımızın adedi epey bir yekürı teşkil
iği kadar mütefekkirin-i cezireyi de işgal edecek derecede bir ehemmiyet arz ediyor.
Dünyanın aksa-yı garbında meşale-i medeniyeti ile ıcnvir-i alem eden Amerika'ya akın akın
ücum eden bu kafilelerin sebeb-i azimeti, vatanlarından daha hiç ayrılmayan, belki deniz yüzü
görmeyen bu yolcularımızın sebeb-i hicreti hiç şübhesiz büx ük büyük maksadlara vabestedir.
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Denizde küçük bir teferrücle baş dönmelerine ma' ruz kalan bu kadar insanların. engin ve
müdhiş dalgalarıyla

fikr-i beşeri günlerce işgal eden. en cesur kalblere bile bir rize-i hiras serpen

Muhit' i cesaretle geçmek hülyasına

düşmesi bu zaval I ı sefalet kurbanlarının

iktiham etmek

istedikleri rnezahim ve müşkilata karşı ne fütursuz hisler beslediklerini izhara kafidir.
Beş senelik harb-i umuminin neticesinde kaynayan iktisadi volkanların

buğuları nihayet

küçük adamızı da daire-i tesettürü altında kara bulutlan i k ziya-yı iktisadiden (paradan) mahrum
etmeğe başladı. İşte bu kara bulutlar altında bir şüle-i ümtd bulamayan zavallı orta halli ve fakir
tabakalar sefaletin son derece-i perişanisine

düşmeden

bir çare-i necat bulabilmek

ümidiyle

kendilerini asude memleketlerinden binlerce mil uzak ve ne lisanen ne dinen onlara benzemeyen
bir milletin aguş-ı iktisadisine -her türlü müşkilat ve firaka tahammül ederek - atıyorlar.
Ve hiç şübhesiz bu uzun yolculuk, bu sevgili toprak lanna uzun seneler için veda, bu belki
gidip de gelememe endişesi onlar üzerinde amik tesirler icra ediyor, muhayyilelerinde vatanlarının
hayal-i latifi canlanırken kalblerini de acı sızılar incitiyor.
Bu yolcu kafilelerini ibtida köylüler ve esnaf tak11111 teşkil ederken son vapurların taşıdığı
kavafil-i muhacirin

memleketimizin

az çok tenevvür

elmiş, yüksek

tabakasını

teşkil eden

ençlerimizden mürekkeb bulunuyor. Bu ise okuyup yazma bilmeyenlerin Arnerika'ya idhaline
üsaade olunmayacağı işa'e-i kat'iyyesinden sonra başlanuştır.
Herhangi tabakadan olursa olsun hiç şübhesiz parasızlık ve sefalet yüzünden ihtiyar-ı hicret
en arkadaşlarımızın bir gün yine vatanlarına avdet edeceklerine, cepleri elleri para dolu, burada
·

iş görebilmek iktidarını haiz olarak memleketimizi

tekrar şereflendireceklerine

kat'iyyen

iniz. Esasen onlar için en büyük borçlardan birisi de budur.
Eğer yolcularımız parayı Amerika da kazanıp Amerika· da yemek emeliyle vatanlarını terk
diyorlarsa, eğer bu kadar mezahim ve işkencelere bu .naksad için katlanıyorlarsa

bu yalnız

erıdilerinin istirahatini düşünen bir kısım halkın nazari: esidir ki her cihetçe rnerdüd olabilir,
ara borç olan bin türlü meşakkatle kazanılan paralarını hüsn-i muhafaza etmektir. Onlara lazım
ian hayatlannı fabrikaların dumanlan, isleri içinde mahvederken saadet-i müstakbeleleri

için her

ömürlerinin bir parçasını feda ederken kazandıkları paralarını, bu yoksulluk memleketine
etirerek hem kendilerini, hem de vatandaşlarını ondan istifade ettirmektir. Esasen iktisadın her
- lü entrikalarını hatmetmiş olan Amerikalılar hariçten memleketlerine gidip de paralarını alarak
..•tanlanna avdet eden amele tabakasına karşı o kadar cuı. sıkıları içinde vakit geçiriyorlar ki bu
cnerika gazetecilerini bile işgal ediyor, onlara uzun bir zemirı-i münakaşa teşkil ediyor.
İşte bu buhranlı dakikalarda ma'reke-i iktisada atılan efrad-ı beşer yalnız nefsi ve dolayısıyla
erbüt bulunduğu milleti için çalışırken

annelerini,

b.ıbalannı,

uklarını bırakıp altın kümelerinin cazibe-i rahammül-tersasına
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nişanlılarını,

zevcelerini

ve

karşı bigane kalamayarak koşan

Müslüman kardeşlerimiz Kıbns'taki mevki'-i
hizmetler beklediğini unutmamalıdırlar.

iktisadi vü ictimaimizin kendilerinden

Akropol karşısı ııda Rum vatandaşlarımızın

müessese-i ilmiyyelerinden biri olan inas mektebi Alrnauya'da
sonra adaya avdet eden bir Rum'un timsal-i hamiyeti olduğunu

ne büyük
en büyük

beş senelik sa'y ve gayretinden
da hiç hatırdan çıkarmamalıdırlar.

Hiç şübhesiz Amerika yolcularımızın ilk düşünceleri kendi mevki' -i iktisadilerini tarsin etmektir.
Bu onların hakkıdır. Fakat bundan sonra da piş-i tefekkürlerinde daima kendilerini işgal etmesi
elzem olan bir vazife vardır ki o da rnüzayaka-i iktisadi ve ictimaide son dakikalarını yaşayan
vatanlarına bir dest-i muavenet uzatmaktır.
Binaenaleyh Amerika yolcularımız yukarıda zikrettiguniz makasid-i ulviyye ile o arz-ı baide
oşuyorlar, şitaban oluyorlarsa onları her cihetçe teşyi ve teşci etmek bize farzdır. Ve yolcularımız
emin olmalıdırlar ki bugün kendilerini rnüfarakatlanndan

dolayı biraz me'yüs olarak uğurlayan

cardeşleri onların yarınki şanlı avdetlerini düşünürler ve yalnız bununla müteselli olurlar.

-,'IA.ZIM-

Bir Hatve-i Terakki
Bu adada, esbab u avarnil-i tederıniyatımızın en mühuui rnaarifsizlik olduğunu nazar-ı itibara
arak bu maraz-ı milliyye deva-saz olmak ve milliyetim.zin seviye-i ilmiyyesinin yükselmesine
izmet etmek maksadıyla mevki'-i intişara konulan risalerniz bugün karilerine, hayat-ı millimiz ile
akadar~ bazı tebşiratta bulunmakla büyük bi:: meserret hissediyor.
Son zamanlarda terakki-i maarif uğrunda meşhüd harekat neticesi olarak. Larnaka Maarif

Komisyonu sene-i atiyede kasabamız zükür mektebine iki sınıf daha ilave ile mektebimizi nim
." dadi şekline koymakla beraber bir de inas terzi mektebi

küşadını taht-ı karara almışlardır.

erıçliğin faaliyeti ile mütenasib bir hareket-i maarifpervcrane ibrazına muvaffak olan komisyon
nı zamanda mektep muallimin

kadrosunu

da en güzide muallimler

ile ikmale muvaffak

muştur.
Öteden beri bu memlekette yapılacak
edeceklerine imarı ettiğimiz kadınlarımızın

inkılab-ı fikr ü ictima'ide

ihtiyacatırıı d:ı nazar-ı itibara alarak kemal-i azın

esaretle terakkiye doğru ilk hatvesini atan maarifimiz
lkışlarız. Takdiratımızla

pek büyük bir rol ıfü
ü

Komisyonunu bütün mevcudiyetimizle

beraber meslek ve gayesi yaln.z i'la vü tamirn-i maarif olan risalerniz

namına da birkaç söz soy lemeği bir vazife-i ınilli y )'e addeu ı yo ruz.
Muhterem İskele Maarif Komisyonuna
gibi harekat-ı teceddütkarane

hatırlatmak isteriz ki bu cezirede şimdiye kadar bu

birkaç defalar

mevki' -i Ii "le konulmuş

fakat devamı

te'rnin

edilememiştir. Öyle temenni ederiz ki bugün yapılacak tL'~kılat yarın bozulmasın. devamı te'rnin
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ve belki

tevsi'

edilsin.

Artık

bizde

itiyat

şekline

girnu ; bir hal vardır ki iyi yapılan işleri

çekemeyiz. Fakat siz karşınıza dikilip duracak olan rnüşkil.ıu iktiharna çalışarak hiçbir zaman fütur
getirmemeli ve meyüs olmamalısınız:

"Müşkili nist ki asan neşeved
Merd bayed ki herasıın neşeved"213
Seviye-i milletin yükselmesini çekemeyenler
olduğunuz hatvelerinize

dolanacaklar

ise ihtimal ki bugün sizin atmağa muvaffak

ve bir mania teşkil

etmeğe

çalışacaklardır.

Fakat siz

adımlarınızı azimkarane, cesurane attıkça size mümanaat c.lecek bir kuvvet tasavvur olunamaz ve
hiçbir vakit hatırdan çıkarmayınız

ki memleketin

istiktxıl ordusu olan gençler daima sizin

mu'akkibiniz ve takdirhanınızdır.
Bu vesile ile birkaç söz de ahali-i muhterememizc

söylemek isteriz. Milletimizin iksir-i

hayatı olan maarifi i'la hususunda sizin vekilleriniz olan komisyonun bu harekatını fikr-i teali :vü
terakki ile meşhfın kalbleriniz elbet alkışlayacaktır.

İşte bugün mektep heyet-i idaresinin terakki

adımlarını muhabbetle. takdirlerle karşılarken size ey muhterem milletim size de bir hisse isabet
etmektedir. Bilirsiniz ki terakki fedakarlığı,

fedakarlık ter.n.kiyi icab ettirir. Ye tecrübe edilmiş bir

hakikattir ki heves ve muhabbetle başlanılan işler daima Jaha kolay husule gelir. Binaenaleyh
sizler de uhdenize terettüb edecek maddi hisseyi muhabbetle vermekten

çekinmeyiniz. Senin ve

enim vereceğimiz beş on kuruşla milletimizin terakkiy.ıt-ı fikriyyesini, vatanımızın saadetini
e'rnin etmiş olacağız. Çekinmeyelim verelim, seve seve verelim.

Karilerimizden Aldığımız Mektuplar

Akaça Peristeronasından
6 Temmuz- 1920

"İrşad" Sahib-i İmti. azına
Efendim Hazretleri
Bundan bir sene evvel, gazetesizlik dolayısıyla gerek hemşehrilerimizin ahvaline ve gerekse
eziremizde vuküa gelen hadiselere adem-i vukufumuz hasebiyle gayet me'yüs, atalet u sefalet-i
.•ayat ile rniskinane bir alem derununda cevelan ediyorduk.

:13

Kolay olmayacak bir çetinlik yoktur.
Erkek odur ki bu zorluklardan korkmasın. MD.

-ırv
••_ı

Hamd olsun bu noksanı hisseden münevver fikirıi zevat-ı muhtereme cezirernizde
haftalık Türkçe

gazete neşrine

başlayarak

bizleri cevıre havadislerinden

maada

hariciyyeden de haberdar eylemeleriyle kalblerimizdeki m.ıhzüniyyet mübeddel-i

iki,

havadis-i

sürür olmuştur.

Her nüshasında Türk hüsn-i millisinin tealisini teşvik ile senelerden beri donmuş kanlarımızın
cevelanını te'rnine çalışarak en ücra mahallerdeki cahil dindaşlarımızı ikaza gayret etmelerinden
dolayı kalben beslediğimiz minnetdarlığı her ne suretle ifade etsek bir zerresini arz edemeyiz.
Böyle nazik bir devirdeyken

maarif namına intis.ıra başlayan ictimai risalenizde bütün

cezireye yayılarak, nevrn-i ebediyyette

bulunan İslam k.ırdeş ve hemşirelerimizi

ikaz ve irşad

eylemesi cümlemizi rnüstagrak-ı sürür eylemekle beraber biz kadınlara da lezzet-i rnütala'ayı
tattırmak maksadıyla takdim ettiğiniz risaleler kalbimizde <ilinmeyecek meserretler inkişafına bais
olmuştur. Binaenaleyh bu hareket-i maarifperveranenizi

bütün

ihtisasat-ı kalbiyem ile takdir eyler

ve en rakik hissiyat damarlarımdan dökülen şükran-ı ebediyyetimi takdim ile kesb-i şeref eylerim
efendim.

Ak.aça Peristeronası İnas Mektebi
Muallimesi
Zehra Nevber Hasan

Kondera'dan
. 2 Temmuz 920
İskele'de Neşr-i Maarif Cemiyeti-i Hayriye-i İslamiyyesine
Efendim!
Sevgili (İrşad)ın birinci sayısını kemal-i meserret

le

aldığımda bedel-i iştirakin peşınen

olduğunu görür görmez bir senelik abone bedeli olan beş silini Haziran-920
zarüriyyem sırasına idhal ve dere eylemiştim.

(ay)ında mesarifat-ı

İkinci s.ıv ı vürüd ettiği zaman ceziredeki kız

mekteplerine birer tane meccanen gönderileceği ilaveten muharrer olduğunu gördüm. Ne demek?
Hasılat-ı

safiyyesi

sırf maarif

uğruna

sarf olunacak

ve adamız

üzerindeki

mevcüdiyet-i

milliyyemizi isbat etmeğe vasıta olacak bir risale bizlerden manen ve maddeten yardım bekler
iken onu caba beklemek, kendimizi maariften bi-behre, hissiz ve ruhsuz gösterip mevki'mizi hiçe
indirmek ve (ve ta'avenü ... ) emr-i celilinin
edristerı

sonra- hala anlayamadığımızı

ne kelime, «lduğunu

-bu kadar seneler tederrüs ve

yar ve agyara karşı meydana koymak değil midir ?

Doğrusu öyle bir rnaksad-ı ulvi uğrunda hissi ve ictimai birçok makalat-ı müfide ile malama!
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olarak intişar etmekte olan sevgili (İrşad)ı -affınıza rnağruren- meccanen kabul edemeyeceğimden
birinci senenin abone bedeli olan beş şilini irsal ve bütün uıuddet-i hayatımda her seneliği peşinen
vermek şartıyla defterinize ismimin abone kaydolunmasına himmet buyurmanızı istirham eylerim.
Adamızda sönük bir halde bulunan mevki'-i ictima'imizi ilıya etmek için muhterem (İrşad)ı neşre
muvaffak olduğunuzdan dolayı sizleri an-samimü'l-kalb

tebrik eder ve devam-ı intişannı temenni

eylerim efendim.
Kondera İnas Mektebi Muallimesi
Hıfziye Ahmet

İrşad-

Muallime

hanımların

hakkımızda

ibraz buyurdukları

teveccühe

ve tebriklere

teşekküratımızı takdim ederiz, gönül öyle arzu eder ki : vluhterem muallime hanımlar biraz da
slam kadınlarının, Türk hanımlarının ma'lül bulundukları ernraz-ı ictimaiyyeyi tedkik etsinler ve
slahı çarelerini araştırsınlar, çünkü biz o kanaatteyiz- ki tı:rakki-i ictimaimiz, nesl-i atiyi sine-i
şefkatinde

besleyip

yetiştirecek

validelerin

tenevx ürat-:

dimağıyelerine

ve

hissiyüt-ı

milliyyelerinin inkişafına vabestedir.
Ürnid ederiz bu hususta muallime hanımlarımız bizi tı.::nvıre gayret edeceklerdir.

Tayin ve Tebrik
Uzun müddetten beri umür-ı hükumeti vekaleten idare etmekte bulunan asaletlu Malcolm
Stevenson hazretlerinin bu kere cezire valilik ve serdar: ığırıa asaleten tayin olunduğu maa-l
mernnüniye haber alındığı cihetle zat-ı asalet-penahilerini

işbu tayinden dolayı tebrike şitab eder

·e idare-i urnür-ı hükümette k':""!la.ti'l-P-vve! muvaffakiyetlerini temenni eyleriz.

Vekillerimiz
Bu nüshamızla kazalardaki vekillerimizi tayin ediyoruz. Muhterem abonelerimizin.

esasen

peşin olup da bir maksad-ı hayr için sarf olunacak olan risalerniz abone bedelinin tahsilatında
.ürfen

vekaletimizi

kabul

buyuran

efendilere

büx Uk

· amiyetlerinden timid ve intizar etmekteyiz. Vekillerimiz:
Lefkoşa - Tüccar ve komisyoncu Mehmet İhsan Efendi
Mağusa - Tüccar ve komisyoncu Ali Muammer Bey
Leymosun - Giridi Hüseyin Hilmi Efendi
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suhulet

göstereceklerini

şime-i

Baf - Müdürzade

Kemal Bey

Gime - Kazabafanlı
Poli -Tüccar

Muallim Mehmet Emin Efendi Salih

Ahmet Feridun Bey

(Daily Express)ten:
Zat-ı Şahane bugün sabahleyin

Bursa'dan bir ıclgrafname

aldı ve milliyetperveranın

(Bergama)nın istirdadıyla neticelenen ve Yunanlıların binlerce telefatını intac eden muzafferiyetini
istibşar ederek keyfiyyeti

veliaht hazretlerine

bildirmişi. r. Veliaht da bu havadisi Babıali 'ye

telefone etmiştir. Bu vak'ayı teyid edici başka bir malumat yoktur fakat Yunanlılar iki günden beri

malümat-ı resmiyye neşretmemişlerdir.

(Common Sense)ten:
İtalyan ve Fransız matbüatı ahvfil-i hazıradan dolayı rahatsız görünüyorlar. Mesela Fransızca
"Liberte" gazetesi şu sualleri ırad ediyor: Yunanistanuı müttefikleri
sürüklemekte

olduğu

şu siyasetin

tehlikeli

olduğunu

söylemek

kendi ihtirasatı yolunda

lazım mıdır

? Bizim bu

· areketimiz, sulhün imzalanacağı bir sırada Türkiye ile yeni bir harb açmak demektir, acaba
unan ordusu,

Mustafa

Kemal

Paşa'rıın ordusunu

ınağlüb

edecek

bir iktidarda

mıdır?

unanistarı'a müzaheret etmek acaba bize kaça mal olacaktır? İslam hamiliği iddiasında bulunan
Fransa, Hilalin en müdhiş düşmanı olan ve İstanbul'dan .ıazar-ı ihtirasını çevirmeyen bir millete
müzaheret etmek suretiyle bütün fırsatlarını ve arı'anevi nüıüzunu kaybetmek mi istiyor? Türkiye
ile yapılacak iki suret vardır: Birincisi mazinin hatalarını .umir etmek suretiyle i'tilafa yanaşmak
ve muahedenin

ta'dili

ümidini

vererek

milliyetpervcrıinla

müzakereye

girişmek.

İkincisi

mu'annidane bir harbe sarılmak bu da Venizelos'un214 si, .ısetidir. Filhakika müttefikler öyle bir
siyasete girişiyorlar ki başlarına uzun bir döğüşme, büyük bir masraf beliyyesi açıyorlar. Küçük
· ordu işe yaramaz, büyük bir orduya ihtiyaç vardır. Trakyada Yunanlıların milliyetperveran
'.izerine yapacağı tazyik bunları İstanbul'a kadar sürükleyebilir.

İstanbul da kafi miktar polis

efradımız vardır fakat Türkler ile döğüşecek askerimiz yoktur.

"Evening News"tan:
Reşit Bey'in riyaseti altında Paris'e gitmek üzere İsı.mbui'dan hareket eden Türk sulh heyeti
::r İngiliz kruvazörüyle Toronto'ya vasıl olmuşlardır. Bunlar Reuterin verdiği malumata nazaran

Zat-ı Şahane'nin

imzasını havi Türkiye cevabını

: .• Eleutherios Venizelos (1864-1936) Yunan devlet adamı. MD.

73

götürüyorlar.

Cevapta

şunlar

mezkürdur:

Trakya'da bitaraf bir mıntıka. İzmir'de hemen araya mürac.ıat.

Beynelmilel Boğazlar mıntıkasında

2':at-ı Şahane'nin Anadolu vilayetlerine müruru için Bursa civarında bir koridor tayini. Türkiye
ızerine konulacak maliye kontrol heyetinde

bir Türk nıurahhasın

mevcudiyetidir.

Aldığımız

ınalumata nazaran Harb-i Umumi esnasında sadrazam bulunan İzzet Paşa, İstanbul hükumetiyle
ustafa Kemal Paşa arasındaki ihtilafı izale etmek maksadıyla Ankara'ya hareket etmek üzeredir.
üttefiklerin karşılayacağı

başlıca tehlike milliyetpervcran

lehdarı bir kabinenin re' s-i kara

~eçerek müsalahayı imzalamalarıdır. Çünkü bunların maksadı Anadolu'da bulunan dostlarını bu

I

ühlik vaziyetten kurtarıp şerait-i sulhiyyeyi icra etmemektir.

İlandt
Hamid Bey fabrikasının şehr-i haziran zarfındaki sarfiyatı 714 kıyye olup bu miktar-ı
ıarfiyattan cezire rnaarif-i İslarniyyesine isabet edecek meblağın da 714 kuruştan ibaret olduğunu
e meblağ-ı mezburun fabrikamüdüriyeti nezdinde mahfuz bulunduğunu alakadaranın malumatı
lmak üzere ilan eyleriz.

**********''
Küçük Tuhafiye Mağazası
Mehmet İhsan ve Şeriki
Lefkoşa- Kıbrıs

Mutlaka mağazamıza bir defa teşrif ediniz.
Bu hafta vürüd

eden yeni

çeşitlerimiz.

En C:..l cins

şekerlemeler.

çukulatalanmız

nbonlanmız vasıl olmuştur Aynı zamanda sol, re, la b,!~ırsak ud tellerimizi ve sırmalarımızı ud
eraklılanna tavsiye eyleriz.
Lastikli ve lastiksiz yek renk kravatlarımız, ipek ve keten mendillerimiz, yakalıklanmız, ipek
ın çoraplarımız ve daha birçok tuhafiye eşyası mağazamızda gayet ehven fiyatla satılmaktadır.
Fes ve püsküllerimiz Atkinson koku, kolonya ve pudralarımız.

Vinolya hamam ve misk

' unlarımız unutulmamalıdır.
Son posta ile gayet zarif ve ucuz çocuk oyuncaklarım.z da vasıl olmuştur.
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Hasılat-I safiyyesi kamilen Larnak.ı vlaarifine aittir.

Sayı: 4

1 Eylül 1920

Ftiyaz Sahibi: Orundalızsdeabdülhamtd

Seneliği: 5 şilin

!Adres: Larnaka'da "Irşad"

Nüshası: Yarım şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Aylık İctimai Türk Risalesidir.

Mündericat

1-Kıbrıs'a (şiir)
2-Terbiye-i Esasiyye
3-Zevk-i Tetebbu' ve Biz
4-Maarif
5-Tercüme

Lefkoşa'da Saray örıü'nde [Cengiz Matbaası)
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Kıbrıs'u
cşr-i Maarif Cemiyetine İthaf Edilmiştir.

Güzelsin şu mavi dalgalar içinde
Atadan bizlere ey aziz bergüzar
Senindir kalbimde yaşayan en zinde
Hislerim; hicranlı, ateşli duygular.

Ben seni en güzel, en şirin bir vatan
Tanırken elini, ellere uzatma.
Seninçün üzülen, gam yiyen, ağlayan
Bir kalbi güzel yurt avutup aldanma!

Sen bana dededen, babadan hediye,
Ben senin öz oğlun, aşıkın, tapanın.
Hatam çok bilirim, fakat sen affeyle
Bak benim öz nesli Fatih'in hakanın.

Filvaki bilmedim kadrini vaktiyle,
Kalbine uzanan elleri kırmadım.
Fakat sen aziz yurt, bu hale gücenme,
Kadrini ben şimdi -ah şimdi !- anladım !

AZIM
Terbiye-i Esasivye
Heyet-i ictimaiyyemizde en ziyade ihmal olunan terbiye-i esasiyyedir. Halbuki tarz-ı hayat,
-ı maişet, herşey zamanın terakkiyatı sayesinde yeni ı.ıhavvül ve tebeddüle ma'rüz kalmıştır.
aenaleyh terbiye-i esasiyyemizdeki noksanları bi-h.ıi.kın derk ve teyakkun ederek ıslahı
elerine tevessül etmek pek mühim ve elzemdir.
Terbiye-i esasiyyernizdeki nekais şayan-ı dikkat derecelerde mühimdir, fakat bunda
· aletin dahi tesir-i küllisi olduğu da kabil-i inkar değile i r.
ü

Esasen terbiye noksanlarının en büyük, en mühim amili cehalet, gaflettir. Yaşamaktan
. üd-ı hayattan gaye ne olduğunu anlayamamaktır. Terbi e-i esasiyyeyi verecek ve milleti parlak
atiye hazırlayacak ailelerdir. Halbuki aileler de terbiyc-i esasiyyeden mahmm ve bu maraz-ı
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ictimai ile ma'lı1ldür. Terbiye-i esasiyyenin mefkudiyyeıinden

yahut çürük. mütefessih esaslara

müstenid bulunmasından eri ziyade mes'ül olan aile reisleridir.
Aile reisleri; bir heyet-i ictimaiyyerıin en zi-hayat, zi-rıüfüz bir unsur-ı müessiridir. Heyhat
ki: Gaflet pek şümullüdür. Bizde içinde yaşadığı heyet-i ictimaiyyeye karşı borçlu olduğu tabii,
ictimai vazifeleri bilen aile reisleri pek mahdüd ve ma'duddur.

Çünkü esasta hata vardır. Bizde

ekseriya hevesatın tatmini için aile teşkil olunur. Ailenin cemiyet içindeki rnevkii. vazifesi
üşünülemez; ailenin esasatı üzerine bina edilen şahsidir. h.ısüsidir.
Menafi'<i şahsiyye, menafi-i husüsiyye, mütekaddinıdir.

Halbuki bu bir hata-y ı azimdir. Biz

cendimizi ne kadar bigane, bi-perva addedersek edelim nelki komşumuz kadar onun ikbal ve
•...laliyle alakadarız. Terbiye-i esasiyyemizde

en ziyade nazar-ı lakaydi ile görülen noksanlar

unlardır: Mahdüd düşünmek, gayesiz yaşamak, vatanını kendi evinden. kendi ailesinden

ibaret

ımak, atiye bigane kalmaktır. Mahdüd düşünmek her ne kadar seviyenin düşkünlüğünden ileri
gelirse de su' -i ilkaatın da telkin tesiratı vardır.

Ötc.Ien beri menfaat-i

şahsiyye

ruh ve

evcüdiyetimize hakim olmuştur. Kardeş kardeşin ikbalin.ıerı yerinir. idbarından sevinir. sonra da
,_.-alnız şahsi düşünür. Halbuki: Menafi'>i şahsiyyenin de ic.nde yaşadığı heyet-i ictimaiyyerıin beka
·e hayatıyla kaim olduğunu te'emmül edemez.
Cemiyetin en kat'ı nazım-ı hayatı ittihattır. Tefrika. nusüsiyet,

ayrılık gayrılık bir cemaat, bir

emleket, bir aile için en müdhiş bir şeamettir. Mutlaka perişaniyi intac eder. .. Bir heyet-i
tirnaiyyede fikr-i ittihadı verecek ailelerdir. Halbuki bizue herhangi bir aileye atf-ı nazar olunsa
ııtlaka bir ahenksizlik, bir intizamsızlık görülür. Bir :ı: le ocağı vatanın bir bucağı demektir.
ik, nafiz bir nazar aileyi tedkik ve tefalıhus
iyyeyi pek salim ve hatasız olarak keşf

ü

ederek o memlekette hükümran olan halet-i

idrak edebilir Mesela ailenizde

daima bir dargınlık.

iern-i memnüniyyet, uygunsuzluk görülür. Ahenk-i ailede ıttırad ve intizam yoktur. Vazifesizlik
n derecededir. Herkes kendi arzusunun husulüne çalışır. ailede ailevi bir gaye ve emel yoktur.
e böyle bir hercümerc içinde püyan ailelerden bittabi zayıf, karin-i zeval bir heyet-i ictimaiyye
ekkül eder. Binaenaleyh

aile reisleri vazife-i vatanivyelerinin

uğunu anlayarak ona göre bezl-i himmet etmelidirler

en büyüğü

muhit-i ailede

Çünkü mes' üd aileler çoğaldığı gün

emleket sefalet ve zilletten kurtulacak ve bir sema' -y ı saadette pervaz edecektir. Mücadele-i
yatta bir saha-i galibiyyet hazırlayacak hakimiyyet-i rühivye, hakimiyyet-i

Larnaka
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maneviyyedir.

Zevk-i Tetebbu'
Bir millette zevk-i tetebbu' -umüm

\'C

Biz

milleti- en gencinden, en ihtiyarına kadar -daire-i

ihatasına almış hem bir mekteb-i umumi, hem değneksiz. dayaksız her türlü malumatı okşaya
okşaya öğreten, anlatan bir üstad-ı manevidir.
Zekalarına ta'accüble,

eserlerini tedkik ettiğimiz birçok büyük hükemanın asar-ı hayret

. ahşası, mektep tahsillerinden ziyade belki tevaggul-ı şahsi I erinin mahsülat-ı ber-güzidesidir, Yine
en büyük ihtiralar ve icatlar aynı saha-i tetebbu'un

semerat-ı müntahabesinden

başka bir şey

eğildir.
Terakkiyat-ı beşerde bu kadar mühim rol oynayan zevk-i tetebbu'un şu adaya sıkışmış altmış
in Türk kardeşlerimizle ne kadar alakadar olduğunu söy lcmeğe ne hacet ! Onu hepimiz görür ve
iliriz. Yalnız ehemmiyet-i azimesi itibariyle bu maraz-ı millinin esbabını biraz kurcalamak ve
care-i necatı bulmak ümidiyle bir çığır açarak muharririn-i cezireye şayan-ı münakaşa bir zemin
nazırlamak isteriz.
Kanaatimce zevk-i tetebbu' ibtida' mektep sıralann.ı.ı başlamalıdır ki o his gittikçe neşv

ü

nema bulabilsin. Zira mektep derslerini bitirip de hayat-ı :nücadeleye atılan çocuklar eğer zevk-i
tetebbu'u duyanlar ve hissedenler sınıfından olursa bunlar boş vakitlerini

mutlak okumakla,

ütala'a ile geçirirler. Ve bu suretle milletin seviye-i irfanı daima yükselmiş olur. Halbuki mektep
ralarında zevk-i tetebbu'u duymayan çocuklar için mesele büsbütün değişir. Onlar mekteplerini
itirir bitirmez senelerce beraber uğraştıkları kitaplarına karşı hemen bir vaziyet-i bigane takınırlar
·e fazla öğrenmek değil bilakis okuduklarını unuturlar.
Zevk-i tetebbu'u

dimağda telkih edecek olan mektepler

efa da mektepierirnrzde bu kabı liver var nııdır

·ı

Yok
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olduğunu kabul ettikten sonra bir

udur diye düşünelim. Her harekette bir

tokat, her hatada bir değnek, her üç yanlışta bir falaka cez.ısıyla bir günlük açlığa mahkum edilen

sürü zavallılar, cezadan yarı çılgın bir hale gelmiş bir kitle-i sıbyan tasavvur ediniz .. Dersini
_ alnız ezberlemek için uğraşan, kitabının içindeki satırları ınanası itibariyle değil de şekli itibariyle
rlamak için gece an gibi vızlaya vızlaya fikrini bir vığın kelime ve cümle deposu yapan.
ruduğunu anlamayan ondan bir lezzet hissetmeyen bu çocukların kitaplarına karşı besleyecekleri
ygu hiss-i nefretten başka bir şey olmayacağı tabii değil .nidir?
Mektep

sıralarında

yaşadığım

zamanları

düşünüp

derslerimi

muallim

efendilerime

_,.,.ğendirmek, beğendirebilmek için çektiğim zahmetleri ve bu zahmetlere mukabil yine değnek ve

çlık cezalarıyla karşılaştığımı

tahattur ettikçe· on, orıbcş senelik hayat-ı tahsiliyyemin

belki

sfından fazlasını en manasız bir tarzda zihin yormakla geçirdiğimi bugün anladıkça o gayr-ı
.abil-i tekerrür saat-i mesaime o kadar yanar ve acınm ki ıarif edemem ...
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Doğrusu mekteplerimizde ders öğrenmek ve anlamak sanatı değil, kelime ezberlemek ve
hin yormak usulü takip edilir. Hatta o derecede ki bir \ uk'ayı anlatmağa kalkan talebe kitapta
uharrer olan cümle içindeki kelimelerden bir tanesini unutunca altını getirmek onun için gayr-ı
ıbildir. Ve bu muallim efendinin usulünce dersi bilmemek demektir ki cezası her halde dayaktır.
albuki ders öğrenmek başka ders ezberlemek başkadır. Birincisi dimağı yormadan faydalı bir
eseleyi, bir vak'ayi arılamak ikincisi beyhude yere dimau ı üzmek, sulandmnak demektir.
Mekteplerimizde

şıkk-ı saninin aynen tatbiki olan bu usül-i saldın altında yeni yetişen

mağları şiddetle yoran, kalblere en müdhiş, hatta belki ck çocuklar için ölüm kadar acı bir korku
rpen kitapların mektep mezunları nazarında ne kadar korkunç durduğunu tahmin edebilirsiniz.
:e mektepteyken

beslenen

bu hiss-i

erıdilerimiz hayat-ı mütala'aya

nefretten

ebediyyen

dolayıdır

ki mekteplerimizi

veda etmişler gibi kitaplarını

ikmal

eden

kaparlar ve kitap

[rdükleri yerden sıvışıp kaçarlar. Onlar için en çirkin zemin-i münakaşa rnütala'aya ve kitaplara
ir olan muhaverelerdir. Halbuki sa'y ve tetebbu', bir in~iliz muharririnin dediği gibi mekteple

ımez, bilakis mektepten sonra başlar.
Kitaplar ve insanlar, zevk-i tetebbu'u duymak şartı. la. en samimi refıklerdir. İnsanı bütün
nızlığı ve meyüsiyyeti içinde teselli eden; insana bilmediğini anlatan, odasının bir köşesinde
nat otururken Amerika ve Avrupa'nın

en büyük şehirlerini bir safha-i hayal üstünde tersim

rek gösteren, muhitleri gezdiren, velhasıl cihat-ı erbaux ı tasvir ederek bir fikr-i umumi veren
bunlara mukabil kendi ufak fiyatından başka bir ücrcı-i rahiyye beklemeyen kitaplar

215

en

an-ı teşekkür nimetlerdendir. Yalnız bu gibi vesaitten istifade edebilmek için, onların lisan-ı
ihini seve seve okuyup anlamak için bir hiss-i samımı ounalıdır ki o da zevk-i tetebbu'dur.
Mekteplerimizde

çocuklarımızı zevk-i tetebbu'dan uzaklaştıran bir usül daha vardır. Henüz

kiz on yaşındaki küçük çocukları sabahleyin mektebe koşarken seyrediniz. Ellerinde ufacık
larının kaldıramayacağı

derecede büyük bir kitap yığıııı görürsünüz. O yığın; tecvid, ilmihal,

f, coğrafya ve tarih gibi hep ezberlenmesi icab eden kitaplardan mürekkeptir. Bu küçük
cukların kollarının kaldıramayacağı

bu ağır yığının mündericatını şübhesiz yeni dimağları da

akten aciz kalır. Bence bir ibtidai çocuğuna her şey Kıraat tarzında okutturulmalıdır:

Fakat

iksadım öyle derme çatma şeyleri okutmak değildir. t\ ıulümat-ı umümiyyeyi havi, herşeyden
,sela; sarftan, coğrafyadan, Osmanlı tarihinden biraz bahseder, bunlara dair hikayeler tarzında
~ılmış parçaları cami' kitaplar kıraat ettirilmelidir. Ve bunlar derece ile, birinci, ikinci ve üçüncü
aat kitapları namıyla telif edilmeli ve ibtida'i sınıflanııda tedris edilmelidir. Bu tarzda kıraat
rpları emin olunuz,

O

çocukların dimağlarında,

zoru zoruna ezberleyecekleri

derslerden daha

(Mernin orijinalinde "kitaplar" kelimesinden sonra "için" kelimesi, .ızılrruşnr. Ancak "için" kelimesi cümlenin
amını bozduğundan tarafımızdan metinden çıkarılmıştır. MD.
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güzel izler bırakabilir, ibtida'ide ezberlediğiniz sarf kitabını, rüşdiyede hatta i'dadide bile tekrar
etmese idiniz, zanneder miydiniz ki bugün derme çatma elde ettiğiniz malumatın

hatta bir

nebzesine malik olacaktınız? O halde mademki ibtida'ide ezberlenen kitaplar tekrar rüşdide, hatta
i'dadide bile tekerrüre muhtaçtır, bunların velev ki hüla-usını olsun. ta çocuklukta

ezberleyip

imağı yormağa lüzum var mıdır?
Bu usul çocukların dimağını işe yaramayacak bir uale getirmek. için beyne zehir şırınga
etmek kadar büyük bir cinayetten başka bir şey değild i ı'. Fak.at bu ikinci meselede kabahatli
muallim efendiler olamaz. Onlar kendilerine gösterilen prograrrn takip

mecbüriyyetindedirler,

Burada afv-ı alilerine mağruren biraz da maarif dairesine tevcih-i hitaba

mecbur kalıyoruz. Bu

vazife aslen maarif dairesinin düşüneceği bir iştir. Hem ihmal kabul etmez bir vazife-i milliyyedir.
Artık insafa gelelim. Ümid-i istikbalimiz olacak çocuklarımızı, atinin kavi mücahidi olmaları
melhüz olan bu nesl-i necibi bu tarz-ı tedris ile fikren idama rnahküm etmiş oluyoruz. Çünkü
;;...tida'

o zavallıların

dimağlarını

beyhude

yere

yorup.

mektepten

çıkıncaya

kadar

bitab

· ıraktığımız gibi diğer taraftan da fena usulümüz neticesi , .larak onlarda okumaya. rnütala' aya bir
is, duygu bırakmıyoruz. Gerek ibtida'i mekteplerimizdek i kitapların kesret-i a'dadı, gerek tarz-ı
redrisimizin adem-i sıhhati bizi netice itibariyle büsbütün cahil ve dimağı bozuk bir halde
oırakıyor, terakkiyat-ı beşerin göbek taşı olan zevk-i tetebbu· dan mahrum ediyor. Mektepler yalnız
esasatı ihzar eden binalardır. O esasatı elde ederek ileriye .ıdım atacak ise şahıslar, attıracak şahsi
:evaggullardır. Binaenaleyh terakki için zevk-i tetebbu· es.ıxı şarttır. Ve bir efendi, zevk-i tetebbu·
mak şartıyla, mektepten kaç senelik fazla mezun ise.

ll

kadar derin bir malumatı olmasını icab

'er. Halbuki bizde ... Bizde tğer mektebi bitireli üç sene «lınuşsa emin olunuz mektup yazmasını
da unutmuştur.

AZIM

Maarif

-4Birinci
ümiyyemizi

makalemizde

maarifin

lüzum

ve

ehemmiyeti

hakkındaki

serd ettikten sonra rnaarif-i İslamiyyen in geriliğini

efkar

icab ettiren

terakkisine mani olan esbabın nelerden ibaret bulunduğunu ve bu esbab u avamil-i
-Pt'

ve izalesiyle

maarifimizin

terakkisine

nasıl muvurrak olacağımızı

u izahat-ı
avamil ile
müessirenin

ve ıslahata nereden

oaşlamak lazım geldiğini mümkün mertebe tedkik ederek muhterem karilerimize bu hususta bir
-··--i icmali vereceğimizi va'd etmiştik. Geçen üç makalemizde maarif-i İslamiyyenin geriliğini

· ab ettiren esbabı bir dereceye kadar, ala-kaderi '1- istita ·..: tayin ve tesbite çalışmış olduğumuz
ihetle bu defa da diğer iki suretini yani ta' ayyün eden ou esbab ve avamilirı ref ve izalesiyle
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maarifimizin
cihetlerini

terakkisine

tedkike gayret edeceğiz.

tedris aleminde
tevessül

yapacağımız

eylemezden

tutmamak

nasıl muvaffak

olacağımızı

ve ısi:ıhata nereden

başlamak

lazım geleceği

Çünkü her hususta olduğu gibi maarif ıslahatında

bu inkılabda

da ıslahat projelerini

evvel son derece dikkat olunacak

lazımdır. O da her şeyden evvel bu ana

çizmezden

da, talim ve

ve terakki

esbabına

bir cihet vardır ki onu asla nazardan

dün

değin.v .ırım asra karib bir müddet-i rnedidederı

beri maarifimizin ıslah ve terakkisine mania teşkil eden engelleri dür-endişane bir surette tayin ve
tesbit ederek ortadan kaldırmak, ta esasından söküp atmak tan ibarettir. Çünkü evvel emirde takip
edeceğimiz terakki yollarını engellerden manialardan tauıir etmek, her türlü tehlikeleri bertaraf
ederek salim kılmak ve ondan sonra da bu salim yola koyulmak

lazım geleceği icabat-ı

akliyyedendir. Bununçün eğer arz ettiğimiz misillü bütün bu engeller, birtakım lüzümsuz kayıtlar
bertaraf edilecek ve gideceğimiz şeh-rah-ı terakkide her t Cırlü tehlikeden salim bulunacak olursa
tutacağımız bu tarik-i selamette atacağımız emin hatvelerin pek az bir zamanda, yarın denecek

cadar yakın bir atide bizi salimen

ve muvaffakiyeı ii

bir surette

hedef-i

maksudumuza

eriştireceğinde hiç şübhe yoktur. Fakat eğer gideceğim.> yolların selametini te' min etmeden.
ortadaki maniaları ref eylemeden kendimizi tehlikeye.
çıkmaza düşeceğimizi

bu tarik-i na-hernvare atacak olursak

ve neticenin daha muzır bir şekil alması ihtimalini de asla hatırdan

çıkarmamalıyız. Maksadımızı daha ziyade teşrih eder ümidiyle burada bir misal iradına lüzüm

görüyoruz: Geçen makalemizde maarif-i İslamiyyerıin geri I iğini icab ettiren esbabı tedkik ederken
· u miyanda mekteb-i i'dadi mezunlarının

himaye edilememesinin

de pek mühim bir amil-i

müessir olduğunu, sevimli maarifimizin ıslah ve terakkisi ı ıde yegane vasıtalar olabilecek olan bu
değerli uzuvlardan mekteplerimizin
. eni tertib edeceğimiz

bi-hakkın istifade eu.rnediğini

ıslahat projesinde

bu dakikayı

de zikretmiştik.

Şimdi eğer

nazar-ı itibara almaz ve i' dadilileri

uallimlik meslek-i celiline idhal ederek malümatlarından istifade etmek esbabına tevessül etmez
ie yine mekteplerimizi

sene-i tedrisiyyenin

her. halde dörtte üçünü =ahalinin sıkı kontrolüne

rağmen- muallimlik(ten)216 gayrı işlerle meşgul olmakla ~ı.:çiren na-ehiller elinde bıracak olursak
cünyanın en medeni hükumetinin maarif kanunu değil. kanurı-ı İlahi'yi tatbike kalkışsak neticenin
'-a iyi olamayacağına

emin olmalıyız.

Bununçündür

ki biz öteden beri evvel emirde bu

gellerin ortadan kaldırılması lazım geldiği kanaatini be-Iemekteyiz. Bunlar bertaraf edildikten
sonra sıra ıslahatın nasıl ve nereden başlamak lazım geleceği cihetlerini taharriye gelir. Vakıa
üyük memleketlerde maarif ıslahatı her daim müşkilatı dfü olmakta ve ibtida' i; tali ve aliden
aret olmak üzere üç kısma münkasım bulunan mekatibiıı ıslahına hangi kısmından başlamak
geleceği ekseriya uzun ve semeresiz münakaşalar tevlid etmekte ise de cezirernizde mevcut
ekteplerin hemen hemen umumu ibtida'i derecesinde bulunduğundan bizde bu gibi lüzümsuz
· ··-ten" eki tarafımızdan ilave edilmiştir. MD.
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münakaşalara mahal verilmeksizin mesele hüsn-i suret fakat hüsn-i niyetle halledilebilir.
ıslahatına, zann-ı acizanemizce (1) programların ıslahı (2ı usül-i talim

ü

Maarif

tedrisin ıslahı (3) ve bu

ıslah olunmuş program ve usül-i tedrisi takip ve tatbike kadir ve kudret-i ilmiyyeye malik bir sınıf
ı muallimin teşkili gibi üç esaslı noktadan başlamak lazımd ı r.
Maarifin terakkisinde program ıslahının dahl ve te-iri vardır. Bu, şart-ı a'zamdır.

Her ne

kadar bizde kabl-el-harb birkaç senede bir programların tcndili adet hükmüne girmiş idiyse de bu,
iddi bir ıslahattan ziyade kitapların isimlerini değiştirmek keyfiyetinden ibaretti. Bununçün kabul
etmeliyiz ki programlarımız el'an kurün-ı vustailikten kurtularak Avrupai bir şekil alamamıştır.
Ciddi bir ıslaha lüzüm-ı kat'ı vardır. Buna da ta esastan elifbadan başlamak lazımdır. Elifbanın
şekl-i hazırından bütün bütün sarf-ı nazar ederek usül-i cedid üzere tertip olunan savti kısmını
sabul etmeliyiz. Rusya'da

mütemekkin

Türk ve Müslüman kardeşlerimiz

evlatlarını kırk elli gün zarfında okur yazar
manasızlıktır. Çocuklarımızın

bu usul sayesinde

ederken bizun el'an bu çıkmaz yolda uğraşmarr.ıız

dimağını körleten bu çet i ı: yo ldan vazgeçerek fevaidi bu kadar

işikar olan diğer ciheti, usül-i savtiyi kabul etmekte zannet neyiz ki bir mahzur görülebilsin. Elifba
:neselesi hallolunduktan sonra tabii sınıf teşkilatına geçilecektir. İkinci senede yani elifbadan sonra
geçilecek sınıfta okunacak olan kitabın intihabında çocuğun elifbadaki malümat-ı müktesebesini
:ıazar-ı dikkate almak lazımdır. Talebenin elifbadan iktisab etiği malumata göre bir kitap intihab
edilirse çocuk o sınıfı takipte hiç rnüşkilat çekmez. Dikka: olunacak diğer bir cihet de çocuğun o
sinrıde öğrenmesi, bilmesi lazım gelen malumatın kaffesini o kitabın muhtevi bulunmasıdır.

İşte

programlanmızın tertibinde bu esasa riayet olunur yani :i...:rhangi bir sınıfta okunacak kitapların
ihabında talebenin bir sene evvelki malümat-ı müktescbesi nazar-ı dikkate alınır ve kütüb-ı
ezkürede çocukların o sinnde bilmesi, öğrenmesi lazım ~den ve inkişafat-ı fikriyyelerine

hadim

lunan malumatı, bilgileri, mebadi-yi fününu gayet sade ve açık bir lisanla yazılmak şartıyla
uhtevi bulunursa rnatlüb olan ıslahat meydana gelmiş olur. İbtida'ide böyle olduğu gibi rüşdi ve
· ladide de program tertib ve tarızimi bu minval üzere y.ıpılmah ve ibtida': son ile rüşdi bir ve
üşdi son ile i'dadi bir programlarında bilhassa balada be- .in olunan esası yani talebenin bir sene

.velki sınıftaki malümat-ı müktesebesini
Hal-i hazırdaki programlarımızda

nazardan dur tuunamağa gayret ve dikkat etmelidir.
bu esas nazar-ı .ıibara alınmadığından

mezkur sınıflar

ında azım birer boşluk hasıl oluyor ve bu boşlukları imla için de gerek rüşdi ve gerekse i'dadi
e ihzar sınıfı küşadına mecbüriyyet hasıl olarak bu suretle örnr-i beşerin en giran-baha zamanı
an tahsil vaktinden iki sene daha beyhude yere iza'a ediliyor. Halbuki eğer böyle iza'a-i evkatla
ğraşılacağına daha doğrusu bir hatayı daha azım başka bir hatayla tamir etmeğe çalışmak siyaseti
.. düleceğine programlarımızı ez ser-i nev' ıslaha teşebbüs etsek hem evlatlarımıza karşı medyun
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.urıduğumuz vazife-i übüvveti ifa etmiş ve hem de o za. allılann kıyrnetdar vakitlerini beyhude
·e zayi' etmemiş velhasıl bir fı'l-i hayr işlemiş oluruz.
İşte programlarımızın

ıslahında nazar-ı dikkate .ılmacak esasat hakkında

karilcrimize

eceğimiz fikr-i icmali bundan ibarettir. Mekteplerirn izi asri bir hale ifrağ etmek istersek
gramlarımızda

bu esasdt tahtında bir ıslahat yapmak mecbüriyyetindeyiz,

Fakat böyle bir

gram ve bu nev' ıslahat da ancak bu hususta ihtisasa ıu.ılik ve vukuf-ı tamme sahib kimselerin
ımetleriyle meydana gelebileceği pek tabii bulunduğundan

halbuki el-yevm memleketimizde

atteessüf bu gibi erbab-ı ihtisas da mevcut olmadıuından

büyük bir müşkilat karşısında

unacağımızda şübhe yoktur. İşte bu müşkilatı bertara: etmek için de İstanbul programlarını
ten kabul eylemek lazımdır. Zira İstanbul, son harb seneleri zarfında umür-ı maarifle fazlaca
şgul olduğundan ve programlarında Avrupai ıslahat yaptığından yeniden program tanzimine
et kalmaksızın mekteplerimizin terakkisini te'rnin edecek esbabı orada bulabiliriz, aldığımız
.ümata nazaran Türkiye'de

maarifçe iki türlü progr.un tanzim edilmiştir.

Bunlardan birisi

anilere, diğeri de sultani olmayan yerlerde müesses bu.unan ibtida'ilere mahsus olan program.
ce şayan-ı kabul olan sultani programıdır. Memleketimizin teşkilatına en muvafık olanı da yine
arıilerdir. Diğer kısmi2ı7 programlarının adem-i ıtradı hasebiyle şayan-ı tavsiye değildir. Sultani

ümdur ki ibtida' i, rüşdi ve i' dadi kısımlarını bir arada cami' olan mektep demektir. Ve on iki
eden ibarettir ki talebeye bahşettiği rnalümat-ı umürniyye itibariyle idadilerden yüksektir.
im şimdiki teşkilatımızca da ibtida'i, rüşdi ve i'dadi

iki hatta

,,11

-rüşdi ile i'dadideki ihzar

flarını da ilave edecek olursak- on dört senede : «mal olunduğu
anilerden

fazla

tedrisat

yapıldığı

halde

malümuı -,

ve müddet

umCımiyyece

geriliği

itibariyle
sultanilerin

ıramlarındaki intizam ve mükemmeliyete bir delil-i ka. idir, Bu teşkilat kabul olunduğu surette
yolda hareket etmek en münasibdir fikrindeyiz. Kö. lerdeki ibtida'i teşkilatını lağv ederek
un yerine nısf-ı sultani yani sultaninin birinci senesinden altıncı senesine kadar olan ilk altı
ısi konulmalıdır. Zaten bundan akdem köylerimizdeki

ibtidailer yine altı sınıf idi. Kezalik

l merkezlerindeki ibtidai ve rüsdiden ibaret olan şimdiki

teşkilat da kaldırılarak oralarda da

an-i sultanı yani sultanilerin birinci senesinden sekiı: nci senesine kadar olan ilk sekiz sınıfı
ul olunmalıdır.
Esasen
nduğundan

şimdi

de kasabalardaki

ara yerde

kaybedilecek

mektepler
hiçbir

ibticıai
şey

ve

: oktur.

rüşdi
Kura

sekiz

sınıftan

ve kasabat

ibaret

bu suretle

olunduktan sonra sıra i'dadiye gelir. Şimdiki i'dadi ds: o zaman tam bir sultani haline ifrağ
abilir. Fakat sultani ancak her türlü teşkilat-ı cedidey i. rechizat-ı fenniyyeyi, talebesi üzerinde
z-ı ilmiye malik muallimleri ile sultani olabileceğini , , aksi takdirde şimdikinden fazla bir şey
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amayacağını alakadaranırı nazar-ı dikkatine vaz' etmeği unutmamak da lazımdır. Biz her hususta
duğu gibi umur-I maarifte de makam-I hiiafete merbut bulunduğumuzdan programlarımızı da Ora

·ogramlarına rabt etmek mecbüriyyetindeyiz.
Türkiye'deki

i'dadilerin kaffete~ sultaniye tahavvül ettiklerini ve sultani şehadetnamesini

ıiz olmayanların rnekatib-i aliyeye dahil olarnayacaklannı

derhatır edersek bizde de böyle bir

şkilatın lüzumu kat'ı surette hissedilir. Son zamanlarda . · dadiyi sultaniye tahvil eylemek üzere
»nisyon-ı

mahsusun müzakerede

bulunduklarını

uzun kulaktan

haber alıyoruz.

Bunun ne

ereceye kadar mukarin-i hakikat olduğunu tabii bilmiyoruz. Fakat eğer balada arz olunduğu gibi
rıümi bir teşkilat yapılmaz ve yalnız i' <ladinin sultaniye tahvili ile iktifa olunursa sultani ile rüşdi
·asında daha fazla bir boşluk hasıl olacağı gibi bu boşluğu doldurmak için de mekatib-i mezküre
·asında -bizim ismini bulmaktan aciz kaldığımız- iki üc sınıflı başka bir mektep teşkili lazım

eleceği de unutulmamalıdır.
Bunun için şayet i'dadi komisyonu böyle bir tasavvur besliyorlarsa mekteplerimizde
tr ıslahat yapmak lazım geldiğini ve bu ıslahat yapılmaksızın

umumi

i' dadinin sultaniye tahvili kabil

lamayacağını çünkü sultani ile rüşdi arasında hiçbir merbutiyyet kalmayacağını min gayri haddin
azar-ı dikkatlerine

vaz' eylemeği

vecibe-i zimmetimiz

addeder ve makalemizin

maba'dini

elecek nüshaya ta'Iik eyleriz.

"Muslim Outlook"tan:
Mustafa Kemal P:ış~~;ıııı Ümidleri
Anadolu'dan

gelen malumata nazaran Mustafa KL·: .ıal Paşa Ankara parlementosunda

bir

eclis-i fevkalade akd etmiştir. Bir Sivas gazetesi şöyle diyor: "Bu meclis, cidden bir meclis-i
ıilli idi. Vaziyet-i askeriyye hakkında hükumete sorulan sualler miyanında mebuslardan birisi,
"unan ordusunun kamilen Anadolu'yu istila edebilmesi tehlikesinin

mevcut olup olmadığını

ormuştur, Askeri elbise giyen Kemal Paşa ayağa kalkarak Lt trek bir sadayla şöyle cevap vermiştir:

.ndişeye mahal yoktur. İntiz.arlarımız vaki oldu, fakat bir muharebe olmaksızın kendi arzumuzla
erk ettiğimiz yerleri Yunanlılar işgal ettiler. Ordumuz daha muhafazalı bir hatta çekilerek yeniden
:ınzim olunmaktadır. Kadroları ikmal ediyoruz ve Yunanlılara karşı koyacağımıza

kat'iyyetle

. . ''
mınım.
Kemal Paşa yakında Türk ordusunun harekat-ı taamıziyeye başlayacağını da te'rninen ilave
aniştir. İstanbul kabinesi a' zaları arasında Mustafa KL· mal' in ne yapılacağı

hakkında ihtilaf

ardır. Sadrazam, Kemal'in te'dibi hususunda ciddi ve de, amlı bir siyaset takip edilmesi fikrinde

' luğu halde vükelanın ekserisi i'tilaf ve afv-ı umumi tara! ı.ırıdır.
Tarafımızdan aynen bırakılmış olan bu kelime "kısım lann'tolmalıv .ıı.Ml).
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"Daily Express"ten
Milliyetperveran
rkiye'nin

entrikalarına

şerait-i sulhiyyeyi

şayan-ı

dikkat

bir surette

karışan

veliaht

Abdülmecit,

kabul etmesine bir protesto olmak üzere salı günü akşamı

zguncuk'taki sarayında veliahtlıktan resmen istifa etmiştir. Sarayına Plevne gazilerinden Deli

ıt Paşa'yı, Tevfik Paşa'nın mahdumu Damat İsmail Hakkı Paşa'yı, sabık sadrazamlardan Ali
:a Paşa'yı ve Abdülhamid'in

en büyük oğlu olan şcnzade

Selim Efendi 'yi davet etmiş ve

rkiye'rıin sukutu hakkında beyanatta bulunmuştur. Ve sonra veliahtlık nişanını çıkarmış veliaht
ini olan Selim Efendi'ye takdim ederek dedi ki: "Ben veliaht olmağa utanırım ve vatanımdan da
nırım." Abdülmecit istifasını Yıldız Köşkü'nde

bulunan sultana gönderdi. Sultan Kemal-i

nınetle aldı. Bu hareket, millet üzerinde icra-yı tesir maksadına binaen yapılmıştır.

Çünkü

dülmecit, müttefikler aleyhine bir fırsatla hakiki bir serdar olmak ümidlerini besliyor.

Türkiye Muahede-i Sıılhiyyesi
Edime ve İzmir gibi asırlardan beri Türk'ün mazlum başı için birer mütteka olan yerleri
den

nez'

eden

muahede-i

sulhiyye

lO

Ağustos

920

tarihinde

Fransa'nın

"Sevres"

ıalathaneleri müzesinde heyet-i murahhasa-i Osmaniyye canibinden bi-z-zarur imzalanmıştır.
İmza

haberinin

gazetelerimizle

şehrimizde

nesrolunduğu

[olunacak ve bütün müessesat-ı İslamiyye, esnaf ve işçiler

gün.

milli

matem

günü

tatil-i işgal etmek suretiyle o mim

neme iştirak edeceklerdir. Keza o günün öyle vakti .ninarelerde salat ve selam okunacak,
manlı bayrağı yarıya kadar çekilecek ve seyr-i sefain. <irket-i Hayriyye ve Haliç vapurlarıyla
bvay lar bulundukları mahalde birkaç dakika tevakkuf eucceklerdir.

Küçük Tuhafiye Mağazası
Mehmet İhsan ve Şeriki
Lefkoşa - Kıbrıs

Mutlaka

mağazamızı

bir defa tecrübe

ediniz

!

Emtiamızın

gerek

nefaset

ve gerek

ltanetinden ve fiyatımızın ehveniyetinden memnun kalacaksınız.
Her çeşit tuhafiye, kırtasiye ve oyuncaklarımız ile beraber ud meraklıları için bilhassa celb
ediğimiz telleri dahi tavsiye eyleriz. Her cinsi bulunmaktadır. Bilhassa: Mısır'ın milli fabrikası
ülatından olan feslerimizi tavsiye eyler ve şekerlernclerimizin de gayet güzel hediye olarak

oc

u-

akdim edileceğini ve kezalik ashab-ı zevke pek muvafık olduğunu arz eyleriz. Mutlaka tecrübe
diniz.
Son posta ile mağazamıza vürüd eden mürekkebli kakın (Fountain pen) ve kezalik gayet şık

we hediyelik yazı kalemi ve bilhassa kurşun kalem ile beraber lı (yani iki taraflı) kırtasiye
akımlarımızı ve

Shefield'ın en ala marnülatından ustura ve çakılarımızı ehl-i meraka tavsiye

eyleriz.
Kazalardan dahi sipariş kabul olunur. Ashab-ı merakı muhabereye davet eyleriz.

*******************
Kuyumcu Ahmet Midhat Efendi İskelede uzun senelerden beri Kuyumcu Hacı Abdullah
fendinin dükkanında baş kalfa olarak icra-yı sanat eden kuyumcu Ahmet Midhat Efendi ahiren
üstakil bir dükkan açmağa muvaffak olmuştur. Sanatı udaki ınaharetiy le bütün müşterilerini
emnun bırakan bu Türk sanatkarını zerafet meraklılarına ı.ıvsiye ederiz.
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Analık Hakkı
Yahut
Zeynep'in Duôxı

Yavrucuğum donacaksan gel bağrıma elin sok,
Yüreğimde yanan ateş belki seni ısıtır.
Ey kardeşler ! Ses gelmiyor, oh kimseden ümid yok.
Kar yağıyor, fırtına var, yolu çığlar almıştır.

Ey karlı dağ ! Yolum kesme, bir ocaklık odun ver,
Issız viran kulübemde yavrum yola bakıyor.
Ey soğuk kar! .. Söyletmiyor, oh yüzümü yakıyor.
Yol belirsiz bilmiyorum uçurum mu şu düz yer.

Ey Allah'ım, insanoğlu başkasıyçün kaygusuz,
Önümdeki karlı dağlar, uçurumlar duygusuz;
Beni koru, yetim hakkın kuşa kurda yedirtme.

Şu insanlar acımak ne bilmeyecek iseler, ..
Yetimlerin gözyaşların silmeyecek iseler
Kes neslimi bu toprağa bizden evlat getirtme !

MEHi\-11:T EMİN

Maarif Layihasının Tasdiki Münasebetiyle
Bazı mebuslanmızın

iştiha-i cayı ve bazılarının du harekat-ı lakaydanesiy le tasdik edilen

~ if kanununun efkar-ı münevvere arasında husule gl·tirdiği heyecan henüz zail olmamıştır
ederiz.
Müstebid idarelerin mahküm-ı zeval olduğu şu terakki günlerinde idare-i meşrutiyetten devr
istibdada irtica hareketini ilan eden bu kanun şübhesiz her sahib-i muhakeme tarafından amik bir
s-i nefretle karşılaştırılmıştır.
Doğrusu mebuslarımızın hangi nazariyeye

istinaden hükumet kontrolünü ahali idaresine

.cih ettiklerini hala vazıhan anlayamadık. Esasen mebusl.ırımızla ahali arasında uzun zamandan

:i bir "pandomim"

oyunundan başka hiçbir vasıta-i
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--'~ıh yok gibidir. Ahali rıetice-i filiyatı

örerek ondan istihrac-ı hakayıka mecbur kalıyor. Bunda ise maksad -gerek şifahi, gerek tahriri
iç vuzuh ile anlatılmadığı için herkes usül-i muhakemesine göre bir türlü karar veriyor.
Mekteplerimizin ahali idaresinde kalmasının ne gibi mahzurları olduğunu biz bir türlü idrak
demiyoruz. Yalnız mebuslarımızın son oyunlarından arıla. abildiğimiz muhakemeleri milletimizin
idare-i mutlakadan başka hiçbir kanun tahtında yaşayamayacağını

ızah eder. İdare-i meşrı1tanın

..ndilerine bahşettiği hakk-ı mebusiyeti suiistimal eden vekillerimiz mevki'lerini hangi kanun ile
ndıklarını galiba unutuyorlar ... Eğer Kıbrıs bir idare-i mutlaka altında yaşamış olsa idi acaba
lkillerimiz bugünkü mevki' ve şereflerini te'rnin edebilecekler

miydi? Lakin şayan-ı esef

asıdır ki kuvveti ellerine aldıkları günden itibaren vek i ilerimiz vaziyetlerini değiştirmişlerdir.
illetin sada-yı kalbine ma'kes

kavanin salonu ! daha ziyade

olması icab eden Mcclis-i

buslarımızın hükm-i müstebidaneleriyle tanin-endaz oluyor. Şu maarif layihası hakkında bütün
lletin fikrini sorunuz; hiç şübhesiz ekseriyet-i azime sürcı-i menfiyyede beyan-ı efkar edecektir.
kin mebuslarımız

unutmamalıdırlar

ki istikbal-i

kurnide

bugünkü

kararlarının

hesabatını

rmeğe mecburdurlar.
Fesad-ı

ahlak itibariyle bir idare-i mutlakaya

.ırz-ı ihtiyaç

killerimizin bazıları meseleyi bu tarzda düşünüyorlarederiz. Çünkü ilel-i ahlakiyyemizi

temizlemek

meselesine

gelince

-ki

mebuslarımız bunda yine yanılıyorlar

için ibtida

teşrih-i ernraza ihtiyaç vardır.

buki perde-i istibdad cerihalarımızı temizlemek değil bi I akis ta kalbimize kadar işletmek için
lan alelade kirli bir sargı vazifesinden başka hiçbir iş göremez,
Belki bu idare-i mutlaka tahtında işlerin daha düzgün gittiği görülür. Fakat bu, bir manzara-i
iciyyeyi temsil eder. Dahilen evlad-ı vatan büsbütün nissiz, cahil kalır, ceriha-i millet daha
ade kesb-i vehamet eder. Çünkü hastamızın başucunda oturan biz teşrih-i ernraza muvaffak
ıyorken ta merkezde ictima' eden bir kitle-i bigane bizim rıevakısımızı nasıl hissedebilir ?
Kanaatimizce şu maarif layihası milleti idama manküm etmek demektir. Bir defa kabul
lirn ki Rumlar bizden müterakki ve menafi' -i rnilliyyelcrini bizden ziyade gözeten bir unsurdur.
onların bu layiha karşısında aldıkları vaziyeti düşünelim. O zaman layihanın mazarratını.
ametini derk edebiliriz. Şunu da ilave edelim ki ı.iyihanın

12'nci maddesiyle

Rumlara

edilen hak yine bir idare-i meşrı1tayı andırıyordu. Buııunla beraber Rumlar külliyen buna da
'teriz bulundular

ve bugün mecliste

ekalliyeti

teşk il ettikleri

halde hararetli

sözleriyle

adlarını icraya muvaffak oldular. İleride layiha onlar için de meclise getirilecekmiş,
e bizce el'an meşküktur. Lakin biz zavallı Türkler mebuslarımızın

fakat

yanlış nazariyelerine

an gittik. Filhakika mebuslarımız umümiyyetle mecliste isbat-ı vücut etmediler. Fakat orada
'·haya alenen itiraz etmek ıcab ederken, ne leyhe ne alev he diyerek oraya gitmemek bizce gidip
ayihayı kabul etmek demektir.
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Layihanın uınfımiyyet itibariyle muzır olduğunu sövledik.

Şimdi de tasdik edilen kanunun

ından daha münasib bir tarzda tanzimi mümkün değil miydi diye düşünelim. Filvaki layiha
ecliste tasdik edildikten sonra tagyir edilemez ve biz efk.ir ve mütala'amızı
ik. Fakat yukarıda dediğimiz

gibi mebuslarımızla

aluili arasında

daha evvel yazmalı

bir "pandomim"

oyunu

duğundan biz, layiha tasdik edilinceye kadar esastan bihaber idik. Esas ise elde olmayınca serd-i
ütala'a faydasızdı. Layihanın menafi'>i milliyyeye dokunun noktalan şunlardır:
Madde 13. Bu madde bütün Kıbns İslam mektepleri n i yalnız ser-müfettiş-i mekatib ile evkaf
urahhasının taht-ı murakabesinde bırakıyor. 12'nci madde Rumlara büyük bir hak verdiği için
ze ait olan

13 'ncü

maddeye

-evkaf

rnurahhasından

maada-

diğer

mebuslarımız

itiraz

meliydiler. Lakin onlar meseleyi o kadar ehemmiyetsiz görmüş olmalılar ki mecliste bulunmağa
le arzu etmediler. Ne için ? Kasabalarda mektepleri idare edecek adamlarımız yok mu? Doğrusu
mdi idarelerini

yabancı

ellere

tevdi'

kasabalılar

i.in

şeyndir.

Filhakika

murakabeciler

sabalarda vekil tayin etmek hakkına maliktirler. Lakin .ınlar bütün Kıbrıs'a vekil tayin etmek
lkkına malik olurken bir kasaba halkının kendi mektebin; komisyon heyeti tayinine selahiyetdar
ınaması ne kadar hakk-na-şinaslık olur?

I

Madde 45. Bu madde umümiyyet itibariyle tevsi-i mekatib, inşa-yı mekatib ve mefruşat

lndir. Lakin bu kanun tahtında kasaba halkı mektebini tevsi etmek veya yeni bir bina yaptırmak
ıerse ibtida' ahalinin müracaatı, saniyen ser-rnüfettiş-i ınekatibin raporu, salisen de encümenin

ta ve muvafakatini elde etmek lazımdır. İlahi ! Bu

ü,

kitle-i muhtelifeyi

bir nokta tahtında

Ieştirmek mucizesini bize gösterecek misin ? ..
Masarifatın te'diyesi için lazım gelen para meselesine gelince. o da yine ahalinin uhdesine
~a bir yüzdelik ilavesiyle tahsil edilecektir. Peki, mademki parayı ahali verecektir, ne için
~ktep binasının inşası ahali arasından seçilmiş bir heyetin taht-ı murakabesinde olmasın? Mesail
kadar uzatılıyor ki doğrusu zahmetine değmez.' Bir binanın inşası için o kadar lüzümsuz
amelelere arz-ı ihtiyaç edeceğiz ki bu, sol kulağınız nerededir diye sorulan suale sağ elinizi

şınızın arkasından geçirip güçlükle sol kulağınızı tutarak -işte demek kadar manasızdır.
Madde 38 de birkaç noktadan şayan-ı tenkiddir.

8u maddede şimdiye

kadar vazife-i

lliyyelerini ıfü eden muallimlerin hidematına hiç atf-ı cnemmiyet edilmiyor. Mebuslarımız, iyi
a bu kadar seneden beri muallimlik eden yüzlerce efradın hakkını hiç olmazsa biraz tanımalılar
himaye etmeliler idi. Farz edelim ki otuz beş yaşında .nuallimlik silkine dahil olmuş bir efendi
gün on beş senedir muallimlik ediyor. Tabii on sene -orıra kadro haricine çıkarılacaktır. Ve
[günden itibaren on beş sene hizmet-i tedrisiyyesi

Pi madığı

için muallim efendi kanunun

ndisine bahşettiği atiyyeyi de alamayacak ve ser-rnüfeı '. is-i mekatibin mürüvvetiyle müterıasib
hediye alacaktır. Meseleye esastan bakınız, yirmi bes .crıe hizmet eden bir muallime işte son
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zamanında gösterilecek lütuf ve ikram ! Öyle bir lütuf ki belki ölürken bir kase sıcak çorba
f)'aptırmak için cebinde üç kuruşu bulunmayacak,
uallimleri son zamanlarında

velhasıl netice tekaüd diye duyduğumuz ve

istirahat ettirecek bir vasıta-i fevkalade olduğunu tahmin ettiğimiz

gibi çıkmadı.
I
Yazmak ve daha bunlar gibi pek çok şeyleri açık bir sürette halkın piş-i enzarına koymak
I

'sterdik. Fakat gazetemizin hacmi buna müsait değil. Yaiı:ız son olarak şunu söylemek isteriz ki
iz ictihadımıza göre bu usulün doğru olmadığını biliriz. Ve.· mebuslarımız layihayı Rum mebusları
ibi telakki etselerdi daha iyi olurdu zannederiz. Çünkü ş,.:kl-i hazır biraz istibdadı andırır ve bizi
dare-i meşrutiyetten ribka-i istibdada sürükler. Bununla beraber mademki vekillerimizin arzusuyla
u kanun geçiyor temenni edelim ki netice bizim için hayr olsun,

'AZIM

Maarif
-5Hal-i hazır tedrisatımızdaki usül-i talimin daha açıkçası usülsüzlüğün de ıslahıyla sıhhi ve
enni bir şekl-i cedid-i muntazam u müstahsene ifrağı mekteplerimizde

vaz' olunacak terakki

asatının en mühimlerinden biridir, programlarımız ne kadar mükemmel olursa olsun eğer bunun
tbikinde usül-i talim-i cedide riayet olunmaz ve tedrisat muntazam. mazbut ve muayyen bir tarz-ı
evinde yapılmazsa programın ıslahından edilecek istifade Jerece-i matlübeyi bulamaz ve mahdüd
lır. Bizim el-yevm mekteplerimızde takip ve tatbikine c.uışnğmuz usül-i tedris bundan takriben
b'-ı asır kadar mukaddem merhum Tarakçı Hasan Ba-ri Efendi tarafından vaz' olunan ve o
ana göre bile nakıs bulunan usüldür ki mürür-ı zu.nanla ma'küs

birtakım tebeddülat ve

avvülata uğrayarak nihayet bugünkü şekl-i garib ve surha-i acibeye girmiştir. O zamana göre
ile nakıs ve na-tamam

oları bir usulün bizini bugünkü ihtiyacatırnızı

te'rnin

ve tehvin

emeyeceği pek tabiidir. Ba-husus aradan geçen yirmi , irmi beş senelik müddeti ve bu uzun
an zarfında talim ve tedris aleminde husule gelen irıkı l{ıbat ve teceddüdatı düşünecek olursak
izim tedrisatımızdaki usulün sakamet ve battallığı bütün uryanlığı ile tezahür eder, her şeyden
vel tatbik olunan usülün aynı olması, tehalüf etmemesi ehemm ve elzem iken bizde muayyen bir
'1-i tedris olmayışı hasebiyle muhtelif mekteplerde takip edilen usüller beyninde o kadar fark
ardır ki muallimlerin adedi nisbetinde usül-i talim vardır denilse mübalağa edilmemiş olur.
Ialbuki bu intizamsızlığın mahzurları çoktur. Ekseriya bir mektepten hasb-el-icab ayrılıp da başka
ir mektebe, evvelce bulunduğu sınıfa dahil olan hir çocuk aynı kitapları gayrı muallimden takip
ekten aciz kalır. Çünkü talebe o kitapları evvelki mu.uıimden başka bir usul tahtında okumuş
tincisi ise tedrisatında bir tarz-ı diğer takip etmekte bulunmuştur,
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işte bu nev'i mahzurları

sayılmakla bitip tükenmeyen ve çocuklarımızın

dimağlarını ihlal ve sıhhat-i bedenlerini tahrib

etmekten maada bir işe yaramayan bu usül-i sakimden büsbütün feragat ederek başka bir tarz-ı
talim vaz' etmek lazımdır. Bir millet olmak itibariyle istemez miyiz ki bizim de yavrularımız
milel-i

mütemeddine

çocukları,

kendileriyle

bir

k.ıpı

komşu

yaşadığımız

Hıristiyan

vatandaşlarımızın evlatları gibi mekteplerde insanca muamele ve hüsn-i terbiye görerek her şeyi
muntazam ve mazbut bir usül tahtında öğrensinler ? Bir cemaat olmak dolayısıyla arzu etmez
miyiz ki bizim de hiç olmazsa içinde yaşadığımız asra g\ıre olamazsa bile üzerinde yaşadığımız
::nemleketin terakkiyatına göre olsun mükemmel mekteplerimiz ve mekteplerimizde

usül-i cedid

·e tarz-ı nevin üzere takip ve tatbik olunur tedrisatımız bulunsun? Tabii isteriz. Biz olamadık bari
evlatlarımızı olsun asrı bir millet olarak yetiştirmek isteri 1.. bunun için de yegane çare bugünkü
usülün bütün bütün lağvıyla mekteplerimiz için nafi' ve kabiliyet-i

tatbikiyeye malik başka bir

tarz-ı cedid ihdas etmektir. Tabii yeniden bir usul vaz'ı zunnolunduğu

kadar kolay değildir. Fakat

güç olmakla beraber gayr-ı mümkin de değildir. Fikr-i aciv.ınemizce bu hususta başlıca iki tarikten
ürümek lazımdır. Birincisi tecrübe-dide ve muktedir muallimlerderı ve daha bu hususta vukuf-ı
~a

malik kimselerden mürekkep bir encümen-i müfrez ayırarak meseleyi onların tedkikat u

tetebbuat-ı amikalarına havale etmek, diğeri ise birinci suret mümkün olmadığı takdirde mevcut
:nuallimlerden en iyi usül-i tedrise malik olanlardan birisinin takip ettiği tarz-ı talimi kabul
ylemektir. Herhangi suretle olursa olsun kabul edilen mu.ıvyen ve muttarit bir usul hemen umum
mektepiere ta'rnim

ve teşmil edilmeli

ve bil-umum

ı.ıualliınler

aynı usulü takibe mecbur

::.nulmalıdır.
Böyle bir usülün az müddet zarfında maarif müfeı ti şleri efendilerin himmetleriyle
cıekteplerimize

teşmil edileceğirıe kaviyyen

ümidvarız. Mekteplerin

efendilere kitabı kaçıncı sayfaya kadar okuttuğunu değil.

,ı

umürn

hin-i teftişinde muallim

kitabı hangi usül tahtında okuttuğunu

e esna-yı tedriste ne gibi tarz-ı talim takip ettiğini sormal ı ve şayet muallim efendinin usulünde
yanlış, gayr-ı nafi' veya muzır cihetler varsa bir süret-i hasenede tashih olunmalıdır. Fakat bu
ahat yapıldıktan sonra bunu hüsn-i takib ü tatbik edecek iktidara malik ve kudret-i ilmiyyeye
ip bir sınıf-ı muallimin teşkili de artık lüzürn-ı mübrem haline gelir. Vakıa heyet-i mualliminin
n seneler zarfında kıymet-i ilmiyyesirıde maa-ş-şükran :- üzde yüz fark görülüyorsa da program
e usül-i tedrisin ıslahı hakkında balada tarif olunduğu vcchile bir teşkilat yapıldığı takdirde bir
·sım mualliminin
iamayacaklannı

bu teşkilat

karşısında

izhar-ı

acz edeceklerini

ve bunu takibe

da itiraf etmek lazımdır. Bunun için el-yevm muallimlikle

kadir

iştigal edenler

arasında iyi bir tasfiye muamelesi yaparak muktedir ve dirayetli kimselerden mürekkep yeni bir
muallimln kadrosu teşkil eylemek icab eder, ihtimal ki hı yeni teşkil olunacak kadro haricinde
calacak muallimlerden, uzun müddetten beri maarif-i lsı.uuiyyeye
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sebkat eden hizmetlerinden

sedecekler

de bulunacak

bunların

bu hizmetlerini

ileri sürerek

kendilerine

davranılmasını

tavsiye hatta iddia eyleyenler de olacak. Fakat merıafi'<i milliyye

bu müddeiyat

ve şikayat-ı

etlerinin
ğlayacak,

ve belki

iyilik

acınacak

veya

gayr-ı rnuhikkalann.ı

kötülüğünden

ve merhamet

bahsetmek

edilecek

yet bu hususta

merhamet

makbul olabilsin. Bunlar hakkında

k-i hizmetlerine

mukabil

kendilerine

tavizat

ref'-i avaz etmek isteyenler

Vezaif-i
Mukaddes

vatanımızın

aiyyat ve nekaisidir.

felaketli

Sukutumuz,

isı cmey iz.

Maamafih

koca bir mille: dururken

arak beş on aceze hakkında tatbik olunacak
de ind-el-nas

kulak. tıkamak lazımdır.

politikası

merhamet

varsa iddia lannı bu cihetten

İcrimüıv.

serencamını

sukut-ı ictimai

haline
zararına

ki ne ind-Allah

ve

en iyisi

da ilave eder ve

yürütmelerini

tavsiye

crniz

hazırlayan
ü

tarafta

politikasının

ibaret bulunacağını

namına

Biz bunların

menafi· -i memleket

zannetmeyiz

tatbik olunacak

vermekteıı

bu

karşı

hiç

şübhe

yoktur

ki mazinin

ahlükimiz, mazisi şeref ve şan ile lamiadar

ca bir milleti en nihayet girdab-ı inhitata kadar sevk etıu iş ve ecdadın bize kıymetdar bergüzarı
an mukaddes topraklarımızın

ziyaını intac etmiştir.

l \ u güzel ve şirin memlekette

de pek

klarımız, mader vatanın felaketi acılarını hissetmiş \"\.' belki kalbleri kan ağlayacak derece
:nüteessir olmuştur. Temenni ederiz ki son ders-i felaket .ırtık bize bir ders-i ibret teşkil ederek:
:nilletimizi bir sabah-ı rahşana isal edecek esbab ve vesail i .chiyye ey lesin.
Şimdiye kadar risalemizle emraz u ilel-i milliyye- i tayin ve teşrihe çalıştığımız gibi bu
- hamızla da vezaif-i ictimaiyyemizin ehemmiyetli kısımlarından bir kaçını ala-kaderil-istita'e

aayin ve tesbite çalışacağız. Bugün Türk kavm-i necibini» ehemmiyetle nazar-ı mütala'aya alması
eızern mesail fikrimizce: '!'e.r1J~1e··İ 2.hlakiyy':!. muhabbet-i vataniyye vahdet-i milli.yye ve servet-i
illiyyenin tezyidi gibi bahislerin tedkikidir. B unl ar atim izle alakadar öyle bahislerdir ki ihmal
itemez ve edilmemeli ...
Terbiye-i ahlakiyye

! .. İşte kernal-i dikkatle had.ıc-i teclkikten geçirilmeğe

şayeste bir

:nesele .. Tarihen de müsbettir ki; tekemmülat-ı ahlakiyyey ~· nail olan milletler daima evc-i bala-y:
edeniyet ü irfana doğru yükselmişler ve hiç bir zaman sukut etmemişler; ahlakı bozuk milletler
.se, hufre-i izmihlale yuvarlarımışlardır. İşte pek ala biliyoruz ki heyet-i ictimaiyyemizi de kemiren
.iertlerden birisi ahlak bozukluğudur. Esası hüsrı-i halktan ibaret din-i rnübirıin salikleri olan bizler
:naatteessüf

her türlü tedenniyat-ı · ahlakiyye ile tezyin-i

zat u sıfat etmiş bulunmaktayız.

_ .hlaksızlığın ne büyük bir bela-yı mübrem olduğunu ·ve :stila ettiği milleti, memleketi mahv ve
· arap ettiğini asla hatırımızdan bile geçirmiyoruz. Hasılı bizde terbiye-i ahlükiyye noksandır ve bu
oksanı ikmale çalışmaz isek akvam-ı: rnedeniyyc arasınuu hiç bir mevki'rniz bulunmayacağına

93

emin olmalıyız.

Ümid etmek isteriz· ki, gençlerimiz;

~ayık olduğu ihtimam ve takayyüd
eyet-i ictimaiyyemizin

tedenniyat-ı

ile tedkik edeceklerdir.

badi-i saadet

ü

ahlakiyyemizin

ıslahı çarelerini

Çünkü o, yalnız şahıslarının

değil belki

felahı olacaktır.

Muhabbet- i vataniyye ise her ferdin kalbinde, fikrinde mühim bir yer işgal etmelidir. Her
irerlerimizin en esaslı ve eri muhterem vazifesi bu güze ı vatanı sevmek ona her an her zaman
izmete amade olmaktır. Vatanperverlik bir kavmin, bir cemaatin iftihar edebileceği yegane bir
..
azilettir. Bu his ile mütehassis olmayanefrad emin olmalısınız ki mensup bulunduğu millete şeyn
as eder. Bizi aguş-ı terbiyesinde
timaiyyemizi

besleyen,

bize bugünkü

hayat-ı

şahsiyyemizi, hayat-ı

bahşeden bu mübarek toprakları, bu am kucağını hakiki bir rnader-i müşfik

· ssiyle sevmeliyiz.
İşte o zaman, terbiye-i ahlakiyye, muhabbet-i vatanivye sahibi olan efrad arasında esaslı bir
ahdet-i milliyye teessüs eder. Her biri birer mühim kitap teşkil etmeğe layık. Fakat bizim burada
izane birkaç satırla tedkike koyulduğumuz bu rnesail-i mühimmederı "vahdet-i milliyye" bahsine
k büyüle ehemmiyet atfeder ve bu adada İslam hayatını. Türk mevcudiyetini koruyacak yegane
asıta olduğuna ısrar ederiz. Zaten ekalliyette olan zavai I ı milletimizin tefrika yüzünden perişan
hale geldiğini acaba söylemeğe lüzum var mıdır? Geliniz kardeşlerim artık yek diğerimizle
~ aşmayı, didişmeyi

bırakalım ve bu memlekette

mcvcüdiyetimizi

idarneye yegane vasıta

abilecek bir "vahdet-i milliyye" te'sis edelim. Ve ancak bu suretle milletimizi,
arabilelim. "Doğru Yol" refikimiz
emlekette

bir cernaat-i

İslamiyye

bir nüshasında

teşkilatı

pek haklı ve zamanında

yapılmaxuu

meydana

atmıştır.

vatanımızı
olarak. bu

Refikimize

bu

tarından dolayı teşekkür ederiz. Fikrimizce böyle bir tcskilaü meydana getirebilmek "vahdet-i
illiyye'tnin

te'sisine vabestedir.

Evvela

yek diğerimizle

anlaşalım

ve sonra Türkiye'ye

alattırılan muahede-i sulhiyyenin cezirede tevlit ettiği hal ve mevki' nazar-ı itibara alınarak bir
rnaat-i İslamiyye teşkilatı, fakat, esaslı olarak yapilmalıdır. Tedkik etmekte olduğumuz rnesailin
ühimlerinden biri de servet-i milliyyenin tezyidi meselesidir. Bulunduğumuz muhit-i ictimai bizi
. id-i nef' ü servete zanrıedersem adeta kamçı ile sevk etmektedir. Sad hezar teessüf ki biz hala
kamçılann acısını hissedemiyoruz. Eğer abonemizden beş on kuruşa tevarüs etmiş isek istihlaki
usunda yek diğerimizle adeta müsabakaya girişmekten hiç çekinmiyoruz. Azim ve teşebbüs ise,
iki haslet-i mümtaze milletimiz efradından henüz pek uzak bulunmaktadır. Artık insaf edelim,
düştüğümüz dereke-i sefaleti takdir ederek kesb-i se: vete çalışalım: Hiç bir vakit hatırdan
armayalım ki; efradın zenginliği heyet-i milliyyenin kcsb-i servet etmesini intac edecektir. Bu

••caisi takdir etmeyecek bir ferd tasavvur etmeyiz. Ynluız teessüf olunur ki ikrnal-i nevakısa
ebbüs mefküd ...
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Tayin ve Tebrik
Maarif kanün-ı cedidi mucibince cezire mekatib-i is lfuniyyesini idareye memur encümene
azamız namına eşraftan Mehmet Ziya Beyefendi'nin, meclis idare a'za-yı Müslimesince intihab
e tayin kılındığı maa-1-memnuniye istihbar edilmiştir. Cvuıaatimizin ilim ve irfanına hizmet gibi
ukaddes ve müşkil bir vazifeyi deruhde buyuran Ziya , seyefendi'yi

tebrik ve muvaffakiyetini

menni eyleriz.
Sukut-ı Emel
Karilerimiz henüz unutmamışlardır ki, bir gayret-i maarifperverane

neticesi olarak mülga

e maarif heyeti Larnaka mekteb-i rüşdisini nim i 'd.ıdi şekline koymuşlardı
irfanında terakkiye doğru atmağa muvaffak

oldukları

ve bu suretle

ilk hatveyi bütün

evcı1diyetimizle bu sahifelerde alkışlamıştık.
Fakat alkışlarımız, ırıeserretlerimiz 'devam etmedi . .:ı ı.rilrnedi. Günün birinde daire-i aidesi.
amaka mektebinin beş ibtidai ve üç mümtaz sınıfı havi eucümen idaresinde bir mekteb-i ibtida'i
llduğunu ve komisyonun fazla teşkilat ve tedrisattan icıiuab etmesini ihtar buyurdu. Bu ihtar
şnegan-ı maarifin beyninde bir bomba gibi patladı, icra-y ı tesir etti. Gençlerimizi, milletin hayat
ilmiyyesini i'Iaya yılmaz bir azimle çalışan zavallı gençlerimizi akıbet müteessir etti, sukut-ı
ele uğrattı,

kalben

kan ağlattı.

Bu

kadarla

da kalmadı,

memleketteki

son hareket-i

aarifperveraneyi daha bir cenin halinde mahvetti. bitire!i Sen ey Türk genci uğraş, çalış, çırpın

cat kavminin terakkiyat-ı fikriyyesine, ilmiyyesine sakııı teşebbüs etme. Bu artık bu memlekette
ünah-ı kebairderıdir.

imes'ten:
Üç Şehzade Saltanattan Ferauat Ediyor !
Veliaht tahta olan hukukundan feragat etmek 'kararında ısrar ettiğinden. Zat-ı Şahane kendi
yaseti tahtında geçen hafta aile-i hükümdariye

mensup bil-umüm zevatı ictima'a davet etmiştir.

eliahtın oğlu, babasının feragat hakkındaki

mektubunu

zet

bulunan

unduklarını

şehzade
beyan

Selim

etmişlerdir.

ve

Abdülhalim
Makam-ı

okuduk.tan sonra nevbet-i saltanata

Efendiler

mazerette

de

(Sevres)

feragat

etmek

muahedesinin

arzusunda
Türkiye

paratorluğunu ehemmiyetsiz, kuvvetsiz ve Avrupa devletlerinin bir vassalı kıldığını dermiyan
işlerdir. Sonra Zat-ı Şahane şehzadelere hitaben şayet veliahtın arzusuna ittiba etmiş olsaydı
tant tarafından Kemalistlerin lehine harekatta bulunducu zannıyla itham edileceğini söyledi.
unun üzerine meselenin başka bir meclis-i hükümdario; uzun uzadıya tedkikine
ardan şimdilik sarf-ı nazar edilmesini ferman buyurıuuşı.ırdır.
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ta· liken, bu

İslam ve Bolşeviklik
'

Anadolu müftü ve uleması tarafından
İslamiyyet resmen Bolşevikliği

J Ağustos tarihli ısdar edilen fetva mucibince

kabul etmiştir. Fetvada Bolşeviklik

desatirinin

din-i İslama

mugayir olmadığı ve çünkü işbu desatirin de demokrat es.ısma müessis bulunduğu iş'ar edilmiştir.
Milliyetperveran hareketi diye maruf olan hareket de şim.li Moskova ile müttefiken daha büyük
İslam hareket-i umümiyyesine

müncerr oluyor. Bugün ı ıı · ikad eden şura-y ı devlette, hareket-i

milliyyeyi itfa için Zat-ı Şahane'nin

bir ordu kumandasında

Anadolu'ya geçmesi hakkında

sadrazamın vuku' bulan teklifatını Zat-ı Şahane kabul etmemiştir. Burada kanaat şu yoldadır ki
şayet Zat-ı Şahane Anadolu'ya geçecek olursa milliyetperx eran tarafından, şimdi Sovyet usulüyle
teşkil olunan "Yeşil Ordu"nun kumandasına
aleyhine harekete arzu-keş bulunan veliahtın

geçmesine icbar edilecektir.

Anadoluda Avrupa

firarına . ıilliyetperverler

çok çalışmışlarsa

da

muvaffak olamamışlardır.

,,
(Morning Post)tan:(Le Journal) gazetesi Anadolu'daki muhbirinin, Ank.ıra'da Mustafa Kemal Paşa'nın ikamet
ermekte olduğu vilayet dairesinde müşarünileyhle olan mülakatını neşrediyor. Mustafa Kemal pek
güzel Fransızcasıyla Türkiye muahedesini pek büyük şena.uıe tavsif ederek diyor ki:Trakya'yı

ve İzrnir'i Türkiye'den çekip almak birçok karışıklıklara sebebiyet verecektir.

Herkese öyle kanaat geliyor ki devletler, ati için rah.usızlıklar hazırlamak

hususunda bütün

şeytanetlerini isti'rnal etmişlerdir. Devletler, bilhassa Fran-.u. tecrübe ile bunun kaça mal olacağını
· ilmeli idi. Bakalım bazı sermayedaranın

hırs ve tamalan mı yoksa milli ocağını müdafaa eden

ir cemaat mi muzaffer olacak. Bunu da bize ati gösterecektir. Wilson·un218 on dört maddesinin on
ikinci maddesiyle -ki bu madde mucibince imparatorluğumuzun
ürkiye'ye

bırakılmıştı-

te'rninat

imzalamağa icbar edilmiştir.

verildikten

Devletler

Türk aksamının hakimiyyeti

sonra Türx iye hükumeti

Almanya'nın

l"

kendi hükm-i idamını

I 4'te Belçikada

irtikab ettiği kadar

ayıplanacak birtakım hareketlerde bulunmuşlardır. Türk m i ileti ise bu misillü harekata rü-yi rıza
göstermeyecektir, Bütün alem-i İslam arkamdadır. Ve bana dest-i muavenetini uzatan hala kuvvetli
ir devleti kendime müttefik intihab ettim.
Muhbir -Emir Faysal ve Hicaz kralı ile i'tilôfınız var mıdır?
Mustafa Kemal -Hı, hı tamamiy le, onlarla mütemadi muhaberede

bulunuyorum.

Henüz

üyük hadiselerin arefesinde bulunuyoruz. Artık müttef k ler de anlasınlar ki döğüşecek:leri bir
millet değil belki yaşamak ve mes'üd olmak isteyen bir kıt .ıdır.

ns Thomas Woodrow Wilson (1856-1924) Amerikan başkanı. MD.

CJ6

Kuyumcu Alunet Midhat Efendi İskele'de uzun senelerden beri Kuyumcu Hacı Abdullah
rıdi'rıin dük.kanında baş kalfa olarak icra-yı sanat eden kuyumcu Ahmet Midhat Efendi ahiren
stak.il bir dük.kan açmağa muvaffak. olmuştur. Sanatındaki

maharetiyle

bütün müşterilerini

rnnun bırakan bu Türk sanatkarını zerafet meraklılarına ı.ıvsiye ederiz.

* ** * * ** * * * * ** ,:, ",:, * *
Kadın Terzi Mektebinden
27 Eylül 1920 tarihinde iki yüzü mütecaviz hanım huzurunda icra olunan ameli ve nazari
tihanlarda atide mezkur iki hanım ibraz-ı maharet

ü

sanal etmişlerdir:

I .Mehmet Salim Efendi kerimesi Fatma Hanım. "Şehadetname numarası: l "
2.Sofuzade Salih Ağa kerimesi Tuba Hanım. "Şehadetname

numarası: 2"

Mektep üçüncü sene-yi devriyyesine 2 Teşrin-i evve ! 920 tarihinde mübaşeret eyleyecektir.
"'

**************~***
Mahk.eme-i Şer'iyye Kurbünde
Küçük Tuhafiye Mağazası
Hacı Yusufzade Hasan Fahri
Lefkoşa -Kıbrıs

Gayet sağlam kağıtlı defterler, kağıtlar mürekkebler. ııokkalar, kalem ve kalem saplan Relief
alan; mürek.k.ebli kalemler, lastikler, zarflar ve saire mağazamızda ucuz fiyatla satılmaktadır.
Tuhafiyenin envaı. bılhassa ud meraklıtarı

için yeni celb etmiş olduğumuz ud telleri , fut

lier, potin boyalan, eker sabunları, izci çakıları, Shefield usturaları, traş ve diş fırçaları, koku.
lonya ve misk sabunları ve saire bulunmaktadır.
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yı: 6

1 Teşrin-i

sanı

1920

tiyaz Sahibi: Orundalızade/vbdülhamid

<erıeliği:

5 şilin

mes: Larnaka'da "İrşad"

·-, üshası: Yarım şilin
i .cdel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. J\.jzım
Aylık İctimai Türk Risalesidir

.,

Mündericat
1-Hilal-i Osmani
2-Çal Ey Çoban
3-Maarif Teşkilatımız Men' Ediliyor

4-Vezaif-i İctimaiyyemizderı
5-Ehl-i Ticarete Bir Müjde
ô-Terakkiyat-ı İctimaiyye
7-Karilerimize
8-Tercüme

Lefkoşa'da Saray önü'nde [Cengiz matbaası]

()8

mısı-ı

Osmüni

Eteğinde ne güzel mevce-i al ! ..
Hele vechindeki nur-ı cevval !. .
Nerde görsem seni, bilmem ne hal;
Ruh mes'üd, gönül gırre

lal

ü

Bir cihangir olurum mest-i hayal ! .
Şöhretin gaynlara kalır

ü

celal,

Rü'yetin bizlere aramiş-i bal
Geçer elbette bu eyyam-ı melal,
Versin amalini Rabb-i Müteal. ..
Ta ebed sönme, sen, ey şanlı hilal ! .
·"
Aks-i alinle denizler hoşkam ..
Ovalar, dağlar ise hükmüne ram.
Öyle taban ki o ulvi endam,
Gökten indirmişe benzer Mevlam ! .
Hep anasır u husüsen İslam
Ferş eder payına hürmetle selam.
Batamaz altı asırlık bir nam ! ...
Edemez böyle bu hengame devam:
Açsın ikbalin: Rabh-i tvfi.i~eal..
Ta ebed sönme, sen, ey şanlı hilal ! .
Şakiriz ref et-i hallakımıza
Gönderildin bizim işrakımıza !
Doğduğundan beri afakımıza !
Saffetin haledir ahlakımıza.
Humretin dall olur eşfakımıza
Bankan, tac-ı zafer takımıza,
Düşürür kahbeyi mihrakımıza
Pişvasın bugün eşvakımıza
Versin amalini Rabb-i Müteal...
Ta ebed sönme, sen, ey şanlı hiL11 ! .
Hemdemi necm-i seher piranın
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En güzel bayrağısın dünyanın
Bize bahşayişi Osman Harı'rn ..

o şehametli

büyük sultanın !

Haverinden doğarak Asya'nın
Tuttu, tevfıki ile Mevla'rnn,
Afrika, Avrupa'yı cevelanın ! ..
Görmesin gerd-i keder damanın ..
Açsın ikbalini Rabb-i Müteal..
Ta ebed sönme, sen, ey şanlı hilal ! .
RECAİZADE

EK.RE\ I

Çal Ey Çoban

Kavalınla güzel çoban nerdesin nerde ?
Senin gamlı nağmelerin şifadır derde.
Gece tenha ufuklarda inliyor sesin.
Bu figanla matemlere sanki ma'kessin.
Boşluklann sükunetle (v)urduğu derdi
Bana senin feryadındır anlatan şimdi.
Çal ey çoban, hassas kalbin inlesin biraz
Çal kavalı ağlayayım; derdim onulmaz
Hicran. elem, kaygı beni büsbütün yaktı
Zalim felek zencirini boynuma taktı .
Yüreğimde elem bağlı bir düğüm vardır,
Can evime sanldıkça gözüm yaşarır.
Yaralarımı deşen titrek sesin durmasın,
Çal çobanım bu nağmeler seni yormasın.
Çal ki senin sesinde var gizli bir girye
Bu giryeler, bu figanlar şifadır derde.
Çal, durma çal ağlayayım, ellerim bağlı,
Gözüm hicran yaşı dolu, yüreğim dağlı. ..

11 Mayıs 1920

NAZIM
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Maarif Teşkilatımız
Maarifperver

gençlerimiz

tarafından

Men' Ediliyor

mevki'-i

tile

konmak

üzere olan nim i'dadi

~, atının maarif dairesi vasıtasıyla men' edildiğini İrşad· ı ıı beşinci nüshasında ilan etmiştik.
Bu icraatın cemiyetimiz

tarafından

bir fikr-i hil.ıf-girane

ile muahezesi

bizce zaruri

İskele gençliğinin öteden beri söylediğimiz efkar-ı ulviyyesi mahza bu milletin mütefessih
ını temizlemek ve onun yerine bir nesl-i necib yetiştirmek çarelerini bulmaktı.
Bu maksad uğrunda İskele gençliği hiç fütur getirmeyerek çalıştı, gençliğe lazım olan her
- fedakarlığı göze aldı; usanmadı, yılmadı, bıkmadı , e çok bedbin kimselerin dedikleri "bu
ete iyilik yaraşmaz" cümlesinin aksini isbata bir delil o I ınak istedi.
Cemiyet teşekkülünden pek az zaman sonra maksadını salıne-i icraya vaz' edecek bir hale
· :ti. O zaman azanın mesrur ve beşüş çehrelerini görmek insana ne büyük ümidler veriyordu.
ilk an teşebbüslerinde

söylenilen güçlükler, iktiharn edilemeyecek

dlat ve rnevani artık görünmüyordu.

Çünkü bu sene: programlarına

diye tasvir olunan

kaydettikleri

her şeyi

muvaffak oluyorlar, mektebe bir sene ilavesi için lüzüm görülen techizat ihzar edilmiş
yordu. Artık husulü için uğraştıkları

maksadlarmın

en büyük semeresini

sene başı

ekler, mekteplerine bir sene ilavesiyle şu milletin sevıye-i irfanını bir derece daha yükseltmiş

bir gün darbe-i mütehakkimane

ile mahv u perişan olduğunu

-•. Bir emr-i ani bize beslenen emellerin, çizilen krokilerin yalnız bir safha-i hayal üstü(n)de
yabileceğini anlattı. Geçen nüshamızda da neşrettiğimiz gibi komisyon heyeti ve dolayısıyla

yet bir emr-i vaki karşısında bulundu. Maarif dairesi komisyon heyeti bu cemiyeti bu
dan dolayı kabahatli görüyor ve onlara artık "dur!'. emrini veriyordu.
Encümen-i maarifin itirazıyla maarif dairesi tarafı ndan komisyon heyetine gönderilen bu
.-namenin mündericatını hülasaten şuraya dere ederek biraz tahlil etmek isteriz.
Emirnamede başlıca iki nokta-i itiraz buluyoruz:
Birincisi mektebe fazla bir sınıf ilave etmek diğer sını tların tedrisatına mani olurmuş.
· cisi kazalar yalnız ibtidai mektepleri

küşadına selahiyetdar imişler. Hatta üç sınıf-ı

hayatını encümen-i maarifin iğrnaz-ı aynına medyun imiş.
Birinci nokta o kadar basittir ki bunu itiraz diye kabul etmek mümkün değildir. Çünkü fazla
için mektepte ayrı bir muallim bulundunılduğu

h.ude, diğer sınıfların tedrisatından

geri

ğını iddia etmek mahza mümanaat etmek için bir itiraz yapmak demektir.
inci noktaya gelince kazalarda

müsamahaları

sayesinde

devam ettirilen üç sunfıf-ı

.-naze için hiç şübhesiz bütün kasabalılar maarifperver cucümen-i maarif a'zasına kucak kucak
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,,

dim-i teşekkürat
unun kendilerini
'za-yı mezküra

ederler. Lakin üç sınıf-ı mümtaza
iyi bir tazyik altında

kazamızın

terakki-i

bulundurmamasından

maarifini

ıfa bir veya iki sene daha ilave edilmesine
utulmayacak
Bu emr

müsamaha

cidden

eden a'za efendiler

hiç şübhesiz

istifade ediyorlardı.

Binaenaleyh

arzı: etmiş

de müsaade

olsalardı

buyururlar

müsamaha

ve bu suretle

edilen üç
milletlerine

bir hizmet daha etmiş olurlardı.
ü

nehyin sudürunda biz gizli bir nokta daha buluyoruz. Burada açılacak nim i'dadi

efkoşa i'dadisine buradan ve kazamız köylerinden talebe ;;itmesine mani olur korkusu da a'zalan
üşündürdü. Bu bir defa doğru bir nazariye olmamakla beraber burada nim i 'dadi açılmayacak
ıursa mekteb-i rüşdi mezunlarının kamilen Lefkoşa idadisine gideceklerinden a'za efendilerimiz
midirler ? İşte bu sene büyüyecek mektebimize

tekrar gelmek için hazırlanan üç dört

· ebemiz Amerikan mektebine devama başlamışlardır.
Amerikan mektebinin çocuklarımız üzerindeki tesirutı o kadar

vahimdir ki bunu mektebe

· ·1 · olup aynen şahit olanlar bilir. Mektepte tedris edilen kitaplar umürniyyetle
men Türklüğe, İslamiyyet'e aleyhdarlık

için yazılmıs eserlerdir.

Hangisini

değilse bile
söyleyeyim

?

--.....demi kısmının üçüncü senesinde idik, Pilkrims Prokrcs "Pilgrim's Progress"219 isminde bir
tap okuyorduk bu kitapta gayet fena tabiatlı bir şahıstan bahsediliyordu. Bu adamın arkadaşları
ındaki fena mevki'ini muharrir

bey nasıl tasvir etse beğenirsiniz

? Okuyunca

taaccüb

eyiniz, çünkü siz bunu bir defa göreceksiniz. Halbuki hu kadar Müslüman Türk çocuklarımız
unu günlerce ezberlemişlerdir. Muharrir bey diyor ki: " Bu adamla görüşmek, bir Türk ile temas
ekten fenadır".
Sonra, son senede tarih-i umumi okuyorduk. İstanbul fethi bahsinde müverrihin uzun bir
alesi vardır. Bu makale mahza Avrupalılara bir his vermek için yazılmıştır. Türklerin Avrupa
zıedeniyetine bigane kaldıklarını,
bdan; İstanbul'dan

artık Avrupa'da Türk hakk-ı hayatı olmadığını

tard ve teb'id nesl-i atinin borcu olduğunu yazıyordu.

ve onları

Bunu bize tarih

• sinde okutuyorlar ve Rum arkadaşlarımız arasında şeref-i millimizi haleldar ediyorlardı.
Terbiye-i milliyye ve diniyyesini hakkıyla almayan bir Türk yavrusu hiç şübhesiz bu dehşetli
ropagandalar karşısında Türklüğünü inkar etmek derecesine varır.
İşte biz mektepte iki sene daha ilave etmekle çocukl.ınmıza iyi bir tahsil, güzel bir terbiye-i

lliyye vermek istiyorduk. Ve bu silah onların ellerinde oldukça Amerikan mektebine değil.
•...testan iklimlerine de gitseler yine Türklüklerini unutma.Jardı.

Pilgrim: hacı, yolcu, seyyah, İngiliz Püriterleri. Progress: gelişme ilerleme: Standard English Dictionary. İnkılap
rtabevi, İstanbul 1989, s.387,408.
Kitabın adı, hacıların yolcuğu ya da seyyahların ilerlemesi biçiminde çevrilebilir. MD.)
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Amerikan· mektebi tedrisatında hür, propagandalarında
sad için küşad
nderebiliriz.

edilmiş

bir müessesedir.

Fakat terbiye-i esasiyye

haklıdır. Çünkü mektep esasen bu

Ve bi/ çocuklarımızı

vü diniyyelerini

verdikten

Amerikan

mektebine

sonra ... Çünkü terbiye-i

illiyyesini almayan çocuklarımızı bir propagandist mektebine göndermek onları milliyetlerinden
rid etmek demektir.
İşte encümen-i maarif a'zalarımızın
a-i felakete fırlatıyor, evlatlarımızın

karar-ı kat'isi netice itibariyle İskele yavrularını
milliyetlerine

bu

o l.ın rabıtalarını takviyeye mani oluyor.

nliklerini öğrenmekten onları men' ederek nesl-i cedidi bu suretle yarım Türk yapmış oluyor.
Mektebimizin tekemmül ve tealisi için şimdiye k.ıdar ahaliye tevcih-i hitab ederek söz
ylemiş, yazı yazmıştık. Fakat bundan sonra -mektep idarelerinin tebdili münasebetiyle-

artık

k ile olan alakamızı bu hususta kesmek ve yaralarımızı mümkün mertebe encümen-i maarife
atmak isteriz.
Kararlarının kendi nokta-i nazarımızdan doğru olmadığını söyledik. Ümid ederiz ki teşrih

iğimiz rnesail a'za-yı muhteremeyi de ikna edecek delail-i kafiyyedir. Bunun için encümen
ilmelidir ki İskele yalnız bir rüşdi mektebiyle yaşayamaz.
Rum vatandaşlarımız

ta Dip Karpaz'da jimnasyo

mektebi

gibi müesseseler

inşasına

vaffak olurken bizim en parlak bir kazamızda bir nim-idadiye adem-i malikiyetimiz din ve
illiyet namına protesto edilecek en mühim rnesailden addolunabilir.

.!AZIM
Vezaif-i İctimaiyyem izden
Geçen nüshamızda ihtiyacat-ı ictimaiyyerniz ile alak.ıdar mesailin tedkikine başlamıştık. Bu
da tedkikatımıza devam edeceğiz. Malum .ve müsellemdir
:ealliyiitına hizmet edecek olanlar -içinde yaşadığımız

ki bir milletin terakkiyatına.

asrın icabatına göre- iyi bir tahsil ile

malumatını tevsi edecek iktidar-ı fikriye malik zümre-i münevveredir.
Şah-rah-ı tealliyatında kavmimize ancak bu gibi efk.ir-ı münevvere ashabı delalet etmelidir
netice-i sa'yımız akim kalmasın. Bundan başka her ford kendi şahsi itibariyle de manen
tekemmüle

çalışmak

vezaif-i esasiyyemizdendir.

Tabiidir

ki insanlar

için meslek

derece-i

malumata nisbeten ta'ayyün ettiği gibi her ınsanda kendi mesleğini istidad-ı fıtrisine göre tayin
etmek mecbfıriyyetindedir.
Memleketimizde

ise -Türk kavmine

göre- sanat. ticaret mu'ayyebattan

sayılmaktadır .

. . eslimiz o surette yetiştirilmektedir ki inektepli gençlerimiz nazarında sanat, ticaret pek hakir ve
zelil birer meslektir. Bir defa nazar-ı insaf ile bu adadaki unsur-ı muhalifimizi tedkik edelim.
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receğiz ki, bugünkü mevki' -i ictimailerini,

terakki: .it-ı ınilliyy el erini sanayi ve ticarete

edyundurlar. Onlarca sanat ve ticaret mevcudiyet

ü

terukkiyat-ı

milliyyelerinin aleti ve vasıta-i

eganesi addedilmektedir. Sanat ve ticaret sayesindedir ki milletlerinin inkişaf-ı fikrilerine hizmet
maarifini yükseltecek

ü

müesseseler

meydana getiren zenginlere malik

unmaktadırlar.
Şimdi bir de diğer milletlere bakalım. Harb-i umumi esnasında ve daha sonraları Kıbns'ın
·' e-i sükünperverine iltica eden küçük cemaatlerin bile hu adada sanat ve ticarete ne büyük bir
kile sarıldıklarını nazar-ı hayretle görmedik mi? Ve milletdaşlarından gördükleri muavenet ve
aye eseri olarak belki bu kasaba ahalisinden fazla iddiluir-ı servete muvaffak olduklarını acaba
nüz hatırlamaz mıyız ?
Bununla beraber inkar edemeyiz ki: Son zamanlarda bir kısım gençlerimiz arasında da ticaret
e sanata büyük bir heves uyarımıştır. Fakat gençlerde hiss-i vazifenin ma'dümiyyeti,

diğer efrad-ı

illette de hiss-i muavenetin rnefküdiyyeti korkarız ki bu müteşebbis gençlerimizi sukut-ı emele
ğratmasın. Bir tacir, bir sanatkar çalışmalı,

çabalamalı

kendi vazifesini ifaya sarf-ı mesai

elidir. Çünkü çalışmak onun hem vazifesi ve hem ck menfaati icabatıdır. Onları himaye ise
ütün efrad-ı millete teveccüh eden bir vazifedir.
Kendi kanaatimizi öteden beri söylemekteyiz; bu memlekette bin türlü ihtiyacat-ı hayatiyye
2e kıvrarımakta olan cemaatimiz ümid ederiz ki, mefkürc-i terakkiyütı miyanına yek diğerimize
şı muhabbet ve muavenet akdem

ü

ehernm-i vezaifi bulunduğunu kaydedecektir. Şuna emin

alıyız ki vazifesini ifaya çalışan milletler hayatında hie tahattur ve tahayyül edilmeyen birçok
enfaatlere mazhar olurlar ve hususiyle istirahat-ı vicdan gibi bir mükafata nail olurlar.
Binaenaleyh kemal-i cesaret

ü

metanetle sanayi ve : icaret gibi faaliyeti gayr-ı rnahdüd bir

·· aya atılarak tecrübe-i tali'e kalkışan gençlerimize her türlü muavenette kusur etmeyerek amal-i
mesailerini semeredar etmeğe çalışmak hepimize bir borçtur.

Ehl-i Ticarete Bir Müjde
Memleketimizde

Türk hayat-ı ticaretinin el'an inkişaf edememesinin

en büyük amili hiç

şübhesiz halkımızın ticaret esasatına vakıf olmamasıdır.
Şimdiye kadar ameli bir tarzda ticaret dersleri ne mekteplerimizde okunmuş, ne de tefrika
aalinde gazete sütunlarına dere edilmiştir.
Ceziremizi son aylarda teşrif eden mekteb-i ticaret ve mekteb-i hukuk mezunlarından Semih
Bey biraderimizin , Kıbns'ın bu cihetteki geriliğini nazar-ı itibara alan bazı rüfekasının teşviki
üzerine "Tacirin Defteri" namıyla gayet faydalı ve nefis bir eser neşrine karar verdiğini kemal-i
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emnüniyetle işittik. Eserin fihristini kısmen görmüş olmak itibariyle mükemmeliyeti hakkında
şad" bütün karilerine ve Kıbrıs ahali-i İslamiyyesine tenıinat i'tasından çekinmez.
En küçük mağazalardan en büyük şirketlere kadar umum ticarethanelerde tesadüf edilecek
k çok rnüşkilatı izah edip asr-ı hazır usül-i ticaretine bir rehber-i hakiki olan bu eser-i nefis
ündericatının zenginliği, lisanının selaseti itibariyle cidden şayan-ı mütala'adır.
Pek yakın zamanda
iniz ki son formasına

intişar edecek ilk formasını oı.umak zahmetinde bulunan karilerimiz
kadar

eseri

aynı

hiss-i

isriha ile kıraat

etmekten

kendilerini

ayacaklardır.

Terakkiyat-ı İctimüiyye
Dersaadet Tıp Fakültesi mezunlarından olup da Alm.uıya'da ikrnal-i mümarese eden doktor
ustafa Fehmi Bey ahiren ceziremizi teşrif buyurmuşlardır.
Larnaka'da ilk defa olarak icra-yı sanata başlayan bu Türk doktoru muhterem milletimize
dim ederiz. Şimdiye kadar hayat ve afıyetimizi Rum doktorların insaf ve vicdanına havale
iiyorduk, mazur idik, fakat bugün o mazeret kalkmıştır. .Vlemleketimizde cidden hazık bir Türk
ktor bulunuyor ve bu sanatkar kardeşimizi himaye, unutmamalıyız ki milliyet borcumuzdur.

Karilerimize
Bu nüsha ile İrşad altıncı sayısını takdirkar nazarlarınıza arz eyliyor. Altı aylık hayat-ı
işariyesinde

maddi, manevi muavenetlerine

mazhar olduğu muhterem

-, anını eda eyler ve esasen peşin olan abone bedelaunı

henüz

karilerine

vazife-i

tesviye edemeyen kariin-i

; •.anıdan da te'diye-i deyn etmeleri ehemmiyetle rica olunur.

Times'tan:
Milliyetperverünırı Faaliyeti
Kazım Kara Bekir Paşa' nm asakir-i muntazamasının
Oltu)yu

zabt ettiği

illiyetperveranın

ve Sarıkamış

üzerine

maksadı Bolşeviklerle

yürüdüğü

Ermenistarı'a

Artvin) tarikiyle Batum'a doğru ilerlemelerini

Ermenistan hududunu tecavüz ederek
artık

bir hakikattir.

Maamafıh

hücum etmek mi yoksa Gürcistan'da

te'rnin icin muhtemel Ermeni hücumuna karşı

enahlarını himaye midir, burası anlaşılamamıştır.

Erivan nükümetinin 40,000 askeri vardır, fakat

Kara Bekir' in 15 il§. 20 bin kişilik kuvvetine karşı Ermeniler yalnız ellerindeki askerin nısfını
çıkarabilir, çünkü Ermenistan'ın
vardır. Derece-i

müdafaaları

şimal-i şarkı ve cenüb-ı şarki taraflarında Tatar ve Bolşevikler
artık

antant

hükumetlerinin
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vaziyetine

bağlıdır,

fakat garbi

rrupa'nırı çıplak protestolarının

Kara Bekir Paşa'nın

<iyasetirıi tebdil edecek. bir iktidarda

ayacağı pek muhtemeldir.

Cemal Paşa Kabil'e Yanaşıyor
Kabilin vaziyetine gelince, Afgan başkumandanı ( ierıeral Nadir Han bir İngiliz aleyhdan
teşkiline muvaffak olmuştur. Bunların içinde İngiltere ile uzlaşmaya hahişker olmayan
distan'a gönderilen son Afgan heyetinin ehemmiyetsiz
ır. Bolşevik

murahhası

bulunan

(Souritz)

el'an

a'zalannı

. ügan

ve

teşkil eden bazı kimseler

payitahtında

bulunuyor.

Suriye

şkumandanı olan Cemal Paşa Bolşevik ve Türklerden m.ırekkep bir büyük heyetle Herat'a vasıl
ağa muvaffak olmuştur. Kafkasya tarikiyle Londra'y.ı gelen malumata nazaran birkaç hafta
·el Bolşevik heyeti emire resmi bir i'tilaf teklifinde bulunmak için selahiyet alız etmiştir. Bu
ilafname mucibince

Bolşevik

hükumeti

Afganistana

büyük

mikyasta

askeri ve iktisadi

avenette bulunacaktır. Buna mukabil heyet, Hindistan· ın şimal-i garbi hududunda bulunan
aile silah ve cebhane geçirmesi ve Hindistan'a

birtakım propaganda evrakı geçirmek ıçın

lşevik adamlarının serbestçe geçmelerini teshil için müs.uıdat talebinde bulunmuşlardır.

(Daily Telegraph)tan:Erzurum'da Türk Konferansı
Reuter ajansının aldığı malumata nazaran Türk milliyetperveran rüesası bugün Erzurum'da
ustafa Kemal Paşa'nın riyaseti altında ictima' edeceklerdir. Enver Paşa. Bahaeddin Şakir Bey ve
a sair genç Türk rüesasının da vüruduna intizar olunu.

\H.

bu konferansın mevzuu Türkiyerıin

ihandaki mevki'ini tezekkürdür. Hal-i hazırda Türk ku.nandanlannı

ayıran iki muhtelif nokta

vardır. Birisi şarki Anadolu cephesinde Kazım Kara Bekir i'aşa 'nın maiyyetinde bulunan zabitanın
:ileri ki Enver Paşa'nın arzusu vechile şark siyaseti takip eunek yani bütün kuvvetlerini mavera-yı
·afkas'a

ve Mezopotamya'ya

tevcih etmek, diğeri Mustafa Kemal Paşa'nın

fikri ki garb

siyasetçisi olmak münasebetiyle İzmir havalisinde Yunanlı Iara hücum etmek ve bu suretle şöhret-i
askerisini ihya' etmek. Erzurum konferansı bundan maada Türkiye sulh muahedesi mevaddını
:edkik edip ve belki onun telini baklanda bir karar geçireceklerdir.

(Daily Express)ten:Mustafa Kemal Paşa ile Barışmak
(X) kasabasında Mösyö Millerand ve Civelti arasında vuku' bulan son konferanstan sonra
İtalya başvekili Ankara'daki

milliyetperveran

hükumetiyle İstanbul hükumeti arasında bir i'tilaf

meydana getirmek için Anadolu'ya bir heyet-i mahsusa İ./.Ümını önayak olarak İngiltereye
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teklif

yor. Fakat gerek İngiltere'nin

ve gerek Yunanistan'ın

edesinde maddi ta' dilat icrası pek

hoşnüdisini

selb etmemek

üzere Türkiye

müşkil görünüyor.

ear East)ten:Enver Paşa'nın Nüfuzu
İstanbul'dan gelen malumata nazaran Enver Paşa Bakü'ye

vasıl olmuştur. Sebeb-i vürudu ya

ark Kongresi"nde

bulunmak veyahut Moskova'nın rahim ve şefkatli zevatını rahatsız eden

iliz "zulm"ünden

Hintlileri kurtarmak için Hindistan · a sevk edilecek Bolşevik ordusunun

andasını deruhde etmektir. Bolşeviklerden gelen başka bir malumata nazaran bu tahlis ordusu,
fkasya, Acemistan, Afganistan ve Türkistan'da bulunan kırmızı askerlerden mürekkeptir, fakat
-vet ve techizatı hakkında bir şey söyle(n)miyor. Enver" in şöhreti garbı Avrupa'dan ziyade bu
emleketlerde caridir. Fakat bu sergüzeşt için büyük bir kuvvet elde edebileceğine

ihtimal

remiyorum. Kazım Kara Bekir Bolşeviklerin delaletiyle Halil Paşa ile görüşmüştür. Türk- Acem
üdu üzerinde bir nüfuza malik bulunan Kazım, son zamanlarda bir muamma haline girdi fakat
nihayet milliyetperveran aleyhdarı tarafına geçeceği ümid olunmaktadır. Eğer bu ümid tezahür
iemezse o zaman kanun ve asayiş kuvvetlerine bir darbe ıcşekkül edecektir.

(Liverpool Courier)den:İngiltere Müdafaa Ediyor
Mustafa Kemal Paşa ve Kafkasya'daki
ak üzere Türkiye

ile yapılan (Sevres)

karşı İngiltere'nin

Bolşevik müttefikleri lehine ve Yunanistan zararına
muahedesini

müdafaada bulunduğun.ı

lhperver ve bütün mevcudiyetiyle

ta'dil etmek için Fransızeminim. Eski düşmanlarımıza

nazik görünen İtulva

hükumetinin

İtalyan
karşı

vaziyeti hiç olmazsa

ifakta kalmak mahiyetini haiz olabilir ve kısmen Yunanistan ve Yugoslavya'ya olan adem-i
timadına

isnat olunabilir

ki bunda

da bir derece ı.: kadar

haklıdır.

Fakat

(Versailles)

uahedesinin tamarni-yi tatbikine son derecede haklı olarak ısrar eden Fransa niçin Macar, Türk
e Bulgarlarla barışmak hususunda büyük bir hahiş gösteriyor,

burası anlaşılamıyor. Budapeşte,

ofya ve Ankara'ya karşı gösterilen şu mülayemetin Mösyö Paleologue · a220, içinde alet-i icraiyye
ulunduğu

ve cerniyet-i

siyasiyyenin

işi olduğu

Berthelot)nün hariciyye nezareti müsteşarlığına

pek doğrudur.

Bununla

beraber

Mösyö

vürudu, la Fransa muhit-i siyasisinde daha az

ürk muhibliği ve şerait-i sulhiyyenin tamami-yi tatbiki ısrarını göreceğimiz ümid olunabilir.

0

Maurice Paleologue (1859-1944) Fransız diplomat MD.
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ıkü Mösyö Berthelot Türkiye sulhünü Mister Curzon'Lr" tertib edenlerden biridir ve kendinin
dana getirdiği bir eseri bozamaz.

Ieorge Nathaniel Curzon (1859-1925) İngiliz devlet adamı. MD.
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Münacat

., ilahi bu arz-ı pür-rnihenin

-i enküşt-i sanatında senin
eyerı tar-ı üd idim güya ...

eğim dest-gah-ı sanatta,
zlerim levha-i sema'da idi;
rdüğüm alem-i hakikatte

kebüdi hayal-i sade idi

ıııp goncalar gül oldukça
.• dair teraneler yazdım;
calar kış gelip de soldukça

tabiat benim hayalimde

e bir nazın idi avalimde
lkatin kıblegah-ı ümmidi ...

.ım-ı elhan içinde rindane
erek nür-ı şi'ri mest oldum,
· adım şi'r içinde mestane;
aşka her şeyi bunda boş buldum.

ni mes 'fil tutma cürmümden
:isnün ey sani-i keremkan,

::ıradan sensin ıtr-ı ezhan,

- · · riyyettir işte ma· siyeti
Kalbimin ey ilah-ı zevk u elem:
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yor çeşmim ufk-ı merhameti.
-i afvı bekliyor cebhem !
CENAP ŞEBABETTİN

Bergüzar
-Kardeşim Ziya'yaSana bergüzar olur belki
Diye takdime cüret eylediğim
Su küçük resim için yarın güzelim
-Kendi ellerinizin işiyle- yeni
e güzel bir ipek kenarlı kutu
Yapar işlersiniz nakışla onu

: e bütün muzdarib düşüncenle
Başka gözlerden ihtiraz ederek;
Bütün aşkınla ketm-i raz ederek
az' edersin şu resmi bivaye
O küçük mahfazın derinliğine
Bir küçük, gizli gözyaşıyla yine.

Onu lakin unutma sen bir gün
Bazı tenha kalınca annenden
Sakın ayrılma sevdiğim benden,
Git o sabit nazarlı resme görün;
Beni yad et alınca ellerine
Şu küçük kartı, gamlı bir hisle ...

Oh, bir yadigar olur elbet
Diye en fazla itinalarla,
Mütevazı duran şu resmi sana,
Sana takdime eylerim cür'et.
Al bu resmim, bu bergüzarımdır
Sana en gizli yadigarımdır
Mart 918

NAzIM
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Kıbrıs ve Yunanistan

Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakı ümidiyle Rum vatandaslarımızın senelerden beri izhar ettikleri
_ ecanlı meserretleri akıbet İngiltere hükumetinin son k.ırar-ı kat'isiy le neticelenmiştir.

Filvaki

en hayalperest bir kavminin melez bir nesl-i cedidi olan bu unsurda ideal itibariyle
ilerden pek fark olunmaz bir derecede olduğundan elun bunlar için bir saha-i emel bulunursa
hakikat-bin siyasiler yüzde bir nisbetinde olan bu ümidin bugün nakıs yüz derecesinde bile
dığını teslim ediyorlar.
Rum mebuslarının bir seneden fazla İngiltere'de imr.ır-ı vakt ederek bu meselenin suhuletle
e gayret ettiklerini ~e daima bir ümid-i mütezayidlc çalıştıklarını kahkahalarla karşılayan
lerimiz şübhesiz bugün şu cevab-ı reddi duyduklarında hiç de mütehayyir kalmayacaklardır.
Filvaki siyaset alemini tedvir eden namıyla yad edilen Mösyö Venizelos'un

va'dlerinin bu

'·:ı
', ...

boş çıkması ilk nazarda biraz şayan-ı taaccüb ise de hakikati dimağı bir mikroskopla tedkik
er meselenin bu suretle halline mütehayyir kalmazlar.
Kıbrıs meselesi bilhassa harb-i umuminin hitamından beri Mösyö Venizelosun vad listesi
e idhal

ettiği

mesail-i

muallakadan

birisiydi.

L. .ste

içinde

mukayyed

mesai!

el' an

'edilemiyor. Ve daima te'ehhüre uğruyordu.
Bugün yalnız bir tanesi halledilmiş bulunuyor, bunuıı da neticesi karilerimizce malumdur.
Bu meselenin, Mösyö Venizelos'un

pek çok muahczat-ı anifesine karşı yine fikri hilafına

edilmesi diğer mesail-i muallakanın da başka bir tarzda halledilebilmesi

ihtimalinin kaviyyen

mül olduğunu ima ederdi. Halbuki Mösyö Venizelos · un milleti tarafından sahne-i siyasetten
silmeye icbar edilmesiyle hu ilhak şübheleri büsbütün z~ii i oluyor.
Cevab-ı reddi müteakib adanın her tarafında icn ma' eden Rum vatandaşlarımız

uzun

elerden beri tekrar ettikleri nakarat ile memlü protestolarını İngiltere hükumeti müstemlekat
zaretine takdim etmişlerdir.

Fakat şimdiye. kadar pek büyük

bir yekuna

baliğ olan bu

testoların cevapları daima aynı mealde verildiğinden soıı hareketin de mukabelesi şübhesiz aynı
tarzda olacağı tabiidir.
Yalnız şurada şayün-ı mütala'a vü tedkik bir mesele vardır: İngiltere hükumeti, her nasıl
iursa olsun, Kıbns'ı terk edebilir mi ? Bu meseleye cex .ıp vermek için biraz Kıbrıs'ın esbab-ı
şgalini düşünelim.
Pek eski zamanlardan beri Avrupa rnehafil-i siyasi. vesinde garb rical-i hükumetini daima
.iüşündüren Şark meselesi ve Şark meselesinin tevlid eniği hareketlerden Fransa'nın Suriye'ye
.arşı aldığı vaziyeti, Cebel dağlarına, eski· Finike sahillerine tevcih ettiği enzar-ı harisini tedkik
edelim. O zaman anlarız ki İngiltere hükumetini, her ihtimale karşı Kıbrıs adasına sevk eden
· vvet ve amil Fransa'nın Suriye için beslediği ürnid-i istil.ı-cüyanesinin bir neticesi olabilir.
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Bu,

elli sene evvelki vaziyet-i

müteakib
ebiyyeye

Anadolu

Suriye'den
karşı

siyasiyyenin

maada Kilikya'ya

hin-i hacette

ve Suriye'nin

el'an

iki silsile-i

sükunet

doğru

uzanan

bir üssü'l-hareke

bulamayan

gayesine

ahval-i

Fransa

olabilmek

cibali arasına

ziyade istikbal için derece-i ehemmiyetinin
Mısır'ın

intac ,:Ltiği bir mecbüriyyetti.

sıkışmış

koluna

ıçın

Kıbrıs

Halbuki

harb-i

ve daha sair kuva-yı
daha

ziyade

kesb-i

olan bu küçük ada hal-i hazır ve

vıisı! olmuştur.

müşex veşesini

ve bu buhranlı

dakikalarda

ğacak cenin-i siyasetin hala bir şekl-i kat'ı alamama-: her şeyden ziyade Kıbrıs'ın derece-i
mmiy etini artırmaktadır.
İki hafta mukaddem "Sunday Pictorial"

gazetesinin Kıbrıs Yunanistan'a bahşedilecek mi?

Pıalli küçük bir mütala'ası da nazariyyatımızı222 daha ziyade te'kid etmekte idi.
Kıbrıs'ın iyi limanları olmadığı halde bahri ve havai filolar için -rnakam-ı aidinden alınan
·· barata nazaran- iyi bir merkez olduğunu karilerinin

piş-i mütala'asına vaz' eden gazete

· akematımızı takviye etmekte bulunuyor.
Filvaki Kıbrıs ne büyük bir limana, ne bir tersane c, ne de hangarlara malik bulunuyor.
·at onun ehemmiyeti

bugünkü mesail-i

müşevveşc.ien

dolayı

vaziyet-i

coğrafiyyesinde

- demictir. Binaenaleyh hiçbir türlü İngiltere hükumeti Kıbns'rn Yunanistan'a terk edilmesine
-afakat edemez, daha doğrusu böyle bir lütufta bulunamaz.
Bu mesele, artık bugünkü cevab-ı redd ile tavazzuh ediyor. Ve Kıbns'ın bundan sonraki
· bali artık ta'ayyün etmiş, onu kendilerine mal etmek .cin hayali bir tarihle uğraşan gözcüleri
":: cevab-ı redlerini alarak sükuta davet edilmiş bulunuy«, lur.

·Azr

13 Teşrin-i sanı sene 920

Maarif
-6Bundan

evvelki nüshalarımızda yukardaki

serlevha tahtında yazmış olduğumuz silsile-i

alatta adadaki maarif-i İslamiyyenin geriliğinden, terakkisine mani olan esbab u avamil-i
üeessireden ve programlarımızın

süret-i ıslahı ile mcxteplerimizin

· seylemiştik. Bu makalemizle de mekteplerimizde

asri bir hale ifrağından

talim edilmekte olan ulürn-ı diniyye vü

ınıbiyye tedrisatı hakkında beyan-ı mütala'atla karilerimize

bu hususta da bir fikr-i mücmel

ermeğe çalışacağız. Bundan evvel tedrisat-ı sairemizde .ıra sıra bazı gürıa tebeddülat yapılıyor
iiyse de şimdiye kadar ulüm-ı diniyye vü Arabiyye derslerinde hiç bir ıslahat yapılmadığından

= Orijinal inde "nazariyyôtımızırı"

olan kelime, "nazariyyatırruzı"

l l3

ol.u .ık düzeltilmiştir.Ml).

elerden beri hal-i sabıkını ve usül-i kadimini muhafaza etmektedir. Halbuki ulüm-ı dirıiyye
tahtında mekteplerimizde tedris olunan kütüb-i muhtelifeden mensub olduğumuz diyanet-i
iyyenin ahkam-ı münifesini ve Arabiyye derslerinden de mütekellimi bulunduğumuz lisan-ı
~••.•anide müsta'mel kelimat u terakib-i Arabiyye'nin kax aid-i mahsüsasını öğrendiğimiz cihetle
derece haiz-i ehemmiyet olması lazım gelir.
Hal-i hazırda tatbik edilmekte olan programımız mucibince ulüm-ı diniyye tedrisatı ibtida'i
üncü seneden itibaren başlıyor. Bir çocuğun mektebe »eş veya altı yaşında dahil olduğunu ve
-i duhülünderı üç veya dört sene sonra da dördüncü seneye vasıl olabileceğini nazar-ı dikkate
rsa talebenin dokuz veya on yaşında ulılm-ı diniyye tedrisatına başlatılmış oldukları anlaşılır.
di bir de bu sınıfta okutturulan

kitapların

çocuklaruı sagir-i sinnleriyle

adıklarını tedkik edelim. Dördüncü senede "ilmihal"
plan gerek tarz-ı tahrir ve gerekse muhteviyyat

namıyla okutturulan

itibariyle maatteessüf

müterıasib olup
ulüm-ı diniyye

kat'iyyen talebenin

leriy le mütenasib bir derecede değildir. Her şeyden e, vel bu sinndeki çocuklara mahsus olan
pların sadegi-i ifadesi matlüb olduğu halde bu kitaplarda hal bütün bütün ber-akistir. En
üksek sınıfların

bile anlamakta

rnüşkilat

çekeceği

birtakım

çetin

ve çetrefil

ibarattan

- ekkeptir. Halbuki bu sınıftaki çocuklara okutturulacak kitaplar talebe tarafından muallim.in
ivenetine ihtiyaç göstermeksizin takip olunabilecek bir halde olmalıdır. Bu ilmihal kitaplarının
-ı tahrir itibariyle ne kadar muğlak olduğunu anlatmak maksadıyla ve isbat-ı müddeaya medar
ümidiyle mezkur kitaptan ber-vech-i ati bir sual iktibas ediyoruz:
S- Sünneti isleven ne olur?
C- "Sünneti

ışleyen resuı-i mücteba

vu şefi· ru: -, ceza Ahmed Muhammed

Mustafa

ilallahü teala aleyhi ve sellem efendimiz hazretlerinin in.ı-i hümayunlarında makbul ve şefaatine
ar olur."
Bu sual ve cevabdan dokuz on yaşında bulunan talebenin ne anlayabileceklerini

bir defa

üşünmeli ve bu çetin ibarelerden müstefid olamayacakları itiraf olunmalıdır. Yalnız dayak zoru
e. unf u şiddetle, hiçbir şey anlamamak ve ekseriya d.ı ·'v" harfini atlamamak şartıyla akaid
uallimleri tarafından ezberlettiriliyor . Beyhude yere talebenin dimağları tahrip olunarak zekaları
öndürülüyor. Muhteviyyat itibariyle de iyi değildir basıun aşağıya en büyük havsalaların bile
· akten aciz kaldıkları birtakım rıazariyyat-ı diniyye ile malamaldir. Halbuki ibtida'iler için her
erste olduğu gibi ulüm-ı diniyyede de nazariyyattan ziy.ide ameliyyatın tesiri vardır. Bununçün
nazariyyattan sarf-ı nazarla ameli esasata müsterıid tedrisat lazımdır. Çocuk faraza ikindi
azının dördü farz ve dördü sünnet-i gayr-ı rnüekkcde olmak üzere sekiz rekattan ibaret
lduğunu ve süret-i edasını ameli bir surette bilsin de farz ve sünnetin ne demek olduğunu varsın
a yüksek sınıflarda öğrensin. Gariptir ki bu sinndeki .ocuklar mükellef bulundukları evkat-ı
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se namazlarının süret-i edasını bilmiyorlar da kendi idr.ıklerirıin fevkinde birtakım nazariyyat-ı
iyye ile uğraşıyorlar. Daha doğrusu uğraştırılıyorlar.

Lşte ulürn-ı diniyye tedrisat-ı ibtida'i

üncü senede böyle olduğu gibi bunu takip eden sınıflarda rüşdi ve i'dadide de böyledir.
talebenin
- tekidirler.

ahkam-ı

diniyyedeki

noksani-i

rnalümatlanndan

dolayı

Bunlar talebeyi tahtie etmekten ise ulüm-ı .liniyye tedrisatının ıslahı ile uğraşsalar

iki memlekete daha nafi' bir hizmette bulunmuş olurlar. Arabi tedrisatına gelince ulüm-ı
iyyeden farklı değildir. Hala maatteessüf

"kal"in a:-;, ı ve "istif al"in "s"si ile uğraşılıyor.

buki bize lazım olan Arabinin lisanımızda müsta'rnel Kısmına ait kavaidiy!e ara sıra tesadüf
ilecek cümel-i Arabiyyenin kıraatını teshil ve te'rnin zımnında biraz da avamildir. Rüşdi birinci
eden itibaren Arabi tedrisatına başladığımız

ve i' dadi son seneye kadar yedi sekiz sene bila

la tedrisatımıza devam ettiğimiz halde maatteessüf buna muvaffak olamıyoruz. Bu müddet
ında tahsiline başladığımız ve bütün bütün yabancısı bulunduğumuz elsine-i saireyi az çok
• ndiğimiz, idare-i kelam ve ifade-i merama muvaffak , -lduğumuz halde yarı lisanımız bulunan
rabiden istifademizin pek mahdüd kalması usülümüzdel.

udern-i intizamiden münbais olduğuna

-· he yoktur. Bütün bu usulsüzlüklere ve adem-i intizamiye bir de muallimlerin behresizliğini
· ·e ederseniz meselenin ne kadar müşevveşiyet

kesben iği anlaşılır. Çünkü Arabi bir lisandır.

• tedrisatı ise ancak ihtisas tahtında yapılabilir. Halbuki maatteessüf ulüm-ı Arabiyyede sahib
. tisas muallimlerimiz pek az veya hiç yoktur bunun içindir ki lisan-ı Arabiyi öğrenmek değil
anlıcada müsta'mel en basit kelirnat ve terakibin bile h.ıllinden aciz bulunan mekteplilerimizin
edi istisgar olunamayacak dereceyi bulmuştur.

(Near East)ten:
Türkiye'de Zarüret
Türkiye

Müslümanlarının

.•. . emmington)un
Frewjnurı

mektubunu

raporundan

bu

sıralarda

çektiği

geçen nüshamıza

istihrac edilmiştir>

esbettiğini söylemekle müteeessifim.

ınüdhiş

dere euniştik.

Türk

mültecilerinin

zarureti

tasvir

atideki beyanatta
ahvalinin

Cenubi Anadolu· J~ perişan kalan

eden

Lord

da Doktor

gittikçe

vehamet

binlerce kimselere.

'unan işgalinden dolayı şimal halkını da ilave ettik. Cenüb.Iaki hal elan müdhiştir. Yunan işgalini
:nüteakib firar eden binlerce halk hala oralarda gezip duruyorlar. Bunların evleri yok, hayvan
sürüsü gibi eski, metruk ve yıkık kışlalara ve harabelere yerleştirilmişler,

yakacak bir şeyleri

adığından yeşil ağaçları yakmağa rnecbür kalmışlar. ocakları bulunmadığından

.cine delikler kazmışlar ve onları ocak makamında
'unanlıların yeni işgal ettiği

kullanmaktadırlar.

harabelerin

Şimali Anadolu'da

mahallerden firar ederek lstanbul'a gelen binlerce ahaliye daha

ziyade ihtimam etmekteyiz. Bunlar her şeylerini terk edede gayet sefil bir halde gelmektedirler.
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er ahvalde yalınayak
k milletinde
tônetleridir.

bulunurlar

pek ziyade

iki duvarı

- yada hiç kimsesi

yokmuş:

yordu.

takdir

Ahiren İstanbul'da

trük bir binanın

Kibar

bir tavır

ve giydikleri
ettiğim

burada

. ecek veriniz, şikayet

nadiren

karargahını

o da zaruret

ziyaretimde

malik değildirler.

karşısındaki

sabır

eski saray civarında

muhterem

ihtiyar

bir Türk kadını

açık havada

altında

bir hasır başında

bir örtüsü

yardımımızdan

memnun

ile gülümsedi.

~ .teriyordu. Türkler hemen umfunen

maada bir elbiseye

bir şey varsa

bir mülteci

arasında

elbiseden

Ziyaretimizcıcıı

bu seciyededirler:

hatırına

gelir.

gördüm.

kendisine hemen bir

ve

yıkık,

Bu kadının
bile yok
olduğunu

melce ve biraz da

Kadıncağızn hemen bir hasır, bir battaniye ve öte

ri tedarik ettik ve istirahatini biraz te'mine çalıştık. vlaatteessüf bunun gibi binlerce var !
- kler evlatlarını çok severler. Babaların ekserisinin ötede beride maktül olmalarından

dolayı

res kalan validelerin, kucaklarındaki yavrularına yiyecek bulmak hususundaki fedakarhklarını
örmek cidden elim ve feci' manzaralardandır.

Size solgun ve hasta çocuklarını

gösterirken

özyaşları döken bu analar, evlatlarının hayatından kat'-ı ümid etmiş görünüyorlardı

! Zavallılar

ndilerine verdiğimiz sütlerle ne kadar müteşekkir kalıyorlardı. Bunlardan birçokları terk-i hayat
işler ve bu muavenetimizin

arkası gelmeyecek

olursa daha birçokları

vefat edeceklerdir.

cuklar için kutu sütleri vesair lüzümlu şeyler tevzi ettik. fakat maatteessüf bu sefillerin adetleri
. elimizdeki para da az ! ...
Hal ve mevki'i işkal eden bir şey varsa o da harb ,:lılayısıyla zuhur eden binlerce bikes ve
etimlerin mevcudiyetidir. Balkan muharebesinin hitamından beri mülteciler perişan ve sefil bir
lde yaşamaktadırlar. Kahhar yangınlar İstanbul' u hara! -: tikten sonra bu evsiz. barksız insanlar
. :ı.ngın arsalarına yayıldılar. Bu arsalara inşaat icrası için malzeme bulunmadığından
filler de oralarda kalmaktadırlar.

bittabi bu

Uzun zaman fırın lnzmetini görüp şimdi harap bir halde

unan bir viranenin içinde yüzlerce insan bulduk. Pencereleri yok, kapıları kırılmış, zemin
ürümüş ve bir mezar gibi soğuk ! İşte bu mezarın bir köşesinde altı kişiden mürekkeb bir aile,
.cinde bermutat bir veya iki hasta ! Ekseriya bunların hasuiurı yoktur. Eski tahtalar üzerine yatarak

yurlar. Üzerlerine örtecek bir şeyleri olmadığı için yan y.ına yatarlar ve bu suretle biraz ısırımağa
ışırlar. Ciğerparelerinden birinin vefatı üzerine zaten perişan kalan bu insanlar üzerine yeni bir
ı daha peyda olur. Böyle olduğu halde metanete bakınız :.;i "Allah'ın emridir ne yapalım" derler.
akat bundan acı ve felakete aşık oldukları manası çıkanlm.unalıdır.
Acıların en büyüğü,

Yunan

işgalini

müteakib

, .ızifelerinden

elaketidir. İstanbul'u terk etmezden evvel eski, harab c.uui'
irçoklannı

ziyaret ettim. Buralarda

çoluk

tard edilen

memurların

ve medreselerde kalan bunlardan

çocuklany l.ı birçok Türk memurları

vardır. Bu

alümatlı adamlar takım takım oturmuşlar, eski çamaşırları yanlarında, gayet sefil ve İngiliz
ilal-i Ahmer heyetinin muavenetine avuç açmış ! Bunl.ırdan maada Edirne ve civarından firar
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ip Bulgaristan'a

iltica eden 15000 kadar muhacir

~venet taleb etti, biz de hükumete

vardır. Türkiye

5000 lira verdik.

hükumeti

bunlar

için bizden

f\,1 uhacirlerin umum mevakini ziyaret ve

ybübetim esnasında muavenetin tamami-i icrasını te'rnin ettim. Epeyce muavenetimiz sebkat etti
irçok felaketlerin önünü aldık fakat bu kış yaşayabi lecekler için daha ziyade muavenetin
lılmu

derkardır.
İşte Allah aşkına, sizi Cenab-ı Halık'ın bu sefil e, Iôtlanna

muavenete davet ederim. Bu

tacine muavenete koşacak olanlara Cerıab-ı Hak şübhesiz rahmetini dirig etmeyecektir.
ı

i ınza)

Doktor Frew

Evening News'tan:-

Müttefikler Sultanı Tazvik Ediyor
Müttefikler sultana bir nota göndererek, Sevres muahedesinin sadece irade-i seniyye ile
ikini taleb etmişlerdir.

(Yorkshire Post)tan:
Türkler ve Muühedenin Tasdiki
Müttefiklerin
stinkaf etmiştir.

gönderdiği notaya, Babıali cevab-ı redd vererek muahederıin tasdikinden
Makam-ı

mazerette

keyfiyetin müsı.ı · eel olmadığını

ve yeni

hükumetin

• emalistlerle i'tilaf maksadına binaen teşekkül ettiğinden ınuahedenin acilen tasdikiyle bu i'tilaf
rsatının elden kaçmlacağını

ityan etmiştir.

(Daily

l.vpress)in

fikrine nazaran Türkiyenin

muahedeyi tasdikten istinkafı, halkın hiddet ve infialini ınücib olacağı ve şerait-i sulhiyyenin,
ühim birtakım memalik terki ve ağır tazminat

te'di- esine binaen memlekette

bir buhran

tevlidinin imkanı korkusuna mebnidir. Aynı gazete İngiltere, Fransa ve İtalya'nın Anadolu'daki
enatık-ı nüfuzuyla ağustosta Sevresde imzalanan mukavelenameyi
liyor. Bu haritaya göre İtalya ve Fransa hükumetleri

harita ve tafsilatıyla ihtiva

Anadolu'nun üçte ikisinde "menafi' -i

usüsiyye" iddia ediyorlar. Fransa mıntıkası Karadeniz' in yetmiş mil mesafesine kadar imtidad
etmektedir. O halde Türklere ne kalıyor! ..

(Morning Post)tan:Türkiye ve Müttefikler
Kemalistlerle i'tilafa ilk kademe, Prens Abdürrahim Efendi'nin riyaseti tahtında bir heyet-i
:nurahhasa-i hükumetin Anadolu'ya i'zamıdır. Heyet azalun, Ankarada bir tesir-i mahsus icrası
:naksadına göre intihab edilmişlerdir.

Bunların içinde :,,İ de sabık sadrazam vardır ki birisi
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eşal İzzet Paşa'dır. Bu zatın bir zamanlar Mustafa Kemal üzerinde büyüle bir nüfüz-ı askerisi
dı ve müzakerat-I hazıranın en büyük amili de budur. Mustafa Kemal bu heyeti kabule razı
Sevres muahedesinin

ta'dilinde

ısrar etmektedir.

lşeviklerle vuku' bulan ittifaktan bahsetmekte

Mustafa

Kemalin

ve Sevres muahedesine

gazeteleri

muaraza hususunda

vyetlerin muavenete söz verdiklerini ileri sürmektedirler. Kemalist rüesasından bir zat, Reşit
. , diyor ki. Eğer muahede kabil-i icra ve hakimiyyetin.izle

kabil-i

tevfık olsaydı Kemalistlik

iatıyla hemen sönecekti.

(Times )tan:

Milliyetperverüne Heyet-i Murahhasa
Sadrazam Vefik Paşa, Sevres muahedesinin tasdiki icirı "İttihad-ı millinin husulü hususunda
edilen mesai serneredar olur olmaz" Meclis-i Mebusanla Meclis-i

A ·yanı

ictima'a

davet

ieceğini bildiriyor. Hükumet, geçen ilkbahardaki heyer-: mebüsarıı -ki birçokları Ankara· daki
ükümete iltihak etmişler ve bir kısmı Malta'da mevkuf bulunmuşlardır- ictima'a davet edecektir.
lar ictima' etmeyecek olursa Sevres muahedesinin tasdi ki bittabi gecikecek, çünkü yeni intihab
rası bedihidir. Hükumet Kemalistlerle müzakere için aile-i hükümdariden bir zatın riyasetinde

yet i'zamını tedkik etmektedir. Bir zamanlar Muhsin Funi nam-ı müstearıyla muharrirlik eden
eşhur ittihatçı ve ittihat-ı İslamcı ziraat nazın Kazım Bey. bu fikrin başlıca taraftarlarındandır.

efrikamız : "Vakit"in Hikayelerinden
Yüzbaşı Muzaffer Bey 'in Mektubu
İki gözüm kardeşim,
Ölümden ve ölülerden nefret edecek kadar yeryüzünün yalancı neşesine düşkün olmadığını
ilseydim, seni, hayata veda etmeğe hazırlanan

bir adamın sergüzeştiyle

meşgul etmekten

ekinirdim. Buluştuğumuz ve tanıştığımız günden beri neşesini kederime. kederini sevincime feda
ierek en rnes'üd zamanlarında benim için ağlayan ve en ürnidsiz dakikalarında benim hesabıma

gülüp sevinen ilk ve biricik arkadaşıma son mektubumu yuzmağa karar verirken düşündüm ki ölen
cir dostunun mezar taşını okumak yaşayan bir dost için herhalde taharnmül edilemeyecek bir azap

eğildir.
Kafkas cephesine gideceğim gün senden ayrılırken:
-Ali, demiştim, hakkını helal et; öyle hissediyorum ki bu gidiş ecelimle buluşmak içindir.
O zaman sen bana demiştin ki:
-Her gidenin dönmemesi icab edeydi ye's gidenlerden evvel kalanları öldürürdü. Sizin için
ölüm bir saadettir; halbuki siz öldükten sonra bizim için h<1, .ıt bile bir felaket olur:

1

ıs

Hakkın varmış kardeşim, zevcemle yavrumun, hayatım ve neşem demek olan bu iki muazzez
- udun hayali karşısında o zaman

inanır gibi göründüğüm

bu tesellinin ne büyük hakikat

auğunu ancak bugün, ancak bir saat evvel anlayabildim.
Cephede üç dört ay kadar bulundum. Üç dört ay kadar biri Halikin, diğeri mahlukunun
ttığı iki felaketle (kar ve ateş)le uğraşmak lazım geldi. Karın unuttuğunu ateş ve demir
'alıyor, ateşin geçtiğini kar ve soğuk buluyordu. Beni ikisi de geçti; keşke ikisi birden bulaydı.
Kafkasya'dan Sibirya'ya harb cephesinden üsera karargahına nakledildikten

dört sene kadar

a Sibirya Müslümanlarının yardımıyla firar etmeğe muvaffak oldum ve geçen hafta perşembe

İlk işim, akşam olmasına ve şiddetli kar yağmasına rağmen, Nihal'le Cemil'i hayatım ve

şern demek olan bu iki muazzez vücudu bıraktığım eh' gitmek oldu. Kapıyı çaldım; karşıma
adığım bir bey çıktı. Refıkamı sordum; o isimde bir hanım tanımadığını söyledi. Kendileri
seneden beri burada imişler, Daha· evvel .. utuıarrlitrnr·;{ıınler olduğunu ve nereye gittiklerini
iyorlarmış. Mamafih eve taşındıkları sırada "zayıf ve öksürüklü

bir kadınla dört beş yaşlannda

- çocuğun" çıktığını görmüşler.
Karşımdaki

zat son cümleyi

söy !erken boğazım

adım, çocuk gibi ağlamaya başladım.
Mab a' di var.
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tıkandı.

gözlerim

karardı,

kendimi

l Kanü ıı-ı sani 1921

<cneliği: 5 şilin

az Sahibi: OrundalızadeAbdülharnid

.<üshası: Yarım şilin

· es: Larnaka'da "İrşad"

I sedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Nazım
Aylık İctimai Türk Risalesidir

Mündericat
1-Revzen-i Mahh1'
2-Şu Kız ki ...
3-İstanbul Mültecileri İçin
4-Bizdeki Hiss-i Lakaydi
5-İlk Forması Çıktı
6-Karilerden Rica
7-Tercüme
8-Tefrika

Lefkoşa'da Saray önü'rıde [Cengiz matbaası]
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Revzen-i Mahlü'
Heyhat ! .. Hep hata mı tecellisi ümmetin ?
Biz bab-ı ihtişamını ikbal-i milletin
Alkışla, hitabelerle kaparken ve boş yere
Kanunu hırpalarken, uzak bir harabeden
-Altında korkular dolaşan, süngüler gezen
Bir gizli, bir kilitli ve nekbetli pencere
Pür inşirah açıldı ve mağrur u müntakim
Bir kahkahayla güldü ... "Aman görmeyim" dedim.

Ey ser-nüviştimizle bizim oynayan fuhül !
İsterseniz, şu anda kapansın kütüp, ukul;
Günler kararsın, ufk-ı tesellide gülmesin;
İsterseniz şu gözler, ağızlar... biraz bakan,
Bir parça fark eden, düşünen ... "hak, şeref, vatan.
Kanun" diyen ne varsa silinsin, görülmesin,
Hatta sema' yüzüstü kapansın ve ağlasın ...
Yalnız, aman, o revzerı-i meş'um açılmasın;
Yalnız o gülmesin !
TEVFi k FİKRET

Şu Kız ki ...
-İstanbul Milliyetçileri İçinŞu kız ki titreyen elleri uzalı
Her geçen çehreye bakıyor, ağlıyor
Şu kız ki yanında en küçük kardeşi
Çocukça ağlarken .. Yürekler dağlıyor.

Şu kız ki o hırçın, yabancı çehreler
Önünde utanıp duruyor "bekliyor"
Şu kız ki kalbini sefalet zedeler
Utanan yüzünü kaparken .. İstiyor.
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Su kız ki bembeyaz yollarda yapyalnız
Ayaklar çırçıplak, elleri mor olmuş;
·ardıma muhtaçtır şu bahtı kara kız,
u kız bir levhadır sefaletle solmuş

Su kız ki bir lokma ekmeğe el sunar
ster ki verilsin her neyse nasibi;

Su kız ki ömründen , bahtından da bizar
. sğlatrnakolur mu şu yetim garibi ?..

En katı kalblere acılar yağdırır
Bu mazlum bakışlı felaket levhası
·erelim teselli ruhlara gıdadır;
· ·erelim kesilsin bu matem sadası..

:2 Kanün-ı evvel 920

'AZIM

İstanbul Mültecileri İçin

-Karilerimize
Aziz kardeşler ! Düşman ayakları altında ezilen ülkelerimizden kaçıp payitahta iltica eden
•. kitle-i felaketzedenin enin-i ızdırabını musavver makaleleri okurken tabii. kalbleriniz biraz acı
ssetmiş, gözler birkaç damla yaş akıtmış ve o. yaşlar ,·e acılar arasında karşınızda hayalen;
. lak, sefil, aç bir muhacir kafilesi yaşatmışsınızdır.
Beş senelik harb-i umuminin takat-forsa meşakkat v.. acılarından sonra vatana çöken kabus-ı
.emin cenah-ı bi-rahmanesiyle parçalanıp dağılan şu aiıeler bugün payitaht kapılarında sefil,
yan ve parasız ağladıkça biz onlara nasıl acımayalım ?..
Unutmayalım ki aziz kardeşler, onlar da bizim gibi ev bark sahibi, onlar da bizim kadar ve
_v,ki bizden pek fazla mes'üd ve bahtiyar idiler. Lakin bugün bütün o tatlı maziye mukabil bir
·· ab-ı felaket

ü

sefalet içinde alil ve perişan, can ezici bir yoksulluk içinde aç ve uryan acı acı

:·eryat ediyorlar.
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Onların, o zavallı felaketzede fakat asıl Türk analannın ve Türk yavrularının

o kalbleri

t-i vatanla kanayan sevgili hemşirelerin enin-i ızdırahı, sada-yı istimdat u istianeleri bizim
kalblerimizde hakiki bir ma'kes bulmalıdır.
Onlar, hamiyetli kardeşler, yalnız bir kafile-i muhacirin değil, onlar evlatlarını vatanın
iüd-ı erba'asında kurban eden, saadetlerini selamet-i vatan için feda eyleyen bir kitle-i hamiyet
şefkattirler.
Cami'lerin

çıplak ve rutubetli

avlulanna223 iltica eden o yırtık çarşaflı,

gözü yaşlı

ardan bir tanesine mümkün olsa ve sorsanız, hiç sübhesiz oğullarının birini Kafkasya'da
ğerirıi Galiçya'da kaybetmiştir.
O bedbaht, o kara yazılı kadına

sevgili

yavrul.ırının

hatta bir tanesini köyün yeşil

zarlığına gömmek nasib olamadı.
Harb-i umuminin ilk günlerinde -şefkat ve metanetle öptüğü o terli alınları, o narnuskar
· iyeleri bir daha öpememiş, o sert bazuları, o geniş göğüsleri bir daha anif kollan arasına alarak
amıştı.
İbtida'lan, bir müddet onlardan asker mektupları alı rdı, Sonra mektuplar kesildi. Onlar da
:medi. Nihayet me'yüsiyyet

ümidsizliğe, ümidsizlik mateme. matem de felakete münkalib oldu.

Ve bugün yalnız evlatsızlık

acısıyla

değil, hasrcr-i vatan ve parasızlık

endişeleriyle

ılaşmış; alnının her çizgisi kara bahtının bir sahife-i matemini gösteriyor. Kışın şu soğuk
- 'erinde payitahtın karlı, bembeyaz

kaldırımlarında

. . lonmuş ellerini çarşaflarının

altından

tarak titrek sesleriyle muhtac-ı muavenet olduklarını anlatan o hemşireler, hatta yabancı olsalar
. e şayan-ı merhamettirler.
Onlara bir dest-ı muavenet, oniann elem-i matemlerini teskine medar olacak bir hareket-i
acirperverane anavatandan ancak yirmi mil uzak olan biz Kıbrıslılara farz oluyor.
Kırk küsur seneden beri ecza-yı vatandan ayrıldığı halde el' an temiz ve lekesiz bir Türk ruhu

şıyan Kıbrıs Müslümanları

şimdiye

kadar rnuhtac-ı muavenet her ele bir dest-i mukabil

tmaktan hiç çekinmemişlerdir.
İşte kardeşler, yine bugün de geçmişler gibi, fakat eskilerden daha acı safahat ile rnemlü' bir
ifile-i muhtacın karşısında kanunen değil, lakin vicdanen ıned'uvv-ı muavenet bulunuyoruz.
Payitahtın sema'<yı ratıbından ta bize kadar aksedip gelen bu sada-yı anifin, bu feryat-ı
bizim asıl ve merhametli

=:; Orijinalinde

kalbleri ınizde amik bir tesir hasıl edeceğine

"havlılarına" olan kelime "avlularına" olarak düzeltilııı ıstir. MD.
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İtalya hariciyye nazın Kont Sforza225, "Matin" gazetesi muhbirine vuku' bulan beyanatında
söylemiştir: "Müttefikler, Türk milliyetperveran

reisi Mustafa Kemal Paşa ile müzakereye

elidirler. Yunanlıları sırtlarına tahmil edilen "muazz: .. n arazi yükünden" kurtarmalıyız.

Mustafa

Kemal

Sevres

(1) Müttefiklerin

muahedesinin

ta'dili

hususunda

ber-vech-i

ati

mutalebatta

Türkiye üzerine vaz' ettikleri iktisadi, askeri kontrolün ve uydurma

ğazlar mıntıkasının" ref i. (2) Asya ve Avrupa'daki I (irk vatanından Yunanlıların tamamiyle
esi (3) Sultan-halifenin

hakimiyyeti

tahtında

i\ I

üslüman

memleketlerinin

federasyon

ürtehid cemiyetler) şeklinde teşekkülü.

"Daily Mirror"dan:İngiltere'nin Şark'taki rnüstemlekatı üzerine tasavvur edilen hücum planını, ahiren Sovyet
ükümetiyle Kemal Paşa arasında akd edilen i'tilafnıune
ümata nazaran bu i'tilafname

mucibince

bize gösteriyor.

antant al.-vhine

muhasamat

Reuter'in verdiği
devam edecek ve

halinde yek diucre muavenet edilecektir. Muahedenin

ğer maddeleri şunlardır:Türkiye'nin

ve Türkler r.uafından meskun arazinin umümiyyet

tamamiyyet-i mülkiyyesi

ariyle Türk idaresine iadesi. Arabistan ve Suriye'de ıesekkül eden yeni hükumetler üzerine
-:irkiye

kontrolünün

vaz'ı.

Hindistan,

ecnebi boyunduruğundan
istiklaliyetini
Türkiye'ye

iktisadı

ve maddi

Cezayir,

Mı-.ır. Fas

ve

Tunus

gibi

Müslüman

tahlisiyle istil.Ialiyete nailiyetleri. Rusya Müslüman

tanıyacak

ve ıamarniy- et-i

muavenette

bulunacak

mülkiyyelerini

ve şimdilik

taahhüd

edecek:

Türkiye· ye iki kolordu

gönderecek ve 'icabı halinde bu kuvvet tezyid edilecektir.

"İslümic News"tan:Mustafa Kemal Paşa Kimdir ?
İsviçre gazetelerinde okuduğumuza göre Teşrin-i suuinin 22'sinde Ceneve'de inikad eden
emiyet-i akvam celsesinde Ermenistan meselesi tezekkür edilirken İngiliz murahhası

Mister

Balfour226 meşhur Türk generali Mustafa Kemal Paşa hakkında "şaki" kelime-i tezyifkaranesini
llanmıştır. Zannederiz ki beynelmilel
:25
-6

bir mecliste ehcmmiyet-i

Kont Carlo Sforza (1872-1952) İtalyan diplomatı ve siyaset adamı.
Arthur James Balfour (1848-1930) İngiliz devlet adamı. MD.
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vıo.

beynelmileliyeyi

haiz olan

'ilde böyle bir sinn bir mevki'

zabiti,

müttefikin

ordu

ve tecrübe

sahibi bir zat, daha iyi tabirler kullanabilirdi. Bu

ve donanmasınin

rnüdhiş

hücumlarına

anane müdafaa edenlerde~· biridir. Fakat hiçbir münasebetle

karşı

Çanakkale'yi

kendisine karşı muharebe

erin vatandaşları hakkında hiçbir kelime-i tezyif .ığzından çıkmamıştır.

Bugün Mustafa

al Paşa, müttefikin emperyalizminin Şark'ta tatbik ermekte bulunduğu en deni şekavete karşı
etmek hususunda Anadolu'daki

umum Türk milletine pişrev olmuştur. Onun ismi, umum

perver Osmanlılar tarafından değil, belki birçok İrlandalı, Mısırlı, Hintli, Kafkaslı ve İranlı
perverler tarafından hürmet ve şerefle yad edilmektedir. Hatırlarız ki amele fırkasının naşir-i
kuu 'at-ı muhtelifesinde

olan bazı gazeteler, İngiltere imparatorluğunun

·etlerle dolduran birtakım İngiliz ricali hakkında bu Kabil münasebetsiz

keselerini büyük
sözler yazmışlardı.

di burada şunu söylemek isteriz. Amerika kumandan-ı umumisi General Pershing'in227 erkan-ı
iye reisi General Harbord bir aralık Sivas'ta Mareşal Gazi Mustafa Kemal Paşa ile mülakat
fine nail olduğunda görüştüğü zat hakkında başka bir fikir ile avdet etmişti. Müşarünileyh
eral diyor ki: "Bu mülakat pek mühim idi. Ve şunu :.;Liylemeğemecbürum ki Mustafa Kemal
ve kurenasının

samimi vatanperverlikleri

namdar Türk kumandanlarından

kan.ıatiy le avdet ettim. General, Kemal

olduğunu ve ı'anakkale ile Gelibolu rnuharebatında

aletiyle ihraz-ı şöhret ettiğini de zikretmiştir. Bu gibi .vsati haiz olan bir zat hakkında acaba
i" tabiri kullanılabilir mi ?

Aynı gazeteden:Karilerimiz
-ganistan'dan

iyi hatırlayacaklar

ki Erzurum'da

inikad

eden

büyük

milli

kongreye

büyük ve nüfüzlu bir heyet gelmişti. Bu heyet ahiren Afganistan mümessili olmak

ere ayrıca Ankara'ya da birkaç mutemet zat göndermişti. Bizim anladığımıza göre Ankara ile
- ·· il arasında mühim birçok muhaberat cereyan etmiştir. Milliyetçilere

gönderilen bazı mühim

ak hal<.kında Afganlıların Mustafa Kemal Paşa'ya takdim ettikleri bir küçük mektubu şuraya
ere ediyoruz: Bu mektupçuk, mühim evrakın muhteviyvatı

hakkında bize bir fikir vermiyor.

at hiç şübhesiz milliyetçilere karşı umum alem-i İslam nazarındaki şeref ve hürmetin asarını
bize isbat etmeğe kafidir. Mektup şudur:

Afganistan hükumeti vezir-i muhtarından devletlu
Gazi Mustafa Kemal Pasa Hazretlerine

=

1
John Joseph Pershing ( 1860-1948) Amerikalı general. I. Dü ı ı ya Savaşı esnasında
.(uvvetlerinin kumandanı. MD.
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Avrupa' daki Amerikan

Ba' de-s-selam bazı evrakın taraf-ı devletlerine gönderildiğini ve Afgan ordusu zabitanından
et Kamil Han ve Mevlevi Mansur Han delaletleriy k teslim edileceğini arz ile kesb-i şeref
rim. Salimen muvasalatına eminim. Evrak-ı husüsiv . e vü rnektümey i hamil olan devletlu
Bey buraya muvasalat etmiştir. Türk kavminin vata 111 ve İslamın şeref ve namusu maksad-ı
ddesi yolunda necib gayretler

eden hükümetinize

karşı Afganlıların

perverde

etmekte

Jan namütenahi takdiratı zat-ı devletlerinin kabul etmesini rica ederim. Cenab-ı hak daim
ilerini muzaffer eylesin.
Vezir-i Muhtar

Kabilden

gelen malumata

nazaran

Afganistan

cmiri

makam-ı

emarete

ekette birçok müessesat ve ıslahat meydana getirilmesine çalışmaktadır.

geçeli

beri

Bu bir haber-i

errettir. Bu ıslahattan biri memlekette tahsil-i ibtida i ınecbı1riyyetinin vaz'ıdır. Filvaki henüz
·affakiyet-i kat'iyye ihraz edilememiştir.

Fakat başlangıç pek ümid-bahştır. Bir de meclis-i

anın meydana getirileceği söyleniyor. Müessesat-ı sınai- yede geceleyin de işlemek suretiyle iki
li iş çıkarılıyor.

Afganistan' da

Emir

Emanullahı

11

bidayet-i

saltanatında

bir

gazete

şimdi beş tane mevcuttur. Gümrük ve v:ı:·idat usullerinin ıslahına da kerna-kan

Tefrikamız: "Vakit"in Hikayelerinden
Yüzbaşı Muzaffer Bey'in

Mektubu

Oradan ayrılırken kulaklarımda bir ses: "Zayıf ve öksürüklü bir kadınla dört beş yaşlarında
çocuk cümlesini tekrarlıyordu.

**
O geceyi( ... ) otelinde bin türlü kabuslar-içinde

geçirdim. Acaba bu zayıf öksürüklü kadın

di ? Nihal miydi ? Evvela "Hayır, olamaz" diyordum. Sonra düşünüyordum: "Niçin olamasın ?
aten vaktiyle doktorlar: Göğsü, ciğerleri pek zayıf, hiç üzmemeli daima eğlendirmeli dememişler

iydi ? Halbuki Nihal'in üzülmesine birçok sebepler vardı: O halde bu Nihal'di .. " Daha sonra
•ekrar : "Hayır, hayır Nihal olamaz; o değildir." Diye düşünüyordum.
Bir aralık dalmışım. Rüyada Nihal'i gördüm. Tan.nrnayacak derecede zayıflamış; gözleri
fersiz, çehresinde renk, bakışında hayattan eser yok. Yanında Cemil. boynunu bükmüş, gözlerini

pamış hareketsiz duruyor. Nihal eliyle Cemil'i işaret ediyor ve ancak işitilebilen bir sesle :
-Artık

beni düşünme,

kurtarabilirsen

Cemil'i

kurtar"

diyordu.

Deli gibi uyandım.

Oda

· apkaranlıktı. Gözümün önünde Nihal 'le Cemil' in aynı vaziyette hayalleri duruyor, kulaklarımın

içinde "Artık beni düşünme, kurtarabilirsen

Cemil'i kurtar .. diyen aynı zayıf sesi dolaşıyordu.
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**
Sabah olur olmaz otelden çıktım. Artık kar yağmıyordu

fakat hava sert ve soğuktu. Nereye

ğimi bilmeden, nereden geçtiğimi düşünmeden uzun ıııüddet yürüdüm. Hiçbir şey görmüyor,
ıir şey duymuyordum. Fikrimde Nihal'le Cemil, kalbimde Nihal'le Cemil, dilimde Nihal'le
il'den başka bir şey yoktu. Birdenbire yanı başımda ufak bir gürültü duydum. Gayr-ı ihtiyari,
ültünün geldiği tarafa baktım: Duvar dibinde büyücek bir sandık duruyordu. Üstünde "Şehr
eti Süprüntü Sandığı" diye yazılı olan bu sandığın ı.apağı yavaş yavaş içeriden uzanan bir
açıldı. Merak ettim. Yaklaştım, yedi yaşında kadar nir çocuk dışarı çıkmağa hazırlanmıştı.
· görünce korktu, başını önüne eğdi. Çocuğu çıkardım. .Istü başı yırtık, suratı kirden çamurdan
.iyah idi. Soğuğun şiddetine rağmen elleri fevkalade sıcaktı. Hasta olduğu belliydi; ayakta

**
-Oğlum eviniz yok mu '? diye sordum çocuk ağlamag.ı başladı:
-Beni anneme götürün, annemi isterim diyordu.
Cemil'i düşündüm, ben de ağlamağa başladım. Kıyafetine bakmadan çocuğu kucağıma
iım. Annesinin nerede olduğunu sordum. Eliyle

bir :;,ık.ağı gösterdi. Oraya doğru yürümeye

ladım. Zihnen fevkalade meşguldüm. Belki Cemil'de l-u vaziyette idi belki o da böyle birinin
ağında, vücudu ateş gibi sıcak, titreyerek ağlayarak .ıunesine götürülmüş ve o aralık çocuk:
urası, annem burada" diye mırıldandı. Büyük bir konağın önünde idik kapıyı çaldım. On
şında kadar bir kız çocuğu açtı kucağımdaki çocuğu görünce:
-Hani bir daha gelmeyecektin

? dedi. Bu söz üzerine tekrar ağlamağa başlayan zavallı

'rucuğu elimden aldı. Bu esnada içeriden bir ses geldi:
-Kimrniş Neriman?
Kapıyı açan kız cevap verdi:
-Cemil' i getirmişler.
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1 Şubat 1921

Sayı: 9

-erıeliği: 5 şilin

iyaz Sahibi: OrundalızadaAbdülhamid

,.i üshası:

es: Lamaka'da "İrşad"

Yarım şilin

lscdel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Nazım
Aylık İctimai Türk Risalesidir.
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Mündericat

I-Aydın Felaketzedeganı İçin

Tevfik Fikret

2-Akşam Yıldızı, (Nazım)
3-Anadolu ve İstikbali
4-İttihat Klübünde İlk İctima'
5-Lamaka Futbol Cemiyeti
6-Lamaka Türk Şirket-i Bahrisi
7-Bir Mektup (Vuda'dan)
8- (Near East )Tercüme
Türkiye, İngiltere ve Bolşevizm

Lefkoşa'da Saray önü'nde [Cengiz matbaası]
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Aydın Felfiketzedegıinı
ilirsiniz ninelik hiss-i rikkat- averini:
u bir enin-i tazallüm leb-i melalinde
ökük saçık, bulaşık bir paçavra halinde
Yolun çamurları üstünde sızlayan mahluk
. Iedir bilir misiniz? Bir kadın ... Evet, şu boğuk
Şu inleyen acı sesi; dinleyin o bir ninni
I

Kadın bu sesle, bu muhrik sürüd-ı mihnetle
Avutmak istiyor agüş-ı mihnetinde yatan
Yetim-zarını, biçare hasta, aç, uryan,
Bu aç ve hasta çocuktan arar şifa-yı hayat
Acıklı sahne-i matem ki lerziş-i sademat
Cibali titretiyor karşısında dehşetle
Yazık henüz iki gün yok, şu ağlayan hatun
Maişetin bütün ehval-i giryeperverine
Gülerdi böyle sarıldıkça tıfl-ı dilberine
Çocuk henüz iki gün yok, değildi böyle yetim
Zavallılar ... Bu meraret, bu inkisar-ı elim
Reva mıdır ki sizin kalbinizde yer bulsun
Reva mıdır ki henüz dün gülerken, oynarken
Bütün huzur-ı hayatıyla bunca aileler
Bugün zelil

ü

perişan, mu'azzeb

ü

muğber

Harabelerde, çamurlarda ağlasın, yatsın
Reva değilse de vaki: Bugün bütün Aydın.
Değil harabe, cehennem kesildi zelzeleden.
Çoluk çocuk, kadın erkek açıkta bir şeysiz
Sefil- ayazların altında işte kıvranıyor;
Çoluk, çocuk, kadın erkek cayır cayır yanıyor
İşitmiyor musunuz? Bir sada-yı hevl

ü

ümid

"Aman, aman ... " diye aks eyliyor amik

ü

medid

Bu ses, bu onların avazı işte, dinleyiniz
Bu seste bir koca halkın erıin-i süzişi var
Bu ses diyor ki: "Saadet-i şefik zillettir !"
Bu ses diyor ki: "Verin vermemek cinayettir!"
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İçin

Verin saadetinizden, verin zavallılara;
İanenizle kapansın vahim olan bu yara;
Verin ki ağlamasın anneler, oğulcuklar.
TEVFİK FİKRET

Akşam Yıldızı
Akşam kara perdelerini ufka açıyor,
Yağmur gibi elem yağar gökten zemine.
Dağlar birer hayal olmuş gözden kaçırır.
i~

Mavi deniz bürünüyor matem rengine.

I"

,;

Gümüş gibi saçlarını muhite döken
Aşıklara şi'r okuyan akşam yıldızı,
Şu en tenha bir gecede bu kadar erken
Nerelere koşuyorsun ey peri kızı !

Senin ipek nurlarından ışık alarak
Sürülerini ayak ayak güden çobanı,
Ufukların arkasına batıp dalarak,
erelere bırakırsın, ıssız, yabanı
Şu anlık akar ovalarda? Gitme ey yıldız22f\
O gümüşten saçlarını gömme mezara.
Sonra çoban ve sürüler sensiz; ışıksız
İnemezler yavaş yavaş yeşil bağlara.

Ah ey kara gecelerin gamlı başlan,
Dök o tatlı nurlarını solmuş kalbime.
Dur; gitme dur layık görmem sana mezarı
Güzel başın gömülmesin muhite yine ! .
Teşrin-i evvel 920

NAZIM

"Şu karanlık ovalarda? ... Gitme ey yıldız," şeklinde olacaktır. Çünkü M. Nazım Bey'in yeni harflerle yeniden
azdığı şiirde mısra bu şekildedir. İrşad'da "karanlık" kelimesinde bir dizgi yanlışı yapılmıştır. MD.
.••..•
1 .).)

Anadolu ve İstikbüli

Edvar-ı maziyyenin eyyam-ı zaferimize rnüsadif o l.ın asırlarını okurken gumr ile kabaran
hiç şübhesiz son atıldığımız harb-i uınümi elem ve matem nefesleriyle
iurmuştur.
Akıbet şu ma'reke-i hün-riz de bize çehre-i zafer yerine rü-yı siyahını göstermede tereddüt
edi. Vakıa iki yüz bu kadar seneden beri her felaket bir diğerini tevlid etmek şartıyla
.etimiz bin türlü rnüşkilat ve mesaible karşılaştırılmıştı. Lakin ecza-yı vatandan ayrılan aksam
en bizim daire-i milliyetimize zahiren rnülasık olan parçalar olduğu için onların inkısamı
etimizin çatısını haleldar edemiyordu.
Hiç şübhesiz bir nazar-ı müdekkik Viyana surlann.ı dayanan Türk atlarının ayak izlerini
anın dest-i tabiiyisi sileceğini ve bu vekayi-i zaferin yalnız tarih sahifelerinde yaşayabileceğini
yabilirdi. Çünkü zür-ı bazü ile ribka-i esarete düşen bu kadar milel-i garbiyyenin ila-nihaye
ükürnet-i şarkiyye idaresinde yaşaması kanün-ı tabiata muvafık olamazdı. Nasıl ki vukuat-ı
:Jim

bize bunları ayrı ayrı sahaif-i tarihte öğretmiştir.

Fakat Balkan fecayi'inin intikam-ı meşru'unu almak .çin şu harb-i umürni dedikleri ma'reke
dere atılan Türkler orda da tali'Ierinin çehre-i siyah, ile karşılaştılar. Ve bugün o vak'a-i
ibetin netice-i fecayi'ini, vatanımızın parça parça düşm.uı ellerinde ezildiğini görüyoruz.
Bugün garb siyasetinin kanün-ı inkisamı tatbik etmek istediği kıt'a-i arz Türklüğün melce-i
yatı, sevgili yurdu, mader-i müşfiki yeşil Anadolu'dur. Anadolu bizim için her şeydir. Sevk-i
er ve muavenet-i tali'le Altay

dağlarından ayrılarak garba tevcih-i nigah eden büyük

elerimiz nihayet Anadolu'nun zümrüt ovalarında devlcı-i Osınaniyye'nin ilk çatısını kurdular.
havat-ı siyasiyveye

yine ilk

defa An.ı.lolunun parlak sernası altında dahil

Ve o zamandan beri Anadolu bizim için daima bir \ alide-i müşfik olarak kalmış, eyyam-ı
erimizde bizi alkışlamış, edvar-ı felaketimizde de gözyaslarımızı silerek bizi korumuştur.
Binaenaleyh emr-i inkısam ile tehdid edilen Anadolu Türk'ün beşiği ve hükümet-i
~.•aniyye'nin istinadgah-ı yeganesidir diyebiliriz.
İşte bu nokta-i nazardan vatana uzanan düşman ellerini kırmak için Anadolu son hareket-i
iyetperverfuıesini göstererek sevgili evlatlarını, o yorgun, takatsiz fakat kalbleri el'an hubb-ı
tanla çarpan muazzez çocuklarını bir bayrak altında tl•playıp müdafaa-i namus ve müdafaa-i
iklale hazırlanmıştır.
Bu hareket iki seneden beri devam ettiği halde elau bir netice-i kat'iyye elde edilemedi.
Filvaki bir sene mukaddem ahval büsbütün müşevveş ve .nübhemdi. Fakat bugün Kemal Paşa'nın
vaziyet-i siyasiyyesi daha ümidbahş görünmektedir.
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Venizelos'un parlak fakat esassız iddialarını, Yunun milletinin İzmir havalisine olan ırki
talarını bir sene mukaddem kabul eden Avrupa efkar-ı umürniyyesi ve Avrupa matbuat alemi,
· iyle Fransa bugün bu cereyanın

aleyhinde idare-i kelam ediyor. Müttefikler Kemal Paşa'yı

sene mukaddem alelade bir şaki tanıyorlardı. Halbuki bugün İstanbul hükumetine Kemalistlerle
mayı teklif ediyorlar. Avam kamarasında

Yunan ordusunu İngiltere hükumetinin

Lloyd l..jeorge'un229 nutku şimdi biraz daha

İzmir'den

atmağa hakkı olmadığını

iddia eden

·ekil "Eğer orasını Türkler kuvvetleriyle alırlarsa biz bir şey diyemeyiz "demekten başka ne

Fransızlar ise Kilikya cihetinde

Türklerle

uyuşmak

üzere bulunuyorlar.

İşte iki sene

addem düşman çizmeleri ve düşman rnezalim-i askerisi altında ölmeğe mahkum edilen bu
ez yurt, bugün parlak bir istikbal ile müşernmes bir günün fecr-i sadıkında bulunuyor.
et-i leyl içinde geçirdiği müdhiş ve buhranlı dakikal.ın artık hitam bulmuş demektir. Ve bu
bu parlak istiklali ve bu yeni istikbali Anadolu ya kazanacak onun sevgili, cesur ve

•1··,

~mid

evlatlarıdır. Bu hak bugün tamamiyle tasdik ediiıneıniştir. Lakin en nevrnid dakikalarda
o vatan fedaileri şübhesiz bu hcl.kı bit-tamam istirdad

edinceye kadar

etice olarak, bugünkü ahval karşısında kemal-i cesaretle şunu diyebiliriz ki: İki sene bir

e-i iğtişaş içinde pek nevmid dakikalar yaşayan, Anadolu o muazzez Türk yuvası bugün
.atlarının ölmez azmi sayesinde yine altı yüz senelik an .ıne ve mazisiyle temiz bir Türk yatağı
.,. yaşayacaktır.

İttihat Klübünde İlk lctima'
Kırk Lira Hasılat
Muhacirin-i

İslamiyye

ianatı

için İskele'de teşekkül

eden cemiyet-i

fa'ale ictima'<i

ümisinde yüz liralık bilet tab' ettirerek bunun altmış lirasını köylere ve kırk lirasını İskeleye
retmesini müttefıken kabul eylemişti. Biletlerin tab'tnd.ıu sonra 13 Kanün-ı sanı 921 Perşembe
_ ünü akşamı İttihat Klübünde bır ıctima' -ı umumi olarak

,l:ı va vekili

Esat Bey cemiyetin rnaksad-ı

rima'ırn ve Muhacirin-i İslamiyye'rıin bugünkü vaziyer-: perişanlsini selis ve beliğ bir lisan ile
:zah ettikten sonra ahalinin hamiyetine müracaat ederek z.» allı muhacir hemşirelerimizin
· iyacatı için rnünasib gördükleri miktarda bir hediyede bulunmalarını

tehvin-i

rica etmiş ve hemen

ciletleri ortaya atarak yarım saat içinde kırk liralık bilet desteleri ahalimizin ellerinde dolaşmaya

David Lloyd-George (1863-1945) İngiliz devlet adamı ve savaş lideri. MD.
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amıştı. Bu esnada Mersinli Hacı Zülfikar Ağa kendi hesabına yüz ve Kamil Kenan Efendi de
adet birer şilinlik bilet alarak alkışlar arasında izhar-ı hamiyet ey lemişlerdir.
İskele'de daha bilet takdim edilecek yerler mevcut olduğu için heyet-i fa'alenin tekrar bilet
ına karar verdiğini işittik. Ümid ederiz ki yeni tab' o I unacak biletler de hiçbir cevab-ı redde
rüz kalmayarak kabul edilecektir.

İlk hatvede cenı · edilen bu yekun Lefkoşa cerniyet-i

iesine takdim edildikten sonra İskele gençliği ayrıca bu rnaksad-ı hayr için müsamere ve
o tertibine de devam eyleyecektir.
Bu ilk teşebbüste izhar-ı hamiyet eyleyen bütün aid i-i İslamiyyernizi samimiyetle alkışlar
slarniyyetin rükn-i aslisinden olan hamiyet ve şefkat hislerini ibraz ettiklerinden

dolayı

iilerini tebrik eyleriz.

Larnaka Futbol Cemiyeti
Altı seneden beri kış eyyamında şehrimizi şenlendiren futbol müsabakaları iki sene bir fasıla.
devre-i betaet geçirdikten sonra bugün yine yeni bir hayata dahil oluyor. Lefkoşa ve Mağusa
futbol kulüplerinin

müsabakaları

duyulduktan

sonra artık İskele bu cereyana

bigane

azdı. Ve işte bugün ma'al-iftihar görüyoruz ki eski I .ırnaka Futbol Cemiyeti tekrar teşekkül
., her gün oyunlarına ve her pazar maçlarına başlamış bulunuyor.
İskele'de resmen Türk Futbol Cemiyeti ibtida' altı sene mukaddem Kamil Kenan Efendi'nin
zaman için şayan-ı takdir olan gayret ve faaliyetleri sayesinde teşekkül etmişti. İskele'yi ve
mahallini ziyaret edenler pek güzel bilirler ki vakti: le taşlık bir tepeden ibaret bulunan Tuz
- ormanının cenüb ciheti, bugün gayet düz ve Kıbrıs ta en güzel denecek bir futbol mevki· i
, tur. İskele'nin

bütün rnanzara-i umıımiyyesine

hi:;, t 1~1 bir ormanın eteğinde en temiz bir

ya malik olan bu yer her zaman idmancılar tarafından mazhar-ı takdir olmaktadır, mevki'in

ünkü haline ifrağı iyi bir yekuna mal olduğu halde. kamil Kenan Efendi idman fikrinin bir
yan-ı kat'ı bulması için bütün bu masarifatı deruhde etmiş ve gençliğe cidden unutulmaz bir

Lakin her nedense iki seneden beri tarla büsbütün metruk kalmış, oyuncular dağılmış, kış
nceleri hitam bulmuştu. Bugün yine eski his ile İskele ::!-ençliği futbol oyunlarma merak ediyor
_ ine eski hamileri Kamil Kenan Efendi'yi kendilerine yardımcı ve reis olarak karşılıyorlar.
Ümid olunur ki yakın zamanda Lefkoşa ile bir müsabaka yapılmış olsun. Bu müsabaka
e nokta-i nazarından ziyade iki şehir arasındaki gençliği

yaklaştırmak ve anlaştırmak nokta-i

ndan daha mühimdir. Binaenaleyh temenni ederiz k: küçük bir devre-i betaet geçirdikten
tekrar bir hiss-i samimi ile teşekkül eden futbol cemi- di artık nev'-i betaete dalmış olmasın.
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Bu cemiyet her cihetçe şayan-ı
idını ve bilhassa

genç fikriyle

rik eder ve azimlerinde

himaye

gençlere

muvaffakiyetlerini

mavna

iştira
her

aatimizin
·

veya
sehmi

hayat-ı

göre şirketin

yeniden

inşa

bir lira

olmak

iktisadiyyesi

iyetle alkışlar ve muvaffakiyet

Kamil

Kenan

Efendi'yi

Türk Şirker-i Bahrisi

bahri te 'sis etmek teşebbüsünde

Haber aldığımıza

Bunun için bütün kulüp

temenni eyleriz.

beri Mihaili Kamili nam Rum'un i.laresinde

afı, ahiren bir şirket-i
· bar edilmiştir.

takdir olabilir.

rehber olan rcis-i muhterem

Larnaka
Uzun senelerden

ve mazhar-ı

üzere

namına
temenni

bulundukları

ilk sermayesi

edilecektir.

Larrıaka Türk kayıkçı

kernal-i

mernnüniyyetle

dört yüz lira olup bu meblağ

Müessislerce

hisse

büyük

işleyen

scnedatı

şirketin
da ihracına

bir ehemmiyeti

tevsii

ile

ehemmiyetle

karar

verilmiştir.

haiz olan bu teşebbüs-i

hayrı

ederiz.

Bir Mektup
Vuda

muallimesi

hanım

iim edilen bir mektupta
"Sefalet-i
erine

tarafından

deniliyor

Larnaka

lazımede

bulunmağa

hernsirelerimize

dinen

· ·enetimizi vakit fevt etmeyerek bila-tevakkuf
3.Il

İslamiyye

Cemiyeti

riyasetine

ki:

hayat içinde perişan olan felaketzede

muavenet-i

Muh.ıcirin-i

, ı..'

vicdanen

ıfü ermeliyiz

o ma'süm ve mazlum

medyunuz.

Türk

Binaenaleyh

ki kışın bu titretici günlerinde

vücutlarını setr edelim, onları fevka'l-had mu'azzeb eden cerihalanrn dest-i rnuavenetimizle

ağa koşalım ki vatanımız da fedakar evlatlarım diye in.har edebilsin."
Bundan sonra muallime hanım Vuda'nın hamiyetper er hanımları tarafından yapılan ictimaı
ır ve hikaye eyliyor ve bu ictima'da toplanılan iancnin yekunu üç lira yedi şiline baliğ
ğunu bildiriyor. Meblağ-ı mezkur Muhacirin Cemiyeti reisine takdim edilmiştir. Hacmimizin
-i müsaadesine binaen muallime hanımın mektubunu aynen dere edemediğimize

beyan-ı

ear East)ten:Türkiye, İngiltere ve dolşevizm
lngiliz milletinin,

kendi şahsiyyet ve alakalan

ııaricinde olan rnesaile

gayet

bigane

.-.chklanm bilmel<l.e beraber yine birtakım tacirler ve s1:yasüer iç.in Orta Asyarun ha\-i.
daki mevki'i, Asya'yı bu mevki'e kadar götüren esbab ve avamil ve müstakbel ihtimalat
da birkaç şey bilmek faydadan hali değildir. Bilirsiniz ki mütareke imza edildiği zaman
:e diz çökecek derecede mağlüb edilmişti. O derecedeki müttefiklerin dermiyan edecekleri
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rlü şeraiti kabule amade idiler. Müttefikin ordu ve heyetleri kısa bir mütarekeden sonra bil, şarkı ve bil-husus Türkiye'yi tanzim edebilmek ümidleriyle Türkiye'ye yayıldılar. Dostlar,
ınlar kat'ı ve muhakkak kararlara muntazır bulunuyorlardı.

İstanbul bir sükut içinde idi. Bu

c-i muntazıranın hiç birisi hayyiz-i husule gelmeksizin vakitler geldi geçti ve sulh-i kat'i
anlara çekildi, o halimane mutava'at

yerine y.ıramazlık

tinde nüfuzsuz fakat hırçın, menfaat-i şahsiyyedeıı
ır zuhur etti. Memlekette na-ümid bir rahne açılu..

kaim oldu. Türkiye

maada bir şey düşünmeyen

alem-i
birtakım

Maliye nokta-i nazarından payitaht

ar için bir cennet kesilmişti fakat ticaretten eser yuı-tu. Mevzumuzu iyi tedkik etmek için
e'nin birincisi payitaht, ikincisi Anadolu olmak üzere iki parçadan terekküb ettiğini
iyiz. Yani hakim ve zevk-i safaya müstağrak payitaht ile sağlam vücutlu köylülerle meskun
Ir idare altında kıvranan bir memleket. İstanbul birçok zamandan beri diplomatların hoş bir
.halli olmuştur. İşte o esnada bu diplomatlar Babuıli'den

hayır kalmadığını

ilan etmek

le eski oyunlarına devam ettiler. Dört sene harbden yorulan Anadolu köylüleri sür'at-i
ine ile evlerine, tarlalarına koşmağa başladılar. Tür.. lerderı daha halim bir düşman olamaz.
müttefikler
atlarına

ve

hedefleri

hakkında

Anadolu'nun

rlerdi. Köylüler

vakitlice

yorgun

her ne bahaya

kararl.uım

köylülerine

verselerdi

istedikleri

İstanbul'un

şerait-i

olursa olsun sulh istiyorlardı.

nüfuzsuz

sulhiyyeyi

Siyasiler,

infaz

müttefikler

laki kararsızlıktan daha iyi şerait ümidlerini besliyorlardı. Bununla beraber müessir müdafaa
I

.

ine kat'iyyen malik değillerdi. Işbu merkezde iken Paris konferansının emirleri mucibince
n Yunanlılar tarafından işgali haberi bomba gibi ~':ı:ladı. Konferansı bu karara sevk eden
o kadar karışıktır ki burada izaha girişmeyeceğim .. 'ulnız şunu söyleyeceğim ki bu kararla
e hareket olunmuş, cinayet irtikab edilmiş ve siyası I ere yakışmayacak işler yapılmıştır. Bu
birtakım esbab-ı askeriyyeye

isnat edemeyiz.

Bu havalinin ekseriyet-i

ahalisinin Türk

nda şübhe yoktur. Bu hareket müdhiş ihtimalat ile mülemma idi; nasıl ki Yunan askerlerinin
haliye yaptığı muamelelerle bu ihtimalat hakikate inkılab etti. İlk tesir, Türkler arasında
ık tevlit etmek oldu, sonra mahvedilmek kasıtları karşısında aklını topladı. Fakat karşılarına
nühim bir hakikat belirdi: "İngiltere

imparatori uğu bir büyük

Yunanistan

teşkiline

~iştir." İşgal keyfiyeti Fransız nokta-i nazarına muhalif olduğu gibi İtalya müttefikimizi
ılanmızın kollarına atmağa sebebiyet verdik çünkü İtalya yanı başında bir büyük. Yunan
torluğunu çekemezdi. Türkiye'de şaşkınlık devri z.iil olarak. husumet devri başladı. İzmir

i, Yunan ordusunun önünden firar eden müiıecilerle

doldu.

Husumet,

müdafaayı

lırdı. Eğer müttefiklerden birisi Türklerin mandasını deruhde etmiş olsaydı, Türkler bir ah
, rü-yı rıza göstereceklerdi fakat Yunanlılara
'e imparatorluğundan

! .. 'ı unan Türk husumeti pek eskidir hatta

daha eskidir. Ve bir mütareke esnasında eski düşmanlarını
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Türk

arasına atmak pek cinai bir deliliktir. Türk milletiııin o zaman ki müdafaa teşkilatının ne
le bulunduğunu keşfetmek biraz müşkildir. Şurası malumdur ki müttefikler
lukça orada müeessir bir şey yapılamazdı.

İstanbul'da

Bunun üzerine hükümet-i merkeziyye daire-i

rye müfettişi sıfatıyla fakat büyük ve şümullü bir -clahiyet-i siyasiyye ile Mustafa Kemal
le güzide bir generali Anadolu'nun

cenübuna gönderdi.

Mustafa Kemal bir ay zarfında

lılara karşı müdafaa tertibatını ihzar etti. Muhakkaktır ki hükümet-i merkeziyye Mustafa
.'in bu harekatını sulh masasında bir rehine olmak üzere bir mernnüniyyet-i tamme ile takip

vlustafa Kemal vicdan korkusuyla şimali Anadoluda teşkilatını hafiyyen yaptı. Mütareke
ti sürüncemede kaldığından ve bir de müttefikler. aleyhine tedabir-i şedideye müracaat
tklerinden açıktan açığa görünmeğe cesaret buldu. Fransızlar kendisine muhabbet ibraz
İtalya bilfiil yardımda

bulundu. İngilizler

ise. Yunanlıları kollamakla

tehdidata

ve

l'u almak suretiyle ihafeye başladılar. Mustafa K,·ınal merkezini Ankarada tesbit etti ve
. altında Türk ordusu bakıyyetü's-süyüfundan,

fir:.ı ı lerden, eşkıyadan. mültecilerden kaba

bir ordu meydana getirdi ve işte bu orduya Türk :~uva-yı Milliyyesi namı verildi. Bundan
müttefikleri araştırmağa koyuldu. Arabistan ve Mczopotamya'rıın

gücenmiş Araplarıyla,

'rıin gayr-ı memnun halkı, Batum eyaleti Müslümanları, Acemistan muhalifleriyle

Kürtler

:erbaycanlılarla temasa başladı. Mütareke hala uzu- ip duruyordu ve anlaşıldı ki İstanbul
Iında müttefikler pek az bir şey yapabilirler veya hiçbir şey yapamazlardı.

Müttefiklerin

i yalnız Yunanlılardı ve Yunanlıların isti'rnali müuefikler arasında husumet ve muhalefet
ırdı. Türk hükumeti o sırada o vahşi ihtiyar Kür: · ün yani Damat Ferit Paşa'nın yed-i

me

geçmişti. Bu adam hüsn-i te'liften anlamaz ve Ur bir garazla kendi aşiretinden maada

e nefret gösteren eski bir kabile reisi tipinde bir kimsedir. Milliyetçiler

üzerinde icra-yı

edemeyince onları asi diye ilan etti. Ve bu süretlc Ankara ile İstanbul arasındaki rahne
ün büyümüştü. Ankara'nın daha şarkında Kara Bekir isminde Bir Arnavut'un taht-ı
1nde
bir merke~ daha teşekkül etmişti. Arıkara'da olduğu gibi bunun etrafında da birtakım
ar toplanmıştı ki Yunanlılar Anadolu'da kaldığı müudetçe
an etmişlerdir.

Yunanlılar,

şarka, şimale ilerlediler.

ölünceye kadar döğüşmeğe ahd
Bursayı

zabt ettiler,

ü

müttefikler

ul'u işgal-i askeri altına aldılar, Fransızlar Kilikyay ı süpürmeğe ve şimale doğru ilerlemeğe
ılar.

Binnetice, bir köşeye sıkıştırılan fare gibi milliyetçiler

yegane ümidlerine

doğru

ğa icbar edildiler: Bolşeviklerle birleşmek. Türk ve Moskof asla uyuşamaz. Bolşevizm ve
asla kabil-i te'lif değildir

Fakat o zaman için düşman müşterek bağı ile bağlanarak

nklerin tahribi emel-i müşterekiyle ittihat edebilmişlerdi. Ağır ağır bu karışıklıklardan netice

ı ~o

bellür

etrneğe başladı. Bolşevikler

Şark'ta

İngilizlerin

paratorluğunu tahrib etmeğe niyet ettiler. Azerbaycan'ı

ayaklarına

(v)urmakla230 İngiltere

tuttular, şimali Acemistan'ı istila ettiler

·e cenübdan Türklerle müttehiden Ermenileri kıç üstü getirdiler, Nahçıvan ve Zangezur tarikiyle
adolu'ya yol açtılar. Nahçıvarı şimdi Acemistan'ın ön kapısı Anadolu'nun
anda Mezopotamya'ya

arka kapısıdır. Aynı

da yolu vardır. İşte Bolşevik I erin ve Bolşevik akaidinin Asya'ya

esi tehlikesi buradan başlar. Müttefikler bunlara kar« pek az vesaite maliktir. İstanbul ve
-• ümeti müflistir. Müttefikler hükümet-i merkeziyyenin .Ilerini bağladılar ve milliyetçi eşkıyayı
ir etmediği takdirde
- lediler.

Muahedeyi

kendilerini

İstanbul'dan

imzalamağa,

tasdike

kapı dışarı edeceklerini
ve

infaza

amade

makam-ı

bulunan

tehditte

Damat

Ferit

eriksizliğirıden dolayı ıskat edildi. Iskat edildi, çünkü biz kendisine yardım etmeyecektik.
efi daha ziyade hürriyet-i efkara maliktir. Hükümet-i merkeziyyeyi ve milliyetçileri tepelemek
Anadolu gibi vasi ve dağlık bir kıt'anın garb eteklerinde oturan bir Yunan ordusuna malik
unuyorduk.

Sonra üç felaket zuhur etti: Ermenistaı:

..izelos vatandaşları tarafından yuhalarla Atina'dan

ezildi. Vrangel Kınmda

k. , uldu. Venizelosla

tepelendi .

Yunan ordusunun

e-i hakikiyyesi de gider. Sekiz seneden beri Yunanisr.ın · ın insan kuvveti harbde örselenmiştir.
. eryalizm ateşiyle tütsülenen Yunanlılar, müttefiklerin

pis işini icraya hazırlandılar. Şimdi

lılann ibraz ettikleri netice ile müttefiklerin pis işini artık yapamayacaklarını

gösterdiler.

ve Trakya devamlı surette muazzam bir orduya muhtaçtır. Fakat evvela Yunan fakir ve
ndur, saniyen arkasında müşfik bir Anadolu olm.uukça İzmir'in

hiçbir kıymeti yoktur.

naleyh biz bugün her türlü silah-ı müdafaadan mu· :ı: :j olarak mağrur bir düşman karşısında
uyoruz. İstanbul, Yunanlıların halka-i işgali geri-.nde ufak bir kuvvetle taht-ı işgalde
uyor. Şehir iflas etmiştir ve hükumet de selahiyet-i mahdüdeye malik bir kasaba meclis-i
inden başka bir şey değildir. Silahımız yani Yunanlılar avucumuzda kınlıyor. Önümüzde
vik propaganda ve va'dleriyle gazaba gelmiş bir Şark vardır ki Bolşevik para ve silahıyla
· ediliyor. Venizelos isminde bir adamın siyasetine dayandık işte o siyasette boşa çıktı.
Hal ve mevki' kurtarmak için henüz valcit vardır. Fakat kararsızlık sahilinde durup titremeğe
yoktur. İslam aleyhine bir Hıristiyan
ve piskoposların
er bu zamanda

Ehl-i Sal i:1i teşkili için müracaatlarda

taassubkarane

ezilip mahvedilemez.

Anadolu

ı ,:ry atlarına

esasen

kulaklarımızı

Türktür

bulunan

kapamalıyız.

ve Türk. kalmalıdır.

lu'da asayiş olmadıkça Sark'ta sulh beklemek abestir. Biz siyasetimizi bir büyük Yunan
torluğu teşkiline istinad ettirdik. Yunan milletinin bir Venizelos'tan
a da müzaheret etmekle hem müttefiklerimize
u müzaheretten

vazgeçmeliyiz.

Siyasetimizi
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maada adamı yoktur.

, -: hem düşmanlarımıza
ı.ı dil

etmeliyiz.

Cihan

kıç döndük. ve
düşmanı

olan

iklere karşı müttehiden husumet için Türkleri yanımıza çağırmalıyız. Yunan Anadolu'dan
up gitmelidir. Söylemesi garip, Türklerle beraber Ermeniler ve Kürtler de gelecekler ve
ycan ile Gürcistan'ın teveccühünü kazanacağız. Artık Avrupa anlamalıdır ki Şark, serian
ak için ekmek dilimleri gibi parçalanamaz. Düşmuıı-ı ekber-i müşterek olan Rus aleyhine
Şark'ı ayaklandırrnalıyız. Şimdi kendilerini davet c.lersek bize iltihak ederler; yarın davet
~ belki iltihak ederler, fakat ne davet eder ne de du. ct için bir harekette bulunmazsak Şark
nize gidecek ve bizi ezecektir.
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Sayı: l O

Man 1921

yaz Sahibi: Orundalızade.Abdülharnid

Seneliği: 5 şilin

res: Lamaka'da "İrşad"

Nüshası: Yarım şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Nazı ın

~.
le~

Aylık İctimai Türk Risalesidir

,•
ı.·n
ı.••.:
:,'I

Mündericat

I-Münacat
2-Mafüif-Muallimler
3-Futbol Müsabakaları ve Fevfüdi
4-Karilerimize
5-Hüseyin Suad Bey'in Bir Manzumesi
6-Mustafa Kemal Paşa'nın Beyannamesi
7-Lord (Derby) nin Beyanatı
8-Londra Müttefikler Konferansı
9-Yunanistan ve İzmir
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Münacat
secdelerle didelerim
:e pür sitare küngürede
.ıstünde ağlamak dilerim
y Tanrı dizlerin nerede?

)231

tecrim eder mi dad-ı Hüda

ıtünde kirlilikle bizi ?
kim çamurdan etti bina ?
murdan yarattı kalbimizi

b'adı geçmiyor sesimiz
I
· aı tı biın sene diır
gerçi

I

ğır, yer sağır, hava sessiz

r Ü aciziz biz ey Kadir

f

!

afv ile sebü-yi sema

fe pür-lekeyse rü-yi zemin
~-yi semaya bir mecra
yet bütün temizlensin

afvey le günahımızı
e'yüsa Rabbim at elini !
altın bin yıl ahımızı
Halık' ım uzat elini !

CENAP ŞEBABETTİN

Maarif -Muallimler
adaki rnevcüdiyet-i rnilliyyemizce lüzümu der-kar inkılab-ı ictimaiyye nefh-i ruh edecek
kuvvet şübhe yoktur ki maariftir. Lezzet-i maarifle zerrece telziz-i dimağ edenler eminiz ki
uğu derece-i terakkiyi te'rnirıe hasr-ı mesai etmek .necbüriyyetinini hissetmektedirler.

ızdan ilave edilrnistir. MD.
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Esasen bu inkılabın hayyiz-i fi'le çıkabilmesi, terakk i-i maarifi ihtiyac-ı milli ile mütenasib
rte te'rnin gayesine doğru atılacak adımları tanzim ve hüsn-i idare, evlad-ı vatanın talim ve
iyesiyle alakadar muallimin-i

kirama teveccüh ettiği ;;!İbi, cemaatimizin kısm-ı münevveri de

fü dertlerimizi göz önüne alarak ve vücut-ı milliyi kemirmekte olan anasırı meydana koyarak
., -ı zindegiyi istihsale ihtimam etmeleri zannederiz k: lazıınedendir. Maalesef diyebiliriz ki
e böyle olmuyor.
Artık kendi kendimizi avutacak

bir çağda değiliz. Düşünmeliyiz

ki bu cezirede her

dan ziyade bugün bir inkılab-ı fikri vü ictimaiyye \ c bu inkılabı hazırlayacak zinde, fa'al,
zümre-i şebaba şiddetle arz-ı iftikar etmekteyiz. Bizim gibi en buhranlı zamanlarını yaşayan
etler, baziçe-i zevk u sefahat olan değil belki ilim ve marifetle temeyyüz eden gençlere
taçtır. Lakin ictimai sukutumuz o kadar müdhiştir ki övlediğimiz inkılaba nailiyyet için zavallı
imiz bilemeyiz daha kaç sinin-i intizar yaşayacaktır.
Terakki-i maarif avamilinden birisi de şübhe yoktur ki zürnre-i muallimindir. Maksadımız
seye tariz değildir. Hakikati söylemek lazım gelir ise: nesl-i atinin talim ve terbiyesini deruhde
• öyle muallimlere tesadüf edilmektedir ki yazdığını. okuduğunu henüz anlayacak seviyeye
emiş fakat kuvvetli iltimaslarla, tavsiyelerle

bu mcslek-i mukaddese dahil olarak zavallı

anınızın pek kıyrnetdar olan tahsil zamanlarını bu suretle mahv u heba etmişlerdir.
Her ne kadar maarif kanün-ı cedidi bu na-ehiller; himaye ve belki taltif etmiş ise de
dderat-ı milleti yed-i iktidar u kiyasetinde tedvir ed..n zevat-ı rnuhteremenin iyi bir tasfiye
·· yyatı ile bu gibilerden mekatibi ve evlad-ı vatanı kurtaracağı ümidini şimdilik beslemekteyiz.
"imlerin daire-i üidesince tasnifi der-piş edildiği şu .nmanda evliya-yr umı1rumuzun nazar-ı
tatine şunu da arz etmek isteriz ki artık muallimlik mcslek-i mukaddesi ile imamet meslek-i
· · ayrılmalıdır.
yyemizin hall

Mekteplerimizi
ü

fa'al

ve muktedir

muallimlere

tevdi'

ederek

mesail-i

faslını da hoca efendilere terk etmeliyiz. Yeni kanun bir i'dadi mezunu

ilimi imamete icbar hakkını ser-müfettiş-i mek1tibe , eriyorsa da zannetmeyiz ki doğru bir
et olabilsin ve ihtiyacat-ı diniyyernizle

tekabül e.lebilsin. Böyle bir hal köy !erde dini

ılatsızhğa meydan açacağı aşikar olduğu gibi bir kısı ın köy !erde belki daha tehlikeli hallere
· iyet verecektir.
Köylerimizde arzu ediyoruz ki başı sarıklı bir im•.ıın efendi bulunsun beş vakitte ezan-ı
medi okunarak nur-ı İslamiyyet bu suretle bütün kuryede intişar eylesin.
Bu gibi tertibatı her Müslüman hüsn-i telakki ile m•.ıddi hissesini seve seve vereceğine emin
duğumuz gibi daire-i aidesinin de muavenet-i

l.ızuneyi ifaya bezl-i mesai edeceğine

· 'varız. İşte bu eksiklerimizi mevzubahis ederken yine ı..uşinuza teşkilatsızlık çıkıyor.
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Bir seneden beri gazete sütunlarını dolduran cemaat teşkilatı ihtiyacı hala vasıl-ı sem'-i itibar
or. Acaba mukadderat-ı milleti yed-i iktidarlarında bulundurmak iddiasını güden zevat-ı
reme cemaat-i İslamiyyemize ne zaman rehber olacaklardır .. ?

Futbol Müsabakaları
ve Feviiidi

I

13 Şubat sene 921 Pazar günü İskele Türk hay.ıu ıçın parlak ve şerefli bir gün diye

lunabilir.

I

Senelerden beri muntazam ve hakiki futbol oyunu görmeyen halkımız şübhesiz bu pazar
ı daima tahattur edecekler ve Lefkoşa futbol kulübünün gerek oyun ve gerek milliyet
a onlara terk ettikleri hatıraları hiç urıutmayacaklard.r.
ir haftadan

beri deveran

eden "maç"

havadisi.

Lefkoşa

oyuncularının

sabahley.in

a'ya vusulüyle kesb-i kat'iyyet etmişti.
Lefkoşa oyuncuları o gün Lamaka'da, sabahleyin Türk ve öğleden sonra Rum kulübüyle iki
aka yapacaklardı.
Sabahleyin

on buçuk raddelerinde

arak oyuna başladı. Şimdiye

iki Türk kul übü,

kadar "samimane

· tüm. Fakat kemal-i iftiharla söyleyebilirim

Lamaka

Türk futbol

tarlasında

, ıy un" namı altında pek çok oyunlar

ki bu terkibin môna-yı hakikisini yalnız bu

a bulabildim. Çünkü bu oyun hakikaten samimane , --· tecdid-i mevt için oynanıyordu. İkinci

şübhesiz böyle olmayacaktı. Çünkü öğleden sonra çarpışacak takımlar, ta Bizans'ın fethinden
ek diğerine karşı bir nefret-i azim perverde eden iki unsurun mümessilleri idiler. Binaenaleyh
aha" kelimesivle "sanıimane oyun .. terkibinin bu oyunla hiç alakası yoktu. Oyun bütün
iyle oynanacak, tarafeyn bütün kuvvet ve kudretini isti'rnal ederek düşmanını

mağlüb

aat üç raddelerinde İskele' de pek az tesadüf edilebi kn bir kitle-i beşer tarlanın etrafını ihata
·. Bütün çehrelerde hafif bir sarılık, evza ve harekaua hissolunabilir bir asabiyet, kalblerde

iş bir çarpıntı vardı. Türk, Rum ... Her iki unsur g.ılibiyyetten bahsediyor, bir buçuk saat
• bir tarafın nasibi olacak olan o menfur mağlubix vet kelimesi her ferd tarafından redd

yordu,
Oyun başlanmıştı232. İlk beş dakika Türk milletine galibiyyetin kat'ı olduğunu tebşir etti.
- Lefkoşa oyuncularının maharet ve cesareti topu daima düşman kapısında dolaştırıyor. kale
afızlanyla, bekçisine topa değmek fırsatını bile vermix .ırdu.

~jinalinde"başlanmıştı" olan kelime aynen yazılmıştır. MD.
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Rüzgar bütün şiddetiyle Türk aleyhine cereyan edi: or, tali' bütün aksiliğiyle Türk aleyhine
ıyordu. Bütün bu aksiliklere rağmen Türk oyuncuları
yarlar ve uğraşıyorlardı.

münkesir

ve nevmid olmayarak

Bir müddet sonra düşman kalesini Türk rnuhacimleri

iyi bir

asara altına almışlardı. Kale muhafızları ta merkeze k.ıdar gelmişler, mevki'lerinde en büyük
ıaret göstermekle meşhur bu iki oyuncu uzun "şutlarıy L;· düşman kalesini elli, altmış yardadan
ıneğe başlamışlardı.
Lakin nagehani

bir tahavvül, düşman akıncı kollannın topu sür'atle Türk kalesine doğru

tmesi ve muhafızların ileride bulunması Türk aleyhine bir "gol" yapılmasına sebep oldu.
O zaman her taraftan akseden "zito" sadaları kulakları sağır edecek derecelerde idi. Neticeyi
heden izhar-ı şadmani etmeğe ırsen alışkın olan bu hayalperest unsurun o dakikadaki feryadı
kulaklarımda çınlıyor. Filvaki bu ilk gol bütün kalblerimize bir reşaşe-i hirasi serpmişti.
Çünkü daima galib mevki'inde

duran

bir km, din

üştü. Fakat beş dakika geçmeden Türk muhacimlcrinin

ani mağlübiyyeti

bizi şübheye

gayet muntazam ve dehşetli bir

eti, Rum aleyhine bir gol geçmesiyle neticelendi. ıhı gol Türk takımının kabaran hissini.
edilen hırsını teskin edemedi. Onlar, eski şiddetle hücumlarına devam ediyorlardı. Beş
a sonra bir ikinci gol daha geçmiş, Türkler için galibi, yet te'rnin edilmişti.
Rum oyuncularının kuvve-i maneviyyesi

ne kadar kırılmışsa Rum seyircilerinin

şevk ve

tleri de o kadar münkesir olmuştu. Etrafı saran bulutlar nihayet şiddetli bir yağmur halinde
e sukuta başladı. Artık top bu şiddetli yağmur kamcılan arasında hakkıyla görülmüyordu.
kaçmaya başlamıştı. Ve oyun nihayet Türk takımının galibiyyet-i kat'iyyesiyle neticelendi.
İskele bugüne kadar belki bu kadar muntazam oyun oynayan bir takım görmemiştir. Bütün
cularını gerek milliyet ve gerek oyun ve idman namına an-samimü'l-

kalb tebrik ederiz.

dan sonra Türk oyuncuları halkımızla beraber elleriııde Lefkoşa İdman Kulübünün bayrağı

r·· halde kulübe kadar gelmişler ve orada akşam gayet samimi bir hayat yaşamışlardır.
Futbol oyununun süret-i cereyanını anlattıktan sonr.. bu oyunun ahalimiz arasında bıraktığı
~e hasıl ettiği fevaidden de bahsetmek isteriz.
Futbol oyunu ihtida' bir idman diye nazar-ı dikkate alınırsa fevaidini isbata hacet yoktur.
iimizi karıştırırsak Türk hayat-ı husüsiyyesinde daima idmanın takdir edildiğini ve bütün Türk
erinin boş vakitlerini yalnız idmanla geçirdiklerini görürüz. İhtiyarlamış babalarımıza veya
erimize sorsak bayramlarda köylere varıncaya kadar güreş, cirit ve at oyunları eğlenceleri
ığını bize anlatırlar. At yarışları, güreş gibi idmanııı en güzel usulleri
arındandır. Binaenaleyh atalarımız zamanında
tarafımızdan şayan-ı takdir addedilmemesi

Türklerin arı'anevi

hürmetle takdir edilen idman oyunlarının

bize a, ıp teşkil edecek bir mesele idi. İdman

-i nazarından maada, futbol oyunu halka eğlenceler tertip etmek rıokta-i nazarından da şayan-
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zkdrdır. Eğlencelerin
süsiyyelerde

bir milletin hayat-ı urnümiyyesindc

mağmum

kadar

merdut

çehreler

nasıl

olabilir.

Eğlencesiz

Futbolun bir diğer faydasına

makbul

pek büyük dahli ve tesiri vardı. Hayat

olmazsa

hayat-ı

bir cern.iut tuzsuz

gelince o da bir

umümiyyelerde
bir yemek kadar

eğlencesiz
tatsız

ve

memleketin gençlerini bir nokta etrafında ittihat

esi ve onlara müttehid yaşamak usulünü öğretmesidir. Bugün sevine sevine görüyoruz ki
ol tarlalarımız mevcüdiyet-i milliyye izhar etmek için pek müsait mevki'ler oluyorlar. Bundan
da muhtelif şehirler arasında da bir rabıta-i samimiyyct te'rninine medar olan en güzel vasıta
emizde yine futbol oyunu oluyor. Mesela iki şehir arasında yapılan müsabaka iki şehrin
de gençlerini yek diğeriyle tanıştırmak

nokta-i naz.ırmdan pek ehemmiyetlidir.

Bu vesile

male, bize daha pek çok noktalarda birleşmek usulünü .le öğretir.
Binaenaleyh son senelerde büyük bir rağbet kazanan rutbol oyununun bütün adaya teşmiline
et lazım değil elzemdir. Çünkü yukarıda söylediğimiz gibi bu oyun idman rıokta-i nazarından
da ictimaiyyat nokta-i nazarından da pek ehemmiyetli , c faydalıdır.
Futbol oyunu dedelerimizin vaktiyle idman ve eğlenceler tertibi için oynadıkları oyunların

üret-i diğeridir. Ve bütün cezireye teşmili umum .ıda gençlerinin. belki ilelebet görüşüp
smalan mümkün olmayan cemiyetlerin bir sene zarı, uda kardeş olmalannı intac edecektir.
n için bu oyunun ceziremizde terakkisini ve muntazaı. ı idman kulüpleri teşkil ederek bunu da

t-ı umfımiyyemiz miyanına idhal etmemizi halisane ta- siye eyleriz.
'.5 Şubat sene 921

Karilerimize

Kesret-i iştigal hasebiyle

Lefkoşa vekilimiz

İhs:ın Bey istifa eylediğinden risalerniz

etini Vatan gazetesi müdir-i mes'ulü Hasım Cerıg.z

Bey lütfen deruhde eylemişlerdir.

oşa ve kazasındaki muhterem karilerimizden abone oedelatım efendi-i mümaileyhe tesviye
alarını ehemmiyetle rica eyleriz. Risalemiz birinci senesini ikmal etmek üzere olduğundan
r kazalardaki muhterem karilerimizin

1

de vekillerimize tediye-i deyn etmeleri halisane rica

ur.

Hüseyin Suat Bey'in Bir vlanzumesi
"Vakit" gazetesinden :
Son zamanlarda Anadolu'ya gıden "lane-i melal .. _;.liri Hüseyin Suad Bey'in Ankarada
· Gün) gazetesinde yeni bir manzumesi intişaretmiştir
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Merhaba, ey Türk'ün öz evladı, arslan hilkati,
Merhaba, ey Asya'nın en bahadır milleti

Beytiyle başlayan bu manzumenin bazı parçalarını n.ıxlediyoruz:

Merhaba, ey çamlı beller, ak pınarlar, beldeler,
Merhaba, ey yeryüzünde bağ uyurdun cenneti,
Merhaba, ey kubbeler, ey evliya merkadleri
Ey ulu hakanlann mehdi, serir-i şevketi
Merhaba, ey müstakil irfanlı Millet Meclisi
Merhaba, ey milletin pak ve musaffa hücceti
Din yolunda birleşin, bir cism olun, dağlar gibi
Gösterin dünyaya neymiş Müslümanlık kudreti
Takmasın kızlar, vefadan başka bir şey göğsüne,
"Başına çalsın felek her türlü zib

ü

ziyneti"

Terk-i lu'b u zevk eden başlarda irfan yükselir,
a'y u gayretle teali eyler insan hasleti
ofra-i meyden kaçan elbet salaha yaklaşır,
Kahbe-i devrana layıktır sefahat işreti
En büyük eğlencemizdendi gaza destanları
Şimdi tekrar açtık işte biz o bab-ı nusreti
Böyle pak imarı ile oldukça savlet-zen yine
Aks eder dağdan dağa Türk'ün o eski şöhreti
Hep açılmış yeryüzünde Müslümanlık kolları

Ey ulu Tanrım, muvaffak et cihat-ı ümmeti
Mustafa Kemal Paşa'nın Beyannamesi
Anadolu Büyük Millet Meclisi reisi Mustafa Kemal ı'aşa ahiren neşrettiği bir beyannamede,
et-i milliyyenin

gayelerini tavzih eyleyerek

diyor ki: "Biz kan dökmek değil, vesait-i

alemetkarane ile icra-yı adalete talibiz, istiklalimizi ve hakimiyyetimizi te'rnin edecek yeni bir
istiyoruz. Yunanistan fütuhat siyasetini terk ettiği zaman onunla da münasebat tesisini arzu

iz."
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"İslfimic News'tan":

Lord Derby'nin Bcvünüt;
Türkiye muahedesi hakkında Lord Derby şu suretle beyanatta bulunmuştur:
"Türkiye muahedesinin başından sonuna kadar fena olduğu zann-ı kat'isindeyim.

Türkiye

aten İngiltere'ye

karşı dost görünmüştür. Alman ordusunun Ia-yetezelzel olduğu zehabına

ın ve Türkiye'nin

arı'anevi dostunu muvakkat bir düşman haline kaymağa sebebiyet veren

r, Türkiye'yi yanlış yollara sevk etti. Müsalahada -r.creket versin ki tasdik edilmedi- biz ne
? Hindistan ve şarka oları alakamızdan dolayı kendisiyle ınenfaat-i mahsusaınız oları kadım
illeti yani Türkiye'yi parçaladık. Türkiye parçalandı ve büyük bir kısmı Yunarıistan'a değil,
.elos'a verildi. O Venizelos ki konferarısta istediğini bilen ve hakikaten alan yegane adamdı.
izelos düştü ve Yunanistarı'ı Kral Konstantin'e233 verdiniz. Kemal Paşa bizimle harb ediyor.
isine asi nazarıyla bakıldı. Acaba biz bunların yerinde olsaydık ne diyecektik ? Faraza bu
ıt-i sulhiyye bizim üzerimize tahmil edilseydi ve büyük adamlarımızdan biri -isterseniz Lloyd
ge diyelim-

Gal dağlarına çekilmiş olsa ve imparatorluğu parçalamağa

sebep olacak bir

edeye vaz'-ı imza edeceğine ölmeyi tercih edeceğini söyleseydi böyle adama biz asi mi
ektik, yoksa vatanperver (mi/34?

(Vatanperver)

Türkiye hakkında yapılan muahedeyi ta'dil ederek Türkiyeyi değil eski mevki'ine

irca

belki kendi kendine bir millet namını verecek ve kendisini usulü dairesinde, namuskarane,
suzca idare edebilmesini talim edinceye değin istediğiniz surette kontrol edebilecek -çünkü
ole ihtiyacı derkardır- bir mevki'e isal ve cihanın en büyük milletlerinden birisi olmak üzere
evki'ine iade etmek daha makul bir hareket olmaz mı?"

Near East'ten:
Londra Müttefikler Konferansı
Şark-ı karibde sulh ve rnüsalemeti

te'rnin

için müttefikler

bir ikinci fırsat daha elde

rlar. Son vekayi'in güzelce isbat ettiği gibi Paris'te yapılan tertibat hiçbir sulh ve müsalemet
edememiştir; çünkü Sevres muahedesi şeraitini tatbik imkan haricinde olduğu anlaşılmıştır.
efikler şark siyasetini takip ederken daima piş-i nazarlarında bulundurmaları

lazım bir nokta

: şark-ı karibde sükun ve asayişi muhafaza etmek ve .lermiyan edilen bütün kararlar, şimdiye
mühmel oları, bu gaye dahilinde tedkik edilmelidir. Britarıya-yı Kebir, daha büyük bir

I Konstantinos I (1868-1923) Yunan kralı. MD.
fımızdan ilave edilmiştir. MD.
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stan meydana getirmek emelinde bulunmuştur; çünkü İngiliz menafi'rne en yararlı Yunan

ir gün bir büyük Yunanistan meydana gelmelidir. Fakat Avrupa'nm ceniıb-ı şarklsinde sulh
ayiş taht-ı te'rnine alınmadıkça

böyle büyük bir Yunanistan'ın

ne ingiltere'ye

ve ne

istarı'a bir faydası yoktur.
Son birkaç aylık vekayi' urnümiyyetle gösteriyor ki. -eğer asayiş taht-ı te'rnine alınmazsa

istan amalini kuvveden fi'le çıkarır ama ondan hiçbir istifade te'min edemez. "Türk 'ün ezici
i" makamına, insanı ve havayic-i urnümiyyeyi kafiI parlak bir idare ikame edilmiş olsa idi

siz tasavvur olunan karar mevki'-i fi'le konmuş olurdu. Lakin Yunanistan'ı bugün, kendi
I

ileriyle, bu rolü oynayacak bir mevki'de beklemek pek na-be-mevsim bir intizar demektir.

Yunanistan ve İzmir
Türkiye'nin herhangi mühim bir kısmının Yunanistarı'a ilhakı, hal-i hazırda neticeten
İlah ve bikarar bir sulh yapmak demektir.
Eğer müttefikler arzularını milliyetçilere zorla kabul ettirmek ıçın hazırlıkta bulunmuş
dı, o zaman vaziyet değişirdi. Yunanistan tazyik-i iktisadı neticesi olarak harekat-ı
·etperveraneyi yalnız başına ezebilir; fakat bu Asy ,ı sahilinde tutunabilmek için kendisini
n müdafaa etmezden evvel vakte muhtaçtı. Yegane

çare, bazılarının düşündüğü gibi,

ün ezici idaresini iade değildir. Çünkü o ahval. yalnız düvel-i muazzamanın kendi
lerini ifadaki muvaffakiyetsizliklerinden neşet ediyordu.
Türk idaresi hiçbir zaman arzu-yı milli dahilinde olmayabilir. Lakin müttefikler öyle
ürlerse, o zaman şark-ı karibe muvafık bir usul ıunzim edilir ve maziden cezasız kalan
ların tekerrürüne meydan verilmez.
Sevres muahedesinin emr-i icrası Yunan asakirinin Anadolu'daki mevcudiyeti üzerine
nid olduğu zehabı gayet büyük bir hatadır.
tarafından emredilen, Yunan İzınir işg.ıli Türk meselesinin tahribinden dolayı

İzmir'e, eğer Yunan asakiri yerine bir bölük İngiliz askeri gönderilmiş olsaydı, oralarda
harb olmazdı ve İzmir bugün, ekseriyeti Yunan azıısı olan bir cemiyetin taht-ı idaresinde
muhtariyyette yaşar, Türkler ise, iyi bir hükümetin ıevaidini birinci defa olarak görüp idrak
eklerindensakinane çalışırlardı.
Binaenaleyh, müşkilat-ı hazıranın suhuletle halli İzmirin muhtariyetle idaresine vabestedir.
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Yüzbaşı Muzaffer Bey'in Mektubu
Kan beynime sıçradı.
-Cemil mi, bu çocuk Cemil mi ? diye bağırdım. Demek ki

koca dünyada süprüntü

~ından başka bir melce bulamayan bu yırtık elbise! i hasta çocuk bu titreyerek, ağlayarak
hayat süprüntüsü,

sakın, benim kalbim, benim hayatım,

benim saadetim

uı ?.
Kapıdan içeri atıldım, çocuğu tekrar kucağıma alarak yüzüne dikkatle baktım. Ah, evet o
emil'di; hayali en felaketli zamanlarımda bana teselli veren Cemil... Sefil yavrumu bir
öpüyor, bir taraftan "Seni böyle mi bulacaktım" diye ağlıyordum.
O sırada konaktan temiz giyinmiş ihtiyar bir zat çıktı. Beni o halde görünce kim olduğumu
Biraz kendimi topladım ve çocuğun babası olduğumu,

esaretten

yeni avdet ettiğimi

ihal 'i sordum. İhtiyar çok müteessir oldu \ e arkasından gelmekliğimi

işaret etti

"'a girdik. Bana Nihal'in bulunduğu odayı göstererek "Burada yatıyor" dedi hemen kapıyı
öşede bir yatak serilmiş, yatağın içinde bir kadın şek Ii. bir kadın iskeleti uzanmıştı.
-Nihal ! dedim. Yatakta hafif bir hareket oldu iskelet biraz doğruldu. kollarını bana doğru
yağa kalkmak istedi, dudakları arasından:
-Ah Muzaffer, geç kaldın ! Sözleri döküldü ve ;_·krar arka üstü yatağa düştü. Yanına
im zaman Nihal'in, duruncaya kadar yalnız çocuğuyla çocuğunun babası için açık kalan
kalbini artık çocuğuyla çocuğunun babası için de kapanmış buldum. Başı ucunda diz

, yüzümü avuçlarımın içine alarak ağladım. Bu hal ne kadar devam etti, hatırlamıyorum;
a dokunulduğunu duydum bir ses:
-Oğlum, kendine yazık ediyorsun diyordu.
-Heyhat, dedim. Hayatsız bir gövdenin, kalbsiz bir vücudun nesine yazık?
-Oğlunu unutuyor musun ?
Biraz aklım başıma geldi : Eğildim, artık aşka ve neşeye, hayat ve saadete, çarpan ve duyan
rin bütün heveslerine bigane olan Nihal'imin alnından son defa olarak öptüm.

**
Askeri feriklikten mütekaid olduğunu bilahare anladığım ev sahibi ... Paşa ve daha bazı
derle birlikte Nihal'i Eyüp mezarlığına götürdük. Tabutunu mezara indirirken dayanamadım.
ra hıçkıra ağlamağa başladım. Aşağıya atlamak. Nihıil · imin yanına uzanarak:
-Beni de örtünüz, artık benim için altı da üstü de farksız olan bu kara toprakla beni de
üz .. Diye bağırmak istiyordum. Heyhat, Nihal yalnız örtüldü ve yalnız kaldı.
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**
Paşanın anlattığına göre Nihal kendini fevkalade sevdirdiği bu evde hizmetçilik ediyormuş:
iden beri hastaymış, fakat hastalığını son zamanlara kadar
·el yataktan

kalkamayacak

bir hale gelmiş.

saklamış. Nihayet üç dört hafta

Çağrı l.uı doktorlar

artık ümid

kalmadığını

ylemişler. Bir akşam paşanın ufak çocuğu nedense Cemil'e "Evimizden çık, bir daha gelme"

iş. Cemil de gücüne giden bu söz üzerine nereye gittiğini söylemeden evden çıkmış. O gece
A,

sabaha kadar ağlamış, bir türlü teskin edememişler; ertesi gün de ben gelmişim.

**
Nihal': kaybettikten sonra Cemil'i kazanmağa

çalıştım.

Çocuk şiddetli bir zatürreye

anmıştı. Nihalden üç gün sonra doktorların bütün mesaisine rağmen onu da annesinin yanına
ek icabetti. Onu da annesi gibi Allah'ın rahmet ve merhametine emanet ederek döndüm.
Artık annesiz, babasız bir çocuk gibi yetim kalmıştım. Nihal'Ie Cemil, hayatım ve neşem
ek olan bu iki muazzez vücut, benim için ebediyyen kaybolmuştu. Artık ne için ve kimin için
yacaktım? Onlar benim yanıma gelemezlerdi, fakat ben onların yanına gidebilirdim.
Ölmeden seni görmek istedim. Buluştuğumuz ve tanıstığımız günden beri neşesini kederime,
erini sevincime feda ederek en mes'üd zamanlarında

benim için ağlayan ve en ümidsiz

· alarmda benim hesabıma gülüp sevinen ilk ve biricik dostumu İzmit'e gitmiş olduğunu, iki
·::ı sonra ancak dönebileceğini öğrendim. O

halde el 'ı eda kardeşim. görmeden. görüşmeden

. Nihal'Ie Cemil'i daha fazla yalnız bırakamam. Seni beklemek isterdim. Fakat korkuyorum
eceğim yere iki hafta sonra gidersem Nihal orada da bir iskelet halinde doğrulacak, kollarını
doğru açacak ayağa kalkmak isteyecek soluk, ölgün dudakları arasından:
-Ah Muzaffer, geç kaldın ! .. diyecektir.
Kendisini asla unutmayacağına emin bulunan
Arkadaşın
Muzaffer
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z Sahibi: Orundalızadeabdülhamtd

Seneliği: 5 şilin

: Larnak:a' da "İrşad"

Nüshası: Yarım şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Naz; ın
Aylık İctimai Türk Risalesidir

Mündericar

-İstiklal Marşı

-Dün, Bugün ve Yarın
-Kadınlanmıza Atf-ı Nazar
-Ziya-ı Azim
-Şark-ı Karibin Muaddel Süret-i Halli
-Gürcistan'ın Sukutu
-Talat Paşa'nın Katli
-Yunanilar Anadolu'da Tecavüze Hazırlanıyorlar
-Mütfila'a Meraklılarına Müjde

efkoşa'da Asma altı'nda [Cengiz matbaası]
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istiklal Marşı [* 1235

Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım,çehreni ey nazlı hilal
Kahraman ırkıma bir gül. Ne bu şiddet, bu celal ?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal...
Hakkıdır, Hakk'a tapan, milletimin istiklal !

Ben ezelden beridir hür yaşadım, hür yaşarım.
Hangi çılgın bana zincir (v)uracakmış236? Şaşarım;
Kükremiş sel gibiyim, bendimi çiğner, aşanın;
Yırtarım dağları, enginlere sığmam taşarım.

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

Arkadaş ! Yurduma alçakları uğratma, sakın.
Siper et gövdeni, dursun bu hayasızca akın.
Doğacaktır sana va'd ettiği günler hakkın..
Kim bilir belki yarın.. Belki yarından da yakın.

Bastığın yerleri "toprak" diyerek geçme tanı:
Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı.
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır, atanı:
Verme, dünyaları alsan da, bu cennet vatanı.

nkara gazetelerinden muktebestir.
tarafımızdan ilave edilmiştir. MD.
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cennet vatanın uğruna olmaz ki feda ;
fışkıracak toprağı sıksan, şüheda;
.ıanı, bütün vanmı alsın da Hüda.
t

tek vatanımdan beni dünyada cüda.

ın senden, ilahi şudur ancak emeli:

sin mabedimin göğsüne na-mahrem eli.
ılar -ki şehadetleri dinin temeli
urdumun üstünde benim inlemeli.
'I

m vecd ile bin secde eder -varsa- taşım.

,.,,
I

fi
I

ihamdan, ilahi, boşanıp kanlı yaşım,

ı

"·

· ruh-ı mücerret gibi yerden naşım;

ın yükselerek arşa değer belki başım !

an sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal .
mık dökülen karılarımın hepsi helal !
yen sana yok, ırkıma yok izmihlal :
lır hür yaşamış, bayrağımın hürriyet !
lır Hakk'a tapan milletimin istiklal !

MEHMET AKİF

Dün, Bugün ve Yarın
:-i harbin Türkiye'yi ribka-i esarete aldığı buhranlı dakikalarda, Anadolu dağlarında
yükselmeğe başlamıştı.
Ir ve samimi sada o zaman Avrupa hatta Istanbul' da bile bir sagir istihkar ile
nış ve bu hareket-i vatanperverane

ölmek üzere can çekişen bir muhtazırın

an-ı

ri içindir diye teşni ve tahkir edilmişti.
amal-i milliyyesindeki

kudsiyete bir iman-ı kamil ile inanan bu ses güzergeh-i

tesadüf ettiği her türlü mevani'

ve teşniata .ıtf-ı dikkat u ehemmiyet

etmeyerek

her gün biraz daha ümid ve kuvvet bularak ıı i hayet alem-i İslamın cihat-ı erbaasında
ınlı akisler yapmağa muvaffak oluyordu. Karanlıklar ve zulmetler içinde yükselen bu
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ili

senenin

mürürundan

hitab ederek Türk'ün

sonra, nihayet
hakk-ı hayatını

asdik ettiriyor ve onu dün tel'in
şartıyla- vatanın selametini
:!

bugün Anadolu'nun
teslim ettiriyor,

eden millettaşlan,

aramaya

yüksek

dağlarından,

idame-i saltanatı

Avrupa'ya

için lüzum görülen

la birlikte -fakat kendi prensipleri

kabul

koşuyor.

dün la-yetegayyer diye iddia edilen Sevres muıihede-i menhusası akıbet onun sebat ve

i karşısında bugün ta'dil ve tagyir ediliyor.
1ta' dil

ve tagyirin pek çok esbab-ı muhtelifesi varsa da yegane amili İnönü muzafferiyeti

u unutmamalıyız. Anadolu'da eşkıya fırkası diye tanınmış olan hareket-i milliyye ordusu
intizam u metanetini bu muzafferiyetle müttefiklere isbat etmiş bulunuyor.
.ıgün Sevres muahedesinin ta'dili hususunda müttefiklerin nokta-i nazarını vürüd eden
ırla anladık. Teklifat eskisine nisbetle Türkiye'ye uaha büyük haklar bahşediyor. Bununla
şerait-i mezkure kamilen Kemal Paşa'nın amal-i milliyyesiyle
. Bunun için Bekir Sami Bey

şeraitin

müzakeresi

kabil-i tevfik bir halde

maksadıyla

Ankara

hükümet-i

yyesine müteveccihen hareket etmişti.
etice-i müzakerat ve mukabil teklifatın ne olacağını

keşfetmek

mümkün değilse de

e hatta bir zerre Yunan hukukunun bekasına itiraz olunacağı bedihidir.

naniların bu teklife karşı alacakları vaziyet şübhesiz aşikar idi. Sevres muahedesinin
ahşettiği hukuk-ı fevka'l-hesabdan bugün mahrum kalmak emrini veren bu teklife onlar
-i nza göstermek olamazdı. Nasıl ki teklifatı Yunan murahhasları protesto etmişlerdir.
ugün şark siyaseti öyle bir devre-i iğtişaş içinde yasıyor ki hatta yarının ne gibi hadisat ve
şahit olacağını tahmin etmek mümkün değildir. Binaenaleyh

şu konferansın netice-i

sini tayin edememekle beraber melhuz olan iki neticeyi ta·dad etmek isteriz.
rincisi, Kemal Paşa bu tekli fatın bazı mühim

11\ ı ktalarını

ta' dil ettirerek kabul ederse.

hükumeti yegane muhill-i asayiş olacağından

Avrupa tehdidiyle

şeraiti kabul etmeye

edilecektir.
incisi,

teklifat

tarafeyn

tarafından

rü-yi

kabul

görmezse,

Avrupa'nın

müdahalesi

zın, iki unsurun çarpışması meselesidir.
zaman, muhakkakiyyet vuku'u gayr-ı kabil-i iz.ile olan harbi biz şu suretle görür ve
eticeyi buluruz:
rupa müdahalesi olmayınca Yunan'ın Anadolu'd.ı hiçbir hareket yapamayacağı aşikardır.
ınilliyetçilerin bugün Anadolu'da iki yüz bin askeri olduğunu ve yakın bir zamanda bunu
ilyona iblağ edeceklerini Ankara gazetelerinde

\t.'

Bekir Sami Bey' in "İslamic News"

e verdiği tafsilatta gördük. Binaenaleyh İzmir cephesi üzerine tevcih edilecek bu büyük
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a karşı· mukabil bir· ordu· ihzar ederek. aylarca yabancı ülkelerde onun te'rnin-i maişet ü
ti, iktisaden Yunaniler için daire-i imkan haricinde bir meseledir.
Bugün Kemal Paşa bu son harb ile selamet-i vatanı büsbütün te'min edecek bir mevki'de
.yor. Çünkü Avrupa efkar-ı umümiyyesi artık bu v.ıtan fedaisini eski nazariyyat ile itham
en vazgeçmiştir. Binaenaleyh konferansın neticesi ikinci şıkkımıza göre müncerr olursa
illetinin selamet ve istiklalini artık İzmir tepelerinde aramalıyız.
'e öyle timid ederiz ki bu harb şanlı Türk ordusunun

büyük

ve umumi

savlet-i

iranesiyle siyaset alemini daha büyük mikyasta Türk lehine çevirecek ve Kemal Paşa dün
gayyer diye tavsif olunan Sevres muahedesinin tadiline bugün muvaffak olduğu gibi yarın
istediği tarzda "dikte" etmeğe selahiyetdar bulunacaktır.
S Mart 1921
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Kadınlarımıza Atf-ı Nazar
.. Iernleketimizde

en ziyade

muhtac-ı

ıslah

olan

kadınlarımız

',ı
j

olduğu

halde

en az

üğümüz ve daima rnahküm-ı ihmal gördüğümüz maalesef yine kadınlık meselesi oluyor.
Bir milletin te'rnin-i galebesi, esbab-ı terakki vü tealisi pek çok tecrübelerle sabit olmuştur ki
ığın i'tilasıyla husül-pezir olabilir.
Kadın, öyle sade düşünceli bazı efendilerimizin inandıkları gibi, yalnız efrad-ı ailenin güzel
"cudu; sevilmek, perestiş edilmek için tatlı bir siması olamaz. Kadın, mana-yı hakikisiyle
ı ailenin nazımı ve evlad-ı ailenin bir mürebbiye-i hakikiyyesidir.
O halde hayat-ı ailede intizam ve ıttıradı muhafaza etmek ve hakiki bir mürebbiye olarak
e kıymetli ve hassas evlat yetiştirmek gibi en ulvi vezaif ile mükellef kadınlarımızın seviye-i
ne olması lazım gelir?
İşte bir sual ki halli elzem-i mesail-i ictimaiyyemizin

en mühimi addolunabilir.

Muhitimizi nazar-ı itibara alarak diyebiliriz ki uhdelerine tevdi' edilen vezaifi hüsn-i ifa için
anınıza iyi okumak ve okuduklarını hakkıyla anluyıp muhakeme edebilecek bir kuvve-i
e sahip olmak kafidir.
Hepimiz kani'iz ki hayat-ı aileyi hüsn-i intizam ile idare edebilmek bir zeka-yı faal ve bir
,-i müdrike sahibi olmağa mütevakkıftır.
1

Bunun d.ıha mühimi şurasıdır ki kadın hayat-ı

zevce sıfatıyla dahil olduktan bir müddet sonra, san.let-i aileyi tecdid için hilkatin ademden

~rdiği küçük bir misafir yavaş yavaş büyümeğe

haşlar. O zaman o seriü'l-hareke

ve

iessis küçük gözler muhatı olduğu eşyaya derin deriıı bakar, ve o gözlerde enzar-ı hayretle
olmuş es'ile-i

ta'accüb

görünür. İşte o tıfl-ı nevzat o zaman bir mürebbiye-i

lçtır. Çünkü muhitin tesirat-ı azimesine karşı açılan di mağ-ı ceyyide
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akıleye

husule gelen intibaat-ı

re idi; yani madômü'j-hayartır. Binaenaleyh bu ilk ursattan istifade ederek dimağ-ı ceyyide
r ve izler bırakmak validenin en mühim vezaif-i ibıidaiyyesindendir.
1 vazifenin
L

hüsn-i ikmali şiddet-i muhabbet

ü

şcıkat-i maderane ile olamaz. Bu vazife

etfal meselesine senelerce hasr-ı fikr etmiş müdekkik ve mütetebbi validelere arz-ı iftikar

) da iyi okumak ve zevk-i tetebbu' sahibi olmak sayesinde olabilir.

erbiye-i etfal öyle bir mesele-i mühimrnedir ki her unsur maziye doğru bir sahife olarak

kçe usül-i terbiyede bir şekl-i diğerde tezahür eder. Daha doğrusu ilim ve fen terakki

asırların büyük dahileri terbiye-i etfal için daha ~üzel usuller arar ve tarz-ı terbiye icat
Evladım iyi yetiştirmek isteyen validelerin bütün bu usulleri bilmeleri ve bu tarzda

ş

eserleri kemal-i dikkatle tetebbu' etmeleri elzemdir. İşte bu yeni usullere kesb-i vukuf

Lek içindir ki kadınlarımıza iyi okumak, iyi anlamak ve bir kuvve-i müdrike sahibi olmak

:lerini tavsiye eyleriz. Kadınlarımız için bu derece-i maarif kafidir dedik, fakat biliyoruzki

rımız bu dereceden bugün pek dün bir mevki· de bulunuyorlar.

nrıe etmek değil, ceziremizde doğru okuyan beş

011

Okuduğunu

anlayıp

hanımdan başka kimse yoktur desek

ğa etmiş olmayız.
halde vesait-i i 'tilaya ne için müracaat olunmuv. -r 0 Hepimiz biliriz ki kadınlarımızın
maneviyyeleri

yalnız mekteplerle

olabilir.

Hrı: ·İ

hazır mekteplerimiz

ıine yardım edemez. Çünkü yalnız ibtidai tahsiliyle

kadınlarımızın

iyi okuyup iyi anlamak pek az

.rin nasibi olabilir. Lakin Lefkoşa Rüşdisi'rıi beş senelik i'dadiye ve kazalardaki ibtidaileri

·e tahvil edersek o zaman maksut kısmen elde edilmiş olur. [*]237
inaenaleyh kadınlarımızın

gayesiz, emelsiz, bifaide yaşayışlarında kabahatli onlar değil,

z erkekleriz. Son zamanlarda

cezirenin diğer taraflarında

olduğu gibi Larnaka' da da

nmız tarafından İstanbul mültecileri menfaatine tertip edilen müsamere onların elan ne

ıarniyetperver fa'al ve hissiyat-ı rakika sahibi olduklarını izhara kafidir. Fakat bu, hiçbir

kadınlık hayatında bir devre-i teceddüd küşadını isb.ıt edemez.

.u hareket-i vatarıperveraneyi biz yalnız hissiyat nokta-i nazarından alkışlar ve el'an zıll-ı
içinde dalgalanan kadınlarımızın geriliğine esefle feryat ederiz.

Iesl-i cedidi fıkr-i cevval ve zeka-yı

fa'aliyle aguş-ı dirayetinde

nıza mektepler açıp değerli muallimeler

celb ile artık anlatmalıyız

ı mahviyetini

birisidir.

intac

eden

avamilderı

Ve yine

büyütecek

hanım

ki onların cehaleti

anlatmalıyız

ki düşmanı

arından tard ve teb'id için büyük fedakarlıklar gösteren Kartaca238 ve Paris kadınları gibi

kek çocuklarımız için de sultanı tensikatı lazım olduğunu unutmayalım.
s kıyılarında Fenikelilerce İ.Ö. 9. yy. sonlarında kurulduğu kabul edilen kent. Kartaca (Pörı) savaşları sonunda
~-146) Kartaca yağmalanıp, halkı köleleştirilmiştir. MD.
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. yarın evlat yetiştirmek için bugün eğlence dak i kalarını ve moda alemlerini terk etmek

elmiştir.
umlanmıza bu yolu gösterinceye kadar kabahat nizde. gösterdikten sonra artık onlarda

12 Mart 921

Zıyü-ı Azım
: ehemmiyetsiz zanrıedilen bir maraz-ı müdhişiıı cesiriyle bera-yı tedavi Darülhilafe'ye
:!

orada terk-i dağdağa -i hayat ederek bugün bizleri acı acı ağlatan Ahmet Münir Bey,

ıiz arasında doldurulması uzun zamana muhtaç azim bir boşluk bırakmıştır. Ahmet Münir
mm cidden zeki, milleti ve vatanı hakkında büyük oir aşk ve iman sahibi bir gençti. Onun
nılendi yek nazarda muhatabına bir hiss-i hürmet

ü

muhabbet ilka etmeğe kafi idi.

met Münir Bey merhum ceziremizde ender yetişen ve mesleğine büyük bir muhabbetle
erakkisini nuhbe-i emel edinen Türk tüccarları ar.ısında ferid idi. O sa'y-ı ınütemadisiyle
a ilerlerneğe namzet bir genç idi.
yhat ki bu mel 'un hastalık; memleketine, milletin, hizmet edebilecek bir sinnde iken onu
In alıp götürdü ve bir kıymetli vücudun na-be-henuaın üfülü.

merhumun risalemiz heyet-i

e kardeşlikten fazla olan hukuk ve samimiyetini dl' ebediyyerı beraber götürüyor.
ıhterern aile-i keder-didesine, birader-i muhteremi Said Bey kardeşimize beyan-ı taziyet
da yazılan şu birkaç perişan satırla teessüratımıza karilerimizi de teşrik etmek isteriz.

ear East)ten:-

ı

Şark-ı Karibin Muaddel Süret-i Halli

vres muahedesinin müşkilatı bais olması, Türklerin ekseriyet-i azimesi tarafından kabul

ği ve cebren infaz edilemediği yüzünden olduğundan hem Türkler ve hem Yunanlılar
mazhar-ı kabul olacak ve bu suretle şark-ı karibde sulhü idame edecek bir süret-i hal
ülmelidir. Her iki tarafça kabul olunacağı ümid olunan muaddel bir proje, Londra
sının netice-i gayreti olmak üzere intişar etmiştir. Maatteessüf
iere

cevab-ı

kat'Ilerini

vermek

için

Ankara

hükCımetiyle

Türk murahhasları

istişareye

İerinden bu projeye kat'iyyen kabul edilmiş n.ızarıyla bakılamaz.

mecbüriyyet

Milliyerperveranın

halle mani bir sedd varsa o da Trakya hakkındaki mevcut kararın ta' dilini müttefiklerin
sidir. Bu vilayeti, Yunanistan'a vermezden evvel yani mütareke akibindeki statüsüne iade
ek.lifi şayan-ı tahsin olsa gerek. "beyrıelmileliyeı .. tabiri gerek o zamanki statüye tatbik
e gerek edilmesin yine netice aynı olacaktr, yani üı; milletin-Yunan, Bulgar ve Türk- rıza
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tereceği ve hiç birisi tarafından entrikaya ma'rüz kalmayacağı bir usül-i idare vaz' etmek.
gar ve Türklerin Yunan aleyhine ve Yunanlıların her ikisi aleyhine mütemadiyen yağdırdıkları
yetlerin, müttefiklerin nazar-ı dikkatinden dur kalması zann olunamaz. Hal-i hazır her nasılsa,
Balkan hükumetinin cenah-ı selahiyetini
·ninde fark yoktur, Ve o

diğeri üzeı ine gezdirmekle hasıl olacak vaziyet

hükumetin ne kadar hüsn-ı

niyeti olsa aynı vaziyet devam edip

caktır. Uzak bir payitahttan veyahut bir vilayet merkezinden gelecek hiçbir emir, mahalli bir
:muru veya bir karye polis memurunu arı'anevi düşmanı

aleyhine kendi nokta-i nazarınca

aif-i vatanperveranesini isti'rnalden men' edemez. Binaenaleyh bir taraftan Yunanlılar, kendi
gar teba' alarının rahatsızlıklarından

ve Bulgar çetelerinin hücumlarından şikayet ederlerken

er taraftan Bulgarlar aynı itikad ile bu şikayetlerin yine ekalliyetin hukukunu pay-mal

etmek

bahaneler olduğu veyahut eğer bu gibi rahatsızlıklar veya hücumlar vaki olmuşsa bunların
gar milletinin rna'rüz olduğu tazyikattan münbais bulunduğunu iddia ederler. Bu ahval mevcut

·1·,
I

ça

-ki Trakya hakkındaki şimdiki kararların devamı müddetince mevcut olmaktan halı

ayacak kabahati onlardan birine isnat etmeğe çalışmak abestir. En iyisi şimdiki münaferet
zzül edinceye dek bi-taraf bir hükumet

tesis

etmektir.

Mütemadi bir husumeti

mucib

'. sunun

için Trakya meselesinin

tekrar

milli bir süret-i hal bulmak mümkündür.
muhalefetten dolayı müteessifiz.
Balkan hükumetinde

Yunanlılar

hakkındaki muahedatın

kuvveti kağıt

şimdiye kadaı bu hukukun mazhar-ı riayet olduğu

emiştir.
Müttefikler tarafından Türkiye ve Yunanistan'a
cındaki makul itirazatına tevafuk etmelidir.

edilen teklifat. Türklerin Sevres muahedesi

İşte i\ ıarmara denizinin

şark sahili. yalnız

etiklerin asker bulundurabileceği saha-i rnahdüde haricte bırakılıyor. Türkiye gerek Boğazlar
gerek maliye

komisyonunda

heyetler

bulundurac.u..

Riyaset

Türklerde

bulunacaktır.

efikler Türklerin hüsn-i niyetine kanaat k.esb ettikten sonra İstanbul'u tahliye edeceklerdir.
hakkındaki karar kısmen gazetemizin defaatle serd ettiği nikat-ı nazara mutabıktır. İzmir

yeti Zat-ı Şahanenin hakimiyyeti altında muhtariyet-i idareye malik olacaktır. Meclis-i akvam
- dan bir Hıristiyan vali tayini teklif edilmiştir. Fakat alakadaranırı menüfi'ince, mademki bir
· valisi reddedilmiştir, Yunanistan da bir fedakarhğa katlanarak bir Yunan valisi fikrinden
,__eçmelidir. Şimdiki Yunan valisi Mösyö Stergiadis :... her tarafta mazhar-ı medh ü sitayiş
a beraber bu zatın mevki'i çok geçmeden Yunanisranda
takbel zimamdaranın , Mösyö Stergiadis'in

gösterdigi

bir fırka meselesi olacaktır ve

dirayet ve iktidarı gösterebilecekleri

arıda kanaat-i kafiyyeye malik değiliz, en iyisi, ne Türk ve ne Yunan. İzmir ahalisi hangi

ristidi Stergiadis, 1919-1922 yılları arasındaki işgal döneminin İzıııir'deki Yunan yüksek komiseri (valisi). MD.
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illetten vali istediklerini bildirmeli ve o valinin tayini rncclis-i akvama ait bulunmalıdır. Türkler,
·hede-i sulhiyyeyi tasdik eder etmez Yunan ordusu . xnadoludan çekilecek ve deniliyor ki
· z bazı Yunan efradı İzmir şehrinde kalacak, vilayetin diğer aksamında jandarma müttefik
itanın taht-ı nezaretinde olacak. Fransa ve Türkiye'nin ayrıca yaptığı bir i'tilafname mucibince
ya'nm Fransızlar tarafından tahliyesi ve Türkiye id.iresine avdeti karargir olmuştur. Fakat
z Ermenilerin değil, belki umum ekalliyetlerin hukuk-ı şahsiyye vü mülkiyesi taht-ı te'rnine
acaktır. Türklere
~aımaslarıyla

verilen muaddel

şerait öyle işrab ediyor

temasa gelmek suretiyle müttefiklerin galibiyyetinin

ki müttefikler

bizzat Türk

rıetayic-i kat'iyyesi hakkında

ara bazı mülahazat vermeğe karar verdiler. Geçen haft.: da söylediğimiz gibi Türkler de, diğer
etler gibi, harb-i zailden birçok dersler öğrenmişlerdir. Bakalım tecrübelerini tatbik hususunda
? Fakat müttefiklerin menfaatleri bunlara bir fırsat daha vermektedir.
k Yunanistarı'la

ve gerek Sevres muahedesiyle

olan muamelelerinde

müttefikler öyle bir

ete dalmışlardı ki harb bir muvazene halinde neticc-pezir olsaydı ve Alınan

entrikası ve

I'

I

'

an askeri makine-i tazyiki hal-i faaliyette bulunmuş obaydı ancak makul olabilirdi. Bize çoğa
olacağını bildiğimiz halde, bizim için en iyi yol T'ukiyeyi

müttefiklerin gayretiyle ıslah

ektir. Türkiye'ye can vermemek hususundaki Yunan nokta-i nazarının husül-pezir olması şark
ib hakkında harbi beyhude yere icra etmiş olacağız demektir. Binaerıalazalik Türkiye'ye
"iği fırsatı vermeliyiz, ıslahat hususundaki iktidarına nasb-ı nigah etmeliyiz. Ve binnetice ya
iyi olacağını veya büsbütün muvaffakiyetsizliğe

uğrayacağını

göreceğiz. Mamafih bazı

• atın lüzumu der-kardır. Çünkü, ıslahat arzusunu .ıvandırmış olan harb müddeti, ehil bir
ürnet sıfatını kendilerine öğretememiş olsa gerek. Türkiyeye edilecek muavenet, muaddel
·· -i sulhiyye ile olacak yerde bütün samimiyetimizle dı.: olabilir ve bu hususta bir büyük adım
ştır. Eğer Türkler bu şeraiti kabul ederlerse

Türklere

edilmiş demektir, mazide Türkiye'nin ıslahat "teşebbasôu

beray-ı

tecrübe -bir yeni saha

-ki belki hiçbir zaman ciddiyetle

ianmamıştır- düvel-i muazzamadan bir veya birkaçının entrikaları ve teba'a-i ahalinin ef aliyle
gitmiştir. Bu defa Avrupa entrikaya yol açmamak için himaye edilmelidir.
tara'dan

gelmelidir.

iye'ye bahşedilen
ir. Müttefiklerin

Bekir Sami Bey 'in riyaset
fırsatın kıymetini
samimiyetinden

varsa o da bakalım

ettiği heyet-i

murahhasa,

İlk hareket

ümid ederiz,

takdir edecek derecede Londra'da hakayıkla
zerre kadar şübiıe olunamaz.
Türk zirnamduram

temas

Henüz cevabı mevcut

aynı samimiyetle

mukabele

de

acaklar mı?
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Gürcistan'rn Sukutu
Near East'teıi:Gürcistan'ın Bolşevik tecavüzi.ine karşı müdafaası ö, le ani bir surette sukut etti ki cephane
anını ve maatteessüf müdafiinin bir kısmının mütecax izlere olan muhabbetlerini lisan-ı hal ile
ırdi. Hükumet Batum'a firar etti. Arkasından

Bolşevikler takip etti, bunu müteakib şehre

eci kafileleri dolmağa başladı. Bu ahval tahtında

hükumet şerreynden birini ihtiyar etmek

üriyyetinde bulunduğundan pek tabii olarak Türkleri tercih ve şehrin işgali için Türkleri
t etti. Davet kabul olundu ve Kazım Kara Bekir Paşa kumandasındaki ordu on martta şehrin
iaasını deruhde etti. İdare-i mülkiyenin Gürcüler elinde kalması teklifini Türkler reddettiler.

t

örfiyye ilan ederek Gürcü asker ve ahalisinin

iklerin usulü nazar-ı dikkate
sı akibinde

alınacak

elinden silahları almağa

olursa bu tedbiri garip bulmayız.

başladılar.
Devletlerce

Gürcistan'ın başına gelen bu felakete yanmamak bizim için kabil değildir,

a beraber Baturrı'un Bolşeviklerdense

Türkiye'ye •. ı, detine karşı memnuniyetten kendimizi

ız. Şimdilik Moskova da bunu kabul etti, bakalıın şu kabulü ne kadar müddet devam

Talat Paşa'nm Katli
(Matin) Gazetesinden:Esbak

sadrazam Talat Paşa (Charlottenburg)da

bugün sabahleyin saat on birde caddeden

'Ordu, zevcesi de beraberinde idi. Sokaktan geçenle, arasında bu çifti takip eden bir genç
. Bu genç bir takrib ile Talat Paşa'nın yanına yanasu ve eliyle dostane omzuna temas etti.
Paşa süratle arkasına baktı. Aynı anda genç elindeki rovelveri Talat Paşa'rıın başına boşalttı.
Paşa aniyyen vefat etti. Katil elindeki rovelverle Tal.ıt Paşa'nın zevcesi üzerine bir ateş etti.
ağır surette yaralandı. Sonra silahını yere atarak tirara başladı. Halk katili yakalayarak
r.

işkencelerle polise teslim etti. Katil (Salomon Deliryan)240 isminde bir Ermeni talebesidir.

Yunanlılar Anadolu'da Bir Tecavüze Hazırlanıyorlar
Aynı gazeteden:Yunan başkumandanı General (Papulas) erkan-ı harbıve heyetiyle İzmirden cepheye azimet
. ir. Yunanlılar konferansa bildirmişlerdir
cu bir tecavüzle icra edeceklerdir.

Böyle bir harekette bulunmaları menfaatlerini

ir. Çünkü Kemaliler Fransa ile Kilikya'da
e tahkim etmişlerdir. Anadolu'nun

ki Sevres .nuahedesiyle kendilerine bahş olunan

yaptıkları mütarekeden sonra mevki'lerini

mucib
daha

göbeğine doğru yapılacak bir Yunan tecavüzünden
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tr beklenir ? Fransız mütehassıslarının
tlerinde elde edilebilirdi.

fikrince ınühim muvaffakiyetler

Filvaki Yunan ordusu

l'ürklerden

bu keyfiyetin

daha muntazam

hezdir. Bununla beraber bu neticesiz birtakım muv .ıffakiyetlerden

ve daha

başka bir şey yapmaz.

ve müşkil bir kıt'ada bütün hudud-ı muvasalanııı tehlikeye ma'rüz kalmasıyla

Yunan

harbiyesi nasıl bir işgal ordusu idame edebilecek. lürkler adeden dun olsalar bile bunlara
rnüşkilat ınls edebilirler. Her iki tarafça da anlaş ı lrnıştır ki büyük kuvvetler bile orada
ııakla bir fayda te'rnin edemezler. Bu icat edilen tecavüz fikri, kendi memleketinde

bile

un sukut ettiğini gören Konstantin'in mevki'ini bir müddet için tarsin etmekten başka bir

e' min etmez.
Mütala'a Meraklılarına Müjde
arnaka İttihat Klübü son müsamere hasılatıyla şüyan-ı istifade bir kütüphane meydana
itir. Haber aldığımıza göre kulüp heyeti kazanuzın

a meraklılarını nazar-ı itibara alarak
nm

te'rnin

için klübe

senevi

on

her cihetinde bulunabilecek

onların da bu zengin kütüphaneden
şilin

ab•. ne bedeliyle

harici

a'za

olan

istifade ve
kaydını

hrmışlardır. Ümid ederiz ki köy lerdeki muallim ,· lendiler ve diğer erbab-ı mütala · a bu
istifade ile malümat-ı müktesebelerini yükseltmeğ..

çalışacaklardır.

klarda "Sogomon Tayleryan" biçiminde geçmektedir. Bkz. ,\ ııaBritann ica, Talat Paşa mad, c. 29, s.182. MD.
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Bismillahi rahmani rrahim

Ve men yakııutu min rahmeti r:ınhihi ille'ddallfın241

Dalalete düşmüşlerden başka kim Tanrı'nın rahmetinden ümidini kesebilir.

Lakin, hani, bir nefhası yok sende ümidin ?242
"Ölmüş ! mü dedin ? .. Ah onu öldürmeli miydin?
Hakk'ın ezeli fecri boğulmazdı a zalim,
F erdaların artık, göreceksin ki, ne muzlim
Onsuz yürürüm, dersen, emin ol ki yürünmez;
Yıllarca bakınsan bir ufak lema görünmez;
Beyninde uğuldar durur ernvacı leyalirı
Girdaba (v)urur243 alnını koştukça hayalin.
Hüsran sarar afakını yırtıp geçemezsin;
Arkanda mı, karşında mı sahil, seçemezsin.
Ey yolda kalan yolcusu yelda-yı hayatın !
Göklerde değil, yerde değil, sende necatın;
Ölmüş dediğin ruhu alevlendiriver de,
Bir parça açılsın şu muhitindeki perde.
Bir parça açılsın diyorum, çünkü bunaldık:;
_ Ievrnid olarak mihr-i ezelden dona kaldık.
Ey Hakk' a taparken şaşıran kalb-i muvahhid !
Bir sine emelsiz yaşar ancak o da: mülhid.
Birleşmesi kabil mi ya iman ile ye'sin?
Haşa! Bunun imkanı yok, elbette bilirsin.
Öyle ise niçin boynunu bükmüş duruyorsun?
Hiç merhametin yok mudur evladına olsun ?
Doğduk .. "Yaşamak yok size !" derlerdi beşikten.
Dünyayı mezarlık bilerek indik eşikten !

. suresi (15. sure) 56. ayet. MD.
-ahat'ın 7. kitabı "Gölgeler"de yer alan "Yeis Yok" adlı şiir. Mll
tarafımızdan ilave edilmiştir. MD.
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Telkin-i hayat etmedi asla bize bir ses ...
Yurdun ezeli yasçısı baykuş gibi herkes,
Yesin bulanık ruhunu zerk etmeye baktı ..
.. [el 'un işi bir nesli uyuşturdu

bıraktı.

..Devlet batacak !" çığlığı beyninde

öter de,

Millette beka hissi ezilmez mi ki? Nerde !

"Devlet batacak !" .. İşte bu öldürdü şebabı
Git yokla da bak, var mı kımıldanmaya tabı ?
Afakına yüklense de binlerce mehalik,
Batmazdı bu devlet "batacaktır !" demeyeydik.
Batmazdı .. Hayır batmadı, hem batmayacaktır,
ek sen uluyan ye'si boğup azmi uyandır
· 'fi ona can vermeğe bir nefha-i iman ...
avransın ümidin ... Bu ne hay bet bu ne hırman ?
.. Iazideki hicranları susturmaya başla,
Evladına sağlam bir emel mayesi aşla .
. =ah'a dayan, sa'ye sarıl, hikmete ram ol...
'ol varsa budur, bilmiyorum başka çıkar yol.

MEHMET Al, IF

Mazide Sen
iat denilen güzellik bağında
laşan edalı ahuya benzerdin .

. ığaçlar içinde yapılmış her yuva
üya ki evindi: Ormanda gezerdin.

ii saadet arayan gözlerin

ü-ı gurubu seyreder, gülerdi.
t.;ı güzel şiirdi berıimçün sözlerin.

·,. cennet daima gezdiğin o yerdi.

çede çiçek, ormanda bir lale
. :e kadar sevimli, ne kadar güzelse
e sen, o kadar güzeldin, çiçektin

iUO

xskımm bağında gezen bir melektin.
'en bugün gitmişsen hatıran bakidir;
ıluhabbet yaşarsa ma'şüklar birleşir..
NAZIM

Kitaplar ve Kütüphaneler

sugün, terakkiyat-ı beşeriyyeye en ziyade hadim kitaplar olduğunu anlamayarı bir ferd
nıştır.
Gtaplar ki en büyük muharrirlerin en ziyade düşünülmüş, tasarlanmış efkar-ı ber-güzidesini

sve-i belagatle enzar-ı umfuniyyenin

piş-i mütalu · asına vaz' eder. İnsarılar; husüsiy le

·-perest efrad için bir nimet, bir lütuf diye telakki edilmelidir.
Iazinin en büyük kahramanlarını,

o kahramanların fi'liyyat ve rıetice-i amalini bugünkü

: gibi gözlerimiz önünde canlandıran kitaplar aleı-rakrib. bize kürre-i arzımızın iki bin
· mazisini okuyarı bu sahaif-i ber-güzide on doku/uncu.

husüsiyle yirminci asırda layık

erece-i terakkiyi bulmuştur.
Gtapların terakkiyat-ı milel ile münasebeti o kadar büyüktür ki bir milletin seviye-i irfarıı
münteşiresinin adediyle kıyas edilebilir.
· giltere'de, Fransa'da Arnerika'da ve Almanya'da senevi intişar eden kitapların yekununu
akıllara hayret verir bir meseledir.
Pek büyük yekünlara baliğ oları bu kitapların kimler tarafından okunduğunu,

bütün bu

her ferdin nasıl satın aldığını ve hepsinin pek büyuk suhuletle belki birkaç defa tekrar tab·
cerini görmek bizi ne kadar müteaccib bırakırsa o

111 illetler

için bu mesele de o kadar basit

- . Filvaki milletin seviye-i irfanını yükselten ·ki caplardır. Frans a' da İnkılab-ı
yan, halkı zalim hükümdarlar aleyhine teşvik ederek medeniyet-i hakikiyyeyi

Kebir' i

onlara telkin

...eti kendi reyiyle idarenin daha büyük bir fazilet ve daha güzel bir usül olduğunu halka
erek öğreten Montesquieu,

Diderot, Rousseau gibi daha birçok Fransız muharrirlerinin

-: olduğunu unutamayız. O muharrirler ki medeniyet ı.ckusunu şimalden esen nefha-i hakikat
istişmam etmişler ve kendi milletlerini de bu büyük .rka peyrev yapmak istemişlerdi. Alman
.-ı

kavisi de yine Schiller gibi bir dahinin asarı sayesinde olmuştur.

.. Iilel-i ecnebiyyeyi

terk ederek kitapların

kıymetini

bizim maarifsiz muhitimizde

bile

... iz. Abdülhamid'irı zulüm ve itisafına karşı yoktun bir fırka-i mücahede çıkaran, millete
derece-i vehametini bir Iisan-ı beliğ ile arılatan merhum Namık Kemfil'in o edib-i

:remin asar-ı ber-güzidesi değil midir?
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Hürriyet kelimesini işitmeyen kulaklar o selaset-i bcv anla, rnana-yı hürriyeti kalblerine rekz
er, istibdadı anlamayanlar, o ifadat-ı beliga sayesince zulüm ve itisafa bir intikarn-ı deruni
eye başlamışlardı. Nihayet bu his bir bürkan-ı arcs-feşan gibi Rumeli dağlarında etrafa
saçarak otuz üç senelik bir hükümdar-ı zalimi bütün avane ve peykleriyle beraber mevki' -i
ttan iskata muvaffak olmuştu.
Bu misallerden anlayabiliriz ki kitaplar bir milletin seviye-i irfanını yükseltirken

derece-i

atını da taz'If eder.
Kitapların fevaidi izah edildikten sonra şübhesiz kütüphanelerin lüzumu anlaşılır.
Kütüphaneler milel-i müterakkiyede umumi ve husü-. olarak iki kısma münkasıındır. Hususi
I. aneler herkesin kendine mahsus cem' ettiği kitapların heyet-i mecmuasıdır

ki onlardan

.mümi kütüphaneler, her sınıf halka açık, herkesin istifadesini te'rnin edenlerdir ki bunlarm
i bir mektep vazifesi kadar mühimdir.
.mümi kütüphaneleri ziyaret edenler ekseriyetle s.ihib-i servet olamayıp da bir kütüphane
· e muktedir olamayanlardır. Şübhesiz her millette :--:ıhib-i servet olmayanlar bir ekseriyet-i
_:eyi haizdir. O halde, umumi kütüphaneleri mefku.i olan milletlerde halkın kısm-ı küllisi
ctan, efkarını kitaplara hasretrnekten

mahrum olu, orlar. Bu suretle millet terakki değil

Aynı neticeyi biz kendi muhitimizde, şu küçük daire dahilinde de bulduğumuz için kitapların
· e dair ufak bir mukaddime yaptıktan

sonra bi.:e de kütüphanelerin

elzem olduğunu

ek isteriz. İskele İttihat Klübü bu noksanı idrak ederek. bir kütüphane yapmak teşebbüsünde
· . Ve kısmen de muvaffak oldu fakat bu kafi olamaz. Merkez bulunan Lefkoşa'da

elan

· çin bir kütüphane mevcut değildir.
Bu noksanı hissetmeyen kimse yokken, ikmal için hiçbir teşebbüs görülmüyor.

Her kaza

sine göre küçük bir kütüphane, fakat her sınıf halka küşade bir kütüphane teşkiline gayret

, ünkü artık kahve ve kıraathane dedikodularından.

masallarından vazgeçerek biraz terbiye-i

yeye ait mesaille iştigal etmek zamanı gelmiştir.

Kariin-i Kirama
Risalemizin on ikinci nüshasını da takdim ediyoruz. Bu suretle gazetemiz birinci sal-i
ikmal etmiş bulunuyor. Esasen hasılat-ı safiyycsi Lamaka Maarif-i İslamiyyesine ait
üzere neşriyata başladığımızdan, sene hitamı münüsebetiy le hesabatımızı kapatmak ve ilan
· mecbüriyyetinde bulunuyoruz.
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Binaenaleyh lütufkar karilerimizden henüz abone bedelini te'diye etmeyenlerin hesaplarını
atmalarım istirham eyleriz.

(Islamic News)tan:Afganistan'a Giden Türk Hevet-i Askeriyyesi
Daha evvelki nüshalarımızın birinde Afgan emiri hazretlerinin askerini tensik için Ankara
ümetine müracaatta

bulunduğunu

zikretmiştik.

Şimdi bu mesele hakkında

(Daily Mail)

esinin 4 Nisan tarihli nüshasında fıkra-i atiyey: gördük: Milliyetçiler, Afgan ordusunun tensik
lahı için Afganistan'a

bir heyet-i askeriyye gönderi: orlar. Heyete birçok da ulema iltihak

Heyet erkanı miyamna iltihak için birçok Kemali zabitan arasında keskin bir rekabet

Fransa ve Türkiye
Fransız-Kemal mukavelesi, gayr-ı resmi olmakla ocraber. Fransada işaa edilmiştir.

Bu

velename bir mütarekeden ziyade şümullü bir muahede şeklindedir ve bilfiil işbu evrakta
düğü vechile rnuahede-i kat'iyyenin mebadisidir. Bu muahede de Sevres muahedesi yerine
olabilecektir. Bazı maddelerini izah edelim.1-4 maddeler: Muhasamatın inkıtaı ve mübadele-i üsera; ahalinin ve çetelerin ellerinden
an almak; mevcut Türk jandarmasının Fransız muallimleri muavenetiy le ıslahı ve Kilikya ile
ızların Türkiye'ye

iade etmek istediği şimali Suriye'nin

Fransızlar

tarafından

tedricen

yesi; tahliye keyfiyetine nezaret etmek için muhteliı bir Fransız Türk heyet-i askeriyyesi
i: Urfa katliamıyla

alakadar olanlardan

maada bi: -umüm mücrimin-i

siyasiyyenin

affı;

·a'nın erkan-ı idaresinin ibkası.
6'ncı madde: Belediyeler ve jandarmalar· da dahil olmak üzere ekalliyetlerin

· i. Büyük Ermeni cemaati için bir idare-i husüsiy. e olmayacaktır.

hukukunun

7'nci madde: Sevres

edesi mucibince İngiliz ve İtalyan hukuku meselesinin ref iyle nüfüz-ı iktisadı merıatıkı için
'evlet arasında bir mukavelename

tanzimi. Fransa

Ma'rnüretü'l-aziz,

yetlerinde nüfüz-ı iktisadiyye malik olacak ve oralarda Türkiye

Diyarbekir,

hükümetinin

Sivas

veya Türk

yesiy le Türk teba' asının istifade etmeyeceği rnenab ii n keşif ve terakkisi hususunda diğer
etlere karşı Fransa hakk-ı

rüchaniyete malik olacak. Türk sermayesi umümiyyet itibariyle

ie elli nisbetinde Fransız sermayesiyle iş görebilecektir.

8-9'uncu

maddeler: Gümrüklerle

ız müessesatına aittir. 1 O'uncu madde: Mucibince Fransa İskenderun' da bir idare-i muhtelite
ilini deruhde ediyor. Orada Fransız Arap ve Türk lisanl.m kullanılacaktır.
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l 'inci madde: Kilikya kapılarıyla Suriye hududu .ırasındaki şimendifer hattı bir Fransız
-edanna verilecek ve gerek Fransız ve gerek Türk askerleri mezkur şimendiferi serbest
l edebileceklerdir. 12'nci madde: Türk- Suriye hattuun tayini.

Heyet-i Murahhasa Lıındra'da
giltere'nin en büyük zevatından yirmi kişinin imzası ile ber-vech-i ati mektup Türk heyet-i
asası namına takdim edilmiştin'Devletlu Tevfik Paşa, Mustafa Reşit Paşa ve Osmun Nizami Paşa Hazretlerine : İngiliz
ı cemiyeti

heyet-i

icraiyyesi

ve İngiliz-Türk

ınuhibliği

fikri vasıta-i

temsili,

işbu

kette yaşayan sair Türkiye muhibleriyle beraber, zat-ı devletlerine bir kelime-i hoş-amedi
· ve vazife-i mühimmenizde muvaffakiyet temennisi arzıyla kesb-i şeref eyler. Türkiye'nin
hayatı, yalnız insaniyyet ve adalet-i siyasiyye

ile te'rnin edilmiş değil, belki İngiltere

cilinin 5 Kanün-ı sani 1918'deki sözüyle de taht-ı ke ıdlete alınmıştır. Türkiye'nin

bila-sebeb

girmesi vesilesiyle işbu sözün nakzı için bazı taraflardan gayret gösterilmişse de fikrimizce
iye kabul edilse bile baş vekil bu terninatı bilfiil narbde iken Hint-Müslim tebaasına ve
ihana iblağ etmişti. Harbden sonra zuhura gelen ifşaat üzerine İngiltere hükumetiyle
·1

rniyanında 191 J senesinde bir i'tilaf mevcut olduğu

imparatorluğunun bazı teba'aları

a çıktı ki fikrimizce, Türkiye'yi

Harb-i Kebir'e sevk eden havf ve nevmidi bu suretle

etmiş olur. Şimdi harb hitam bulmuştur.
'tının icrası, İngiliz rnemalikinde

İng iltere'nin

nasihlan

huzurunda

İngiliz

asayiş ve emniyetin takriri ve Şark aleminde İngiltere'nin

· i eskisi gibi şerefli ve muhterem kılmak gibi hayati meseleler vardır. Fikrimizce bu
vasıl olmak için İstanbul'u

sahibinin serbesti-yi idarisine iadesinden ve 1918'de vad

· vechile Trakya ile A..nadolu'nun kaffeten Türkiye". e terkinden başka çare yoktur.
u mektubu takdim etmeğe memur edilen heyet ·şunlardan mürekkebdi:

Mister

Arnold,

zabiti Ken Vorti, Lellan Brocton, Mister Douglas Pitt, Profesör Leon ve Mister Tilley244
. Tevfik Paşa namına Osman Nizami Paşa bunları kabul etti. Mister Tilley tarafından
e ve Türkçe olarak okundu. Osman Nizami Paşa heyete teşekkür ederek Tevfik Paşa'nın
ğından

dolayı

teessüfatını

tebliğ

· atından maada gerek harbden

etmiştir.

Nizami

Paşa

bu

mektup

hakkındaki

evvel ve gerek sonra İngiltere 'de bulunan

Türkiye

ının teveccühatından dolayı beyan-ı memnfıniyyet etmiştir. Müşarünileyh İngiltere'de efkar-

iyyeye nisbeten matbuatın Türkiye hakkındaki gayr-ı müsait lisanı teşrih ederken matbuatın
de faaliyette bulunduğunu izah etmiştir. Dedi ki. ·· lürklerin bazı noksanları olabilir, fakat

A. C. Tilley, İngiliz dışişleri bakan yardımcısı vekili. MD.
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.ör\ük asta yan\anna yanaşmamıştır. Muzlim dakikalarda imdadına gelenleri hiçbir

zaman

azlar." Aynı zevat Bekir Sami Bey'e de şu mektubu göndermişlerdir:
Bekir Sarni Bey Hazretlerine : Anadolu Meclis-i kebir'i tarafından haiz-i selahiyet olan
etinizin, rnüzakerat-ı sulhiyyeye bir sada-yı kafi vü hürmet te'rnin edeceğine itimadımız vardır.
a'da zuhura gelen hareket-i milliyyenin, Türk milletinin mevcudiyet ve hürriyetini müdafaa
unda yegane vasıta-i müessir olduğunu nakz edecek hiçbir mütala'a-i
naleyh Türkiye'den

gelen müttehid heyette bir mevki' -i mahsus

siyasiyye olamaz.

ihraz etmeğe hakk-ı

İzmir ve Trakya'da Yunan Habasetleri
Atideki muhtıra Ankara hariciyye

nezareti tarafından

müttefikin

hariciyye

nazırlarına

~rilmiştir:
"Trakya ve İzmir'de mahallen ahvali tedkik etmek

için bir heyet-i tahkikiye

i'zamı

ıklerce karar-gir olduktan sonra mülki ve askeri Yu nan memurları oralarda merhametsizce
ve katl yoluna koyulmuşlardır. Yunan ordusunun inikab etmiş olduğu en şeni ve müstekreh

rdan bazıları bilfiil Yunan zabitanı tarafından idare edilmiş ve Müslüman emvalini yağma ve
tınan erkek ve kadınlarıyla çocuklarını kati hususunda

iştirakte bulunmuşlardır.

!arı cemiyet-i lslamiyyerıin kaymağı mesabesinde olan 1500 Trakyalıyı

Yunan

der-dest ederek

iş ve her türlü işkence ve tazyikata ma'rüz bırakrmstır. Müttefikin sansürlerinin bu hadisatı
emalik ahalisinden gizlerneğe çalışmalarına
erine bu hale bir nihayet verilmesi

rağmen herkesçe vukuf kesb edilmiştir. Zat-ı

için ricada bulunuyorum.

Aksi takdirde Trakya

anlarına reva görülen işkenceler yüzünden merhametsiz düşmanları tarafından kamilen
iteceklerdir.
Hariciyye Na.2:ırı Vekili
Ahmet Mümtaz

ear East)ten:kişehir civarında vukua gelen muharebe evvelce zarın olunduğundan

daha ağırca olarak

tlar için mucib-i hezimet olmuştur. Cebhenin bir kısmı son tecavüzün mebde noktasına
ecbür edilmiştir. Atina tebligat-ı resmiyyesi zayi.inn 4000 olduğunu söylüyor. Türklerin
takip ederek muvaffakiyetlerini

tezyid etmek hususunda

taallül göstermeleri

onların

ın da kesretli olduğuna delil olabilir. Anlaşıldığı na göre her iki taraf da bu teneffüsten

ı kalmışlardır, bununla beraber yeni hücumlarda parlak zaferler elde edeceklerini her ikisi
iyor. Her halde en safderun bir kimsece de sabit
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lı

I muştur ki Türklerle Yunanlıların daha

de çarpışması akilane hareket değil. b~lki vicdan-ı aleme bir taarruzdur. Meclis-i ali Londra
eransından sonra Yunanlılarla Türkleri kan çıkmadıkça başı dönen iki yırtıcı gibi telakki ettiği
ılıyor. Mamafih bu safha olup bitmiştir. Anadolu seteri zafer kimde kalırsa kalsın meseleyi
lı bir süret-i halle isal edemeyecektir. Yunanlılar, Ankara'nın zabtını bir gezinti olarak ilan
'•'

şler ve Türkler de, Yunanlıları

denize dökecekleri ne emniyet

ve kanaatleri

olduğunu

emişlerdi. Her iki öğünmenin de· asli çıkmadı. Meğer ki ikisinden birisi azım miktarda kan ve
e ile öğünmesini kuvveden fi'le çıkarabilsin. Artık .nüttefiklerin bu harbi durdurup Şark-ı
b meselesini bir süret-i adilanede halletmelerinin zamnnı hulul etmiştir zaruıederiz.

(Near East)ten:Yunan Taarruzu
Eskişehir'i almak için sahib-i kudret oldukları hakkında her türlü şübheleri izale etmek
adıyla Yunanlıların vasi ve mühim istihzaratına ve ! .skişehir' in düştüğü rivayatına rağmen
ordusu meydan-ı harbde şayan-ı zikr bir tecrübeye ,;irişmeıniş gibidir. Her hususta Yunan
unun rnüdhiş fôikiyyeti olduğunu

rıazar-ı dikkate alan Kemalist

kumandanlar,

Yunan

un uzun bir cebheye yayılmadıkça ve istila olunan yerlerde muhafız askerler bırakmağa
edilmedikçe harbe girişilmesini muvafık bulmamak suretiyle akı lane hareket etmişlerdir.
üzerine Kemaliler asla müdafaa etmeksizin çekilmişlerdir. Kemali kumandanların fikirleri
ğru olsun ister olmasın her halde usül-i sevkü'l-cex siyelerindeki hikmeti bunda aramalıdır.
ordusunun adeden faik olduğunda şübhe yoktur. Fı.k.u acaba bu ordu Anadolu'da istila edib
:nuayyen zamana kadar tutabilmek vazifesini yapuniiir mi. bu nokta şayan-ı münakaşadır.
emal ordusu bir yerde yakalanır ve mahvedilebilirsc meselenin en müşkil ciheti halledilmiş
kat bu gaye, memleket zabtıyla elde edilemez. İ::,te Yunan tacının sahibi bulunan zatın
eri de vaktiyle aynı hatayı irtikab etmişti. ~1 ustafa Kemal bizzat diyor ki icabında
'a kadar çekileceğiz

ve harbi uzatacağız. Eğer bu hakikat ise ve İstanbul'un

hal-i

~ ticari ve iktisadı buhranı devam edecekse cidden korkulacak bir safhaya girilecektir.
iğer taraftan Ankara'nın

Yunanlılar

at-ı ticariyye başlayacaksa

tarafından

..abtıyla

payitaht

o halde yeni Bizarı- harb yüzünden

ile vilayat

arasında

son altı ay zarfında

iği eski fa'aliyyet-i ticariyyesini yeniden iktisab edecektir demek olur.

Rahmi Bey Esrarı
lrk heyet-i murahhasası Londra'da iken üsera-yı harbiyyenin mübadelesi için müzakerat
etmişti. (Morning Post) gazetesinin Malta muhbirinin verdiği malümata nazaran Malta
bulunan bazı Türk üserası yakında İstanbul 'a avuct edeceklerdir. Acaba İzmir' in talihsiz
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valisi Rahmi Bey de bunların içinde midir? Değilse niçin? Hapsini icab ettiren esrar el'an
-ı mekşüftur, Me'rnürin-i mes'üle bu suallere karşı sükutu iltizam ediyor. Bu sükut belki,
est bırakılmasını kemal-i hahişle bekleyen bazı İngiliz teba'alarının memnuniyetini kazanan
düşmanın

sebeb-i

mahbusiyyeti

hakkında

izahat

vermeye

adıklarından ileri gelmektedir. Eğer herhangi sebebe ınebni bila-şart serbest

muktedir

bırakılamazsa,

disinin istizan ettiği vechile namus sözüyle Lorıdra'da veya Paris'te ikametine niçin müsaade
uyor?

Sanatkarlarımızı Himaye Edelim !
Pek zarif ve dayanıklı cilt yapmakta olan Türabı Tekkesi şeyhi faziletlu Ali Faik Efendi'yi
·ıerimize
takdim ederiz. Kitaplarını fersüdelikten kurtarmak arzusunda bulunan zevat-ı kiramın

1

uhterem sanatkarı himaye edeceklerini timid eyleriz.
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Sayı: 14

(İkinci Sene)

1 Temmuz 1921

az Sahibi: OrundaltzadeAbdülhamid

Seneliği: 5 şilin

s: Larnaka'da "İrşad"

Nüshası: Yarım şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Nazım
Aylık İctimai Türk Risalesidir

Mündericat

I-Encümen İcıimii'uu:
I

~-Kadın ve Kadınlık, Analık
-Maraz-ı Efrenci

-Ziya-ı Azim
,-Egyptian Gazette 'ten Tercüme
Vakit'ten İktibas
"Tan"dan İktibas

efkoşa'da Asma altı'nda [Cengiz] matbaasında basııı.lı.
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Encümen İctimü ' lan
Yeni kanını mucibince ictima'Iara başlayan encümen-i maarif hala bir fıkr-i kat'ı ile netice-i
!

iyyeye dest-res olamıyor.
Maarif dairesinin teklifi üzerine,

encümeni

işgu. eden nikat-ı

seleleriyle hülasa edilebilir: Bunlardan, tasnifat mes.ıesine

tasnifat

ve becayişlik

bir usül-i hal bulunduğu halde

ayişlik meselesi üzerine vuku' bulan tebeddülat memleı.ctte bir buhran-ı itiraz meydana getirdi.
m-i memnüniyyet sadfiları her kazadan, her köyden t;ı merkeze kadar yükselmeğe başladı. Ve
e anlaşılıyor ki muallimler kitlesinden kopan bu feveran-ı umümi encümende epeyce bir tesir
ıl etmiştir.
Her şeyde bir sebep arandığına göre, bu derece rnüdhiş itirazlara meydan veren becayişlik
ailinin de esbabını aramak İcab ediyor. Memleketi

alt üst edercesine

vuku'

bulan bu

ddülatın acaba saik ve muharriki nedir ? .. Maarif dai resinin bir projesi olarak tanzim edilip
lise tasdik edilmek için takdim kılınan tebeddülüı

listesinin

birinci sebebi terfi' e hak

dırmak için lazım gelen tebdil-i mekan kaidesine müstenid olabilir. İkinci sebebe gelince, o
muallim kalıtından neşet ediyor zannederiz. İyi muallinı I eri bir yerden kaldırarak muhtelif kaza
ezlerine ve rüşdiyelere malik büyük köylere göndermek ve bu suretle idare-i maslahat etmek
ediyor. Binaenaleyh bu tebeddülatta bir sebep de bu ol.ıbilir.
Fakat balada gösterilen esbab bazı küçük becayişlii.lere sebep olabilirken. asıl bu umumi
ülatın amilini anlamakta rnüşkilata uğruyoruz. Bun.ı ilave edilebilen bir ikinci nokta daha
ki her muallimi kendi köyünde bırakmamak. nazari: -sidir. Bunlar eğer köylerdeki particilik
larına nihayet vermek ve kendi köyünde bulunaıı muallimleri mektep saatlerinde hususi
yle meşgul olmaktan men' içinse, bu mevadd esb.ıb-ı meşrüa diye gösterilemez.

Çünkü

yıe mahalli idareler tahtında meydana gelen nifak ve niza'Iarın bugünkü idare tahtında vuku'u
mel değildir. O zaman köy ağalan komisyon ve reis olabilmek iktidarını haiz ve binaenaleyh
ler üzerinde müdhiş bir nüfuza malik idiler, diğer taraftan muhalif bir parti de meydan-ı
çıkınca aleyhdarlık ve neticesinde muallim kavgulurı başlardı. Fakat bugün mesele ber
Bugün muallimlerle

köy ahalisi yalnız bir yerde yaşamak

ler vazife itibariyle hür ve müstakil bulunuyorlar.
böyle bu zemin üzerinde yer bulamazdı.

Binaenaleyh

Kendi köylerinde

itibariyle

alakadardırlar.

eski nifak ve niza'lar
hususi işlerinden dolayı

elerinde tekasül gösteren muallimler için "tard" kapıları açıktır. Kat'ı bir nizam ile onlar
:ne devam edebilirler. Binaenaleyh bu da mühim bir sebep diye telakki olunamaz. Bununla
r muallimlerin hep kendi köylerinde kalmalarını tavsiye edemeyiz. Fakat bunun bir kaide ve
olarak tatbik edilmesine mu'teriziz. Çünkü böyle büyük tebeddülat meydana getirerek müdhiş
· 'ara sebep olup encümenin bila-sebeb huzur ve rununnı selb ile daha yüksek gayelerine
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için önüne bir mania çıkmak olamaz. Encümen. maarif dairesi her ne vaziyette olursa
bu azim feryatlara sebep olan becayişlik meselesine atf-ı dikkat ederek esbabını mümkün
ebe tenkise gayret etmelidir. Mesela kaht-ı muallimin meselesinin çaresini mevzü-ı bahs
ek memlekete iyi muallimler yetiştirmek için i'dadiyi biraz daha ıslah edip bir darülmuallimin
ak yollarını aramalı. Çünkü cezirernizde muallimsizlik :ıissedilecek derecelere vardı.
Velhasıl artık bu tasnifat ve becayişlik rnesailine bir netice vermek lazımdır. Ekseriyeti her
dan gönderilen bir vekil-i husüsi ile kavanin a'zalanmızdan

mürekkeb olan encümen milletin

·· es-i sadasıdır. Orada maarif dairesi hükumeti temsil ederse mebuslar ve kaza vekillerimiz
eti temsil eder. Binaenaleyh afôk-ı ceziremizden oray.ı akseden feryatlar saf bir adese-i kalb
rine çarparsa şübhesiz bu devamlı ictima'Iar arasında pek büyük esbab-ı

terakki elde etmiş

Kadın ve Kadınlık
Analık
-2Selma'dan Süheyla'ya
Gönderdiğin mini mini takkelere o kadar ihtiyaç , armış ki Süheylacığım,

tarif edemem;

dak takımlarından dolayı evvela teşekkürlerimi kabul et. bu küçücük beyazlıkların

yumuşak

etleri o kadar mahsus ki... Bebeğimi o beyazlıklar ic.ude görmeni çok isterdim; beşeriyyetin
ufak mikyasta bir i.;;ırikariini olan bu mini mini me ..:~ıdiyeti görsen, azizem; bilemiyorum,
gi kuvvetin taht-ı tesirinde arada sırada·bi'nefsihi

hareket eden ağzı ile gözleri nihayet manasız

nokta gibi bu beyazlıklar içinde çırpınırken kara düşmüş bir gül goncasına
em dikkat ediyor musun: Yavaş yavaş şair oluyorum,

fakat ne yapayım,

benziyor. ..
işte nihayet

ideyim; anlıyor musun, nihayet ben de bir erkek çocuk .uıasıyım. Validemin kucağında ağlayan

küçük hayatın tiz ve pürüzsüz sesini işittiğim zaman damarlarımın en incesinde bir ihtizaz-ı aşk
uhabbetin yakarak geçtiğini hissetmiştim. Bila-ihtiyar. hem bağırdım. hem de ağladım. Tevlid
evellüd arasındaki mesafenin bu kadar yakın olacağına. dünyada mevcut muôşakalanrı en saf
samimisi yavru muhabbeti olacağına, ebesinin reha-kar ve mahir ellerinde alelacele giydirilen
zavallı mevcudiyetin ne rengi ne de manası anlaşılmayan yanaklarını hararetten kavrulmuş
larımla aradığımı hissederek iman ettim. Bilmem dikkat ettin mi Süheyla ?.. Alel-ıtlak
ivaçların çocuksuz devirlerinde zevc ve zevce yekdigerinı teşkilat-ı aile namına sever, fakat
a ... Güzel ve sevimli bir şahs-ı salisin dahil-i sahne olmasıyla bu aşkın başka bir nama devamı
gelir; çünkü zannetmem ki inkar edebilesin, rabıta-i .zdivac. bu küçük maddeten belki zayıf.
t

manen kavi olan bu mini mini ve beyaz eller ile ebedi- yen perçin edilmiş olur. ..
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Zevcim odama girdi. Ellerimi sıkmak üzere uzanan ellerinde bir asabiyyet, alnımı öpmek
te

solgunlaşan dudaklannda bir ·ihtizaz vardı. O elleri gurur ile sıktım, o dudaklara ateşler

~e yanan alnımı şefkatle uzattım; bilmem bu benim için vazife değil miydi? .. Zevcim ile
ızda yeni bir vesile-i tahassüs olan bu yavru bütün merasimini atlatmış, süslü beşiği içinde
olanım yanında yorgun bir uykuda idi. Hiç şübhesiz çocuğumu seviyordum,

fakat aynı

da hissediyordum ki kalbimde validemle beraber senin için de bir temayül vardır. Hayata
olmamış, yahut hayata müsil olan tarikin henüz medhulinde iken bana; izdivaç yeni bir hayat
·alidelik büsbütün yeni bir alemdir demiş idin. Bu hakikati evvelce biraz anlamıştım. Şimdi
ziyade anlıyor ve iman ediyorum ki zevcelik bir vazife ise validelik bir haktır. Binaenaleyh
e vazifenin kadınlık için birer mübarek kutub olduğuna artık şübhe etmiyorum.
Doğdum,

evlendim,

bunlar

birer

mazi

idi;

doğduktan

sonra

evleninceye

kadar

üdiyetiınde manasız, renksiz bir boşluk. o boş mazi. ~· bedel, parlak ve mübarek bir istikbali
iiyordum; işte şimdi anlıyorum ki, o mübarek istikbal validelik imiş ... Yaşamağa başlıyorum;

smeğe alışmış bir asker gibi atiden eminim, zevcelik ile validelik rütbemizi. hayat ordusunda
emizi gösterir birer apolet ise, büyük validelik bir \ .rdunun rnüşiriyyet asasıdır. Sözlerimi
en saçmaladığıma

hamletme,

belki deli oldum. ~imdi yanımda

rna'süm

teneffüslerini

iğim küçücük insanın mevcudiyeti beni bu deliliklere sevk ediyor. sevincimden ağlıyorum,
caklamak isterim, hakikaten çok bahtiyarım.
Zevcim cidden pek iyidir. Çocuğunu fazla bir acemilik ile tutarken dantelalı sargılarının

gömülmüş

bu hafif ve kıymetdar yükü kaldırabilmek. için sarf-ı itina ederken küçük ve

· adımlarla yürüyerek onu kucağıma tevdi' ederken o kadar hoş bir manzara teşkil ediyor
annedilir ki bastığı yer ayaklarının altında eriyecek. hükmedilir ki taşıdığı yük kendisine
arı bahşedecek ... Bin dikkat ve itina ile o küçük vücut yatağıma teslim, bin şefkat ve
etle o mini mini baş yanıbaşımdaki

işlemeli yastığa vaz' edildikten sonra zevc ile zevce

· etimizin bu yegane serneresiy le uğraşarak

sa..ı ıerle onu güldürmekten

onun solgun

arında görülecek ufak bir iğna.245, bu pembe tırnak i ı beyaz ellerin ipek örtüleri üzerindeki
areketlerini sessizce temaşadan

hissettiğimiz

derin saadeti adeta emmekten

ne kadar

zziz oluyoruz bilsen ... Bu meşgale bizim için hudutsuz bir sürür oluyor Süheyla ..
.Alnının şeklinden gözlerinin rengine kadar bu güzel bebeğin her hal ve harekatıyla alakadar
bahtiyar meşgalemizin gayesi ekser ciddi münakaşa a da yol açıyor. Bu münakaşa o kadar
· yetle devam ediyor ki nihayet istikbale ait bin ı ürlü projelerin tesbitine kadar varıyor;
onu diplomasi mesleğine muvafık buluyor. Vazix etindeki zerafetten onu bu sınıfa daha

sayıda verilen tashihe göre bu kelime "inhina'tdır.

MD.
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görüyor. Binaenaleyh bu kanaate o kadar çabuk teslirn-i nefs ediyoruz ki, çıplak kafasıyla
taravet-nak cildi üzerinde iki üç telden ibaret altııı sansı gibi saçlarıyla onu şimdiden bir
olmuş telakki ediyoruz. Sana soruyor ve öğrenmek istiyorum azizem. hayat-ı izdivacımızda
ocuğumuza o kadar kuvvet ve samimiyetle bağlayan bu gayr-i mer'i

rabıtalar nedir ? Onu

ğe ve beslemeğe bizi mecbur eden acaba bir sevk-i ı.ıhii midir? Çünkü bir şey ifade etmeyen
bir

mana

anlaşılmayan

gözlerinden

.uzulannı,

üşüdüğünü

ve

acıktığını

.. yorum, valideliğin en tatlı zamanlarını biliyor musun Süheyla? .. Tıpkı obur bir kedi gibi
,_ emdikten sonra kendisini sallayan kollarımın üzerinde kafası göğsüme temayül ettiği,
:nin yavaş yavaş kapandığı, yanaklarının pernbeleşuği, yarı açık kalmış küçücük dudakları
· kesik kesik teneffüs ettiği velhasıl derin ve bahtiy ôr bir uykuya dalarak, ılık ve nem-nak
.iyle vücudunu kavrayan ellerimi ıslattığı onu kucnuımda saklamağa mecbur olduğum, onu
ioya temaşaya vakit bulabildiğim zamanlardır. Onu »esleyerı benim sütüm. onu susturan .ve
· enim sesim, onu giydiren ve okşayan benim elleriın değil mi? ..
Dünyada her şeyden mukaddes tanımaya başladığını bu küçücük vücut namına seni te'min
ki Süheylacığım ... Bu ufak tefek saadet ve telezzüzlerin huzurunda başlarını çevirmeden
· adınların vücudunu düşündükçe

titriyor ve onlara mecnun diyordum, evet saadet ve

· kemaliyle hissettiğim halin, ileride ufuklarda henüz bulutlar altında acımtırak bir istikbali
a inarımıyor değilim. Bunu ekseriya düşünür ve <ebebini bilmeden gittikçe yaklaşan bir
hisseder ve titrerim.
büyüdükçe zaaf-ı sabıkını unutan küstah bir mahluk olduğumuzu,
arımızla doğurduklarımızın tabiatın bu ezeli ve ebedi kaidesinden kurtulamayacağını

takdir

rum; kanatlarında uçmak kuvvetini hisseden bir kuş : avrusunun, arkasına bir daha bakmağa
ezzül etmeden yuvadan fırlamak isteyeceğini inkar etmeli miyim?. Haşa, bu hiç kimsenin
edemeyeceği bir hakikattir. Yalnız korktuğum nokta bugün o yavrunun kendisini uyuttuğu
kollarına mutiane avdet edebilmesini te'min için " gayr-i mer'I rabıtalardan istifade edip
yeceğim meselesidir.
sanlann şebabet dediği öyle mecnun dakikalan v.ırdır ki yirmi yaşında genç bir başın saç
erini benimkiler yerine belki başka eller okşayacak,

yirmi sene alet-tevali

şefkat ve

etimin buselerini taşıyan o yanaklara belki başka dudaklar sahip olacak ... Ben işte daha
bu yirmi senenin başlangıcında

bütün bu hakikatleri görüyor,

ktan vuku'u muhtemel avdete hazırlanıyorum.
ğu bu kollara daima iltica edebileceğini,

bu dikenli ve müşkil

L-3u sevimli yolcunun yirmi sene evvel

rahatsız b.ışını orada ebediyyen dinlendireceğini.

şlanrıı kurutmak için, saçtan biraz daha ağarmış hı: valideden daima penah. ümid, teselli
· ileceğini düşünüyor ve müteselli oluyorum. Burada susuyorum, adeta bir cilt yazı yazdım.
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görıdermeğe cesaret edemem korkusuyla
saadete henüz alışamadığım

onları bir daha gözden geçirmeyeceğim.
için deli 'E,ibi oldum. İki gözlerinden

Ne

öçerim

. lacığım ...

Dört Sene Sonra
... Evet azizem, dünkü bebek bugün adeta bir erkek oldu. Adadan avdet ettiğimizden beri
cük vücudu hemen iki misli büyüdü. Daimi bir zevk ve neşe içindeyiz. Her dakika iskemle
· e çıkıyor, duvarda sallanan saatin topunu çekiyor. elleri cebinde pür-vekar rnüternadiyyen
ıyor. Her sabah, babasının iri ve parlak potinleri yarunda onun ufak sarı kunduralarını

... kçe henüz pek yakın maziye irca'<ı nazar etmek mccbüriyyetinde
ün potin, yarın belki mahmuz ... Yarabbi, rnes'üd

kalıyorum. Dün kundak.

:'.ünler ne çabuk geçiyor. Henüz dört

da... Yavaş yavaş, gıdıklayan, şakacı bir erkek olacağa benziyor. Oyun ve oyuncakların
en ekserisi barb ve darba mütemayil, evin içi küçük büyük pistole, tüfek.kılıç ve kırbaç ile
... Sıhhat ve afiyetinde beni mesrur eden bir tekamül var .. Oyunda yorulduğu zamanlarında
kendisine verdiğim okşayışları bana iade eden bir melek oluyor. Her akşam yemekten sonra
ığunda sallanıyor, başımı iki küçük elleri arasına :ı larak saatlerle beni eğlendiriyor,

taze

klan yüzümde geziniyor. Bin türlü "niçin'Ter arasında uzun müddet vakit geçiriyoruz. Şu
arı sana ancak gece yazabiliyorum.

Saat epey ilerlemiş, masamın üzerindeki saatin hırıltılı

on ikiyi haber verdi. Gözlerimden uyku dökülüyor

. Açık kapısından oğlumun öksürüğü

·. Seni terk ediyorum. Soğuk almış olacak .. Bu sabahtan beri nabızlarında

bir faaliyet

iiyordum. Rica ederim benimle eğlenme, hayatım bu güzel çocuğun arzularıyla öksürükleri
na sıkışmış olduğu halde sana muvakkaten veda edix orum. Bütün kalbimle seni kucaklarım

15 Mayıs
Çocuğum hasta Süheyla; dün, bir istişare-i tıbbiye yapıldı. Bizim eski aile doktorunun
inde hüzün müşahede ettim. O saklamak istiyordu. Fakat ben bunu validelik gözüyle
- . Bu hakikat pek feci' kardeşim; beni teselli etmek istiyorlar. Fakat ben titriyorum. Gece
geçti. Bu katil hararet hala devam ediyor. Dün her şeyden mukaddes tanıdığım çocuğumun
-

biraz daha eridiğini görüyor, yarın belki daha fazla eriyeceğini hissediyorum. Ölmek ile
bilmem ki iki netice midir?.
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30 Mayıs, Büyükada
Beni buraya getirdiler, dimağımla beraber hislerim de dondu. Her gün biraz daha sıkıntım
. or. Berıimçün teselli ve afiyet kalmadığına

kailim. )ayet yurdumuza dönemez isem sana

arının Süheyla ... Evime uğra .. Odamda bir camlı dolap var .. Orada, onun hala gözlerimin
e kıpırdayan zayıf parmaklarının

son izlerini,

O)

uncaklannı

bulacaksın. Onlara temasa

senin güzel ve vefakar ellerin rnezündur. Bu mukaddes ve mahzun metrukatı, bu harab
bir saadetin zavallı şahitlerini birer, birer yak .. Oh ' Boğazıma bir ukde tıkandı. Hıçkırıklar
I
oguyor
....

Elveda azizem, ne denilir, narin zeminler üzerine kurulan rakik binalar nihayet pek çabuk

i-i inhinadır. Baki ebedi hürmet ve tahassürlerim.
Müstensihi: B.

Geçen nüshadan maba'd
Maraz-ı Efrenci, Süret-i Sirayet ve Gözlerdeki Tahribatı
-2. Iokta-i temasta zuhura gelen ilk alaim-i maraz "ş.uıgre-i mutasallibe" maraz-ı efrencinin

-i ula mebde'idir.

Rengi

bakır

rengine

müşabih.

müdevverimsi.

mutavassıt

düğme

etinde, urnku az, hôfelerinden tutulup da hafif sıkılacuk olursa sert olduğu görülür. Sathında
iya cerahat yoktur. Cerahat olan şangreler
eder etmez "nahiye-i

rnagbene"

diğer

111 i kroplarla

da aşılanmıştır. İşbu şangre

[*]246 de ekseriya bir, bazen müteaddid

tahte-1-cild

.•.vver topaklar hissedilir ki bunların teşhis-i maraz hususunda mühim rolü vardır.
Bu ilk devrede ekser musabın tütün tozu, toprak, kireç, çini taşı; idrar ve birçok pisliklerle
-i mezküreyi tedaviye kalkışırlar ve bu suretle diğer mikropların da sirayetine de meydan
k karhanın büyümesine

ve derinleşmesine

yardım ederler. Halbuki alaim-i ibtidaiyye-i

iyyenin zuhurunda mütehassıs bir doktor vasıtasıy I:; tedavisi gayet kolaydır. Yüzde 90-95
ib olacağı şübhesizdir.

Maatteessüf hastalığın
sakimelerinden

buslangıç

en mühimidir.

zamanında
Birçok

doktora

şarlatan

müracaat

mutatabbiblere,

illere, üfürükçülere vücudunu ezdirip harab ettirdikten sonra ancak halet-i nez'de doktora
aat edilir. Tabiidir ki bu zamanda doktor da bir şev yapamaz. İşte illet-i efrenciye mübtela
aste-ganda evvela tütsücü namıyla beyne'l-halk dehhaş bir mütehassıs tanılan bazı kesana
aat ederler. Tütsücülerin en mühim ilaçları, deve gübresiyle ifrazat-ı luabiye ve daha birçok

I Baldır ile karın arasındaki hadd-i fasıl
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erle bir miktar civa meze edilerek imal ettikleri haplardır ki bunları kullanan haste-ganin ne
•.. e zehirleneceğini düşünmek tüyleri ürpertir.
Zalimane

perhiz tatbikatları

da vardır ki hastayı

birkaç

avemet-i vücudiyelerini azaltacağından mikropların g.ıtebe-i

gün içinde zayıf düşürerek

kat' iyyesine uğrarlar ve aylarca

iş çıbanlarla vücutları perişan olur. Bundan başka mahud haplardan isti'rnal eden haste-ganin

azları erir, dişleri düşer, bağırsakları bozularak amel baslar ki bu devirde bazı haste-garı hayata
·~, edebilirler. Ekseriya hasta usanarak verilen hapları kullanmaktan

imtina' eder, kuvvetli

ek yemeğe başlar, dolayısıyla tütsücülerin tenbihatuu terk ederler. Bu zaman zarfında da
-ı efrenci devre-i ülasını itmam ettiğinden yaralar kendi kendine iyi olurlar. Fakat yaraların
. anması rnahüd tütsücülerin haplarından değildir.
Esasen frengi devr-i evvelini -bir aydan üç aya kadar ulan müddeti- ikmal edince muhakkak
erte yaralar kapanacaktır.
Bunu bilen ve düşünen olmadığındandır ki mezkur yaraların kapanması haplara ve tütsülere
ediliyor ve bu suretle de mutatabbiblerin mevki 'leri yükseliyor.
Şayan-ı teessüftür ki zamanımızda

bile musabinin yüzde doksanı doktorlara müracaat

eyerek bu muzır adamlara kurban gibi teslim-i nefs ediyorlar.
Devr-i evvelini ikmal eden rnaraz-ı efreııciyi devr-i sani-i efrenci rakip eder ki bu devrin en
a'razı vücudun her tarafında pembe kırmızı gül renginde lekelerin zuhuruyla ses kısıklığı,

• zda ve dudakların iç taraflarında karhaların husülüdür.
Bunları takip eden tezahürat-ı efrerıciye :
I-Ciltte "hatate"ler yani içi susuz kabarcıklar, "huvcysallar''

yani içi su dolu kabarcıklar,

gi ergenliği." frengi daüssadefi ve tenasül· nahiyesinde "kondilom'tlar

yani karnabite benzeyen

ürat-ı efrenciye hasıl olur ki bunlar ne kaşınır ve ne de ağrırlar,
2-Gışa-yi muhatilerde, ağız burun' ve boğazda 'ihmirsri ve hatatevi indifalar husule gelir ki
iar ağızda kuruluk, yanma ve kaşınmayı rnücib olurlar.
3-Veterler, sıfaklar üzerinde zülali keselerde adale ve mafsallarda bazen şiddetli ağnlar olur
çok defa mafsallar şişer; frengi romatizması olur. Ekser hastalar gerek üzerlerine basılınca ve
kendiliğinden kemiklerinin adeta oyulur gibi şiddetli suretle ağrıdığını hissederler.
İşte ikinci devir olan bu devrin nihayetine doğru gözlerde tahribata başlar ki gelecek defada
ber-tafsil yazacağım.
Bakteriyolog
Ernrôz-ı Ayniyye ve Zühreviyye Mütehassısı
Doktor
Mustafa Fehmi

ısı·

Ziyü-ı

I

Azim

Larnaka eşrafınd~·Has_an Ke~~ E~endi iki s~n~den b~ri,~uçar _old~ğ.u hastalıktan reh_a-:ab

nayarak geçen şehr-i Hazıranın uçuncu Cuma gunu "ırcu ... emr-ı celılıne lebbeyk-zerı ıcabet
tur.
Merhum-ı mumaileyh merkezi Lamaka'da olan Ahıııet Kenan ve evladı247 ticarethanesinin
asır bir müddet riyasetinde bulunarak basiretkarane ıedvir-i umura muvaffak olmuş rahim,
ar ve Kıbrıs ticaret aleminde pek ma'rüf bir vücud-ı n.idirü'Lemsal idi.
Merhüm-ı mağfur nail-i rahmet

ü

rahman oldukça ai le-i keder-didesine örnr-i tavil ve sabr-ı

il ihsan buyursun.

(Egyptian Gazette )ten:Paris-Haziran

19-Lord Curzon, maiyyetinde İstanbul

İngiliz mümessili Lord Hardinge

ğu halde bu sabah Mösyö Briand248 ve Mösyö (Buneıı Lonkar) ile konferans akd etmişlerdir.
en sonra her iki taraf da Türkiye ile Yunanistan· darı aldıkları raporları okudular. Lord
on İngiliz nokta-i nazarını izah etti ve yeni bir Yunan-Türk müsademesinden ictinab lüzumu
ındaki İngiliz fikrini bildirdi. Bu mütala'at yarın tedk.i, edilecektir.
Paris-Haziran 19 .- Fransız nokta-i nazarı, Londra ı.. -nferansınm kararı mucibince İzmir ile
ya'ya bir heyet-i tahkikiyye gönderilmesinde ve bu iki kıt'anın kime terk edilmek lazım
eğinin tayininde temerküz etmiştir. Bu süret-i ta. .ıssut, Türklerin ahiren ihraz ettikleri
eden ileri gelmiyor. Ürnid olunur ki gerek Atina ve gerek Ankara makul hareket edeceklerdir.
an sefiri (Bunen) müzakeratta hazır bulundu ve gerek lngiliz ve gerek Fansız nukat-ı nazarını
etine bildirdi.
19.- Merıabi'vi mevsükadan

alınan malumata nazaran İtalya hükumeti,

a gibi; Yunan tecavüzatına bir nihayet vermek ve T ürklerin mu'tedil fırkasının arzu ettiği
iliki iade etmek azmindedir.

Şurası da te'yiden bildiriliyor

ki Lord Curzon

Sevres

'' edesinin bir muaddel süretini tanzim etmiştir.
Paris- Roma'dan verilen malumata nazaran Bekir Sami Bey beyanatında sebeb-i istifasını
alist-Türk-Bolşevik

hükumetinin vaziyetini ta'dil etmekten istinkaf etmesi" suretiyle tarif

ir. Ankara hükumeti Londra konferansında

dermiyan

edilen mutalebata el'an merbut

duğunu söylemiştir. Bekir Sami Bey (Matin) gazetesi muhabiriyle yaptığı bir mülakatta,
a hükumetinin

vaziyetini

Fransa'ya

tamamiy le

bildirmek

maksadıyla

lada" şeklinde yazılmış olan kelime, tarafımızdan "evladı" olarak düzeltilmiştir. MD.
istide Briand (1862-1932) Fransız devlet adamı. MD.
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geldiğini

ve

üslümanların dostu olan Fransa ile uyuşmağa kemal-i samimiyetle

ümidvar olduğunu beyan

Ankara Londra konferansının teklifatını tasdik etmemişse de red de etmemiştir, demiştir.
emalistlerin

Fransızları Kilikya'da rahatsız etmek ni- etinde

olmadığını

da ilave etmiştir.

ara'ya Rus askerlerinin vürudunu inkar etmiştir. Paris konferansının şark mesaili hakkındaki
lan noktasında Bekir Sami Bey, Yunanlıların haksız olarak işgal ettikleri araziyi tahliye
edikçe Türkiye'nin devletlerin müdahalesini kabul etmeyeceğini söylemiştir.
Ankara'dan alınan malümata nazaran Yusuf Kemal Bey bir vazife-i mahsusa ile Londra'ya

"Vakit" gazetesinde okunmuştur:
"Petit Journal" gazetesi

diyor ki Şark'ta vaziyet bu son hafta zannedildiği kadar feci'

ünmüyor. İzmir'e vasıl olan Kral Konstantin hararetli beyannameler
nda zuhur eden sıtmadan esir-i firaş bulunmaktadır
efikin payitahtlanna

neşretmiş ise de tam

Türklere gelince Mustafa Kemal Paşa

Londra i'tilafını müzakere etrnis olan Bekir Sami Bey'i göndermiştir.

ğer taraftan Sadrazam Tevfik Paşa Müşir İzzet Paşa ile milliyetperverler arasında bir mukarenet
sisine taraftar bulunan a'zayı kabineye almak için tebeddülat icra etmiştir. Mezkür gazetenin
baratına

nazaran

Britanya

hükumeti,

artık

Mösx

,i

Briand'ın

nokta-i

nazarından

pek

.laşmamakta ve Yunanlılara iktisaden serbestlik bahşetmek suretiyle İzmiri Türkiye'nin taht-ı
imiyyetine iade etmek üzere Londra i'tilafnôrnesine yakın bir süret-i tesviye bulunması imkan
icinde bulunınaınaktadır. İşbu süret-i tesviye :1: Trakya · Lia bir hudut te'sis edilecek ve Türkleri
edecek

birtakım

müsaadatta

bulunmak

şartı: la

Fransa

ve

İtalya

ile

mün'akid

amelere heyet-i umümiyyesiyle riayet edilecektir.

'Tan" gazetesi şu yolda beyün-ı mütala'a eylemektedir:
Atina ve Ankara'da

her iki düşman hükumetin

üç ay evvel Londra'da

teklif edilen

inezonu kabul etmeleri hususunda ısrar etmek lazım mıdır? Bu kombinezon pek narin ve
ü'l-inkisardır. Çünkü hiçbir şeyi tanzim ve tesviye etmiyordu. Sevres muahedesinin tedkikini
için bir vasıtadan başka bir şey değildi; mademki şimdi aylar geçmiştir, o halde açıktan açığa
ike teşebbüs etmek iktiza eder. Fakat muahedeyi
ere iade etmek ve Yunanlılara Anadolu'yu

ıvukik etmek her şeyden evvel İzmir'i

tahliye ey.emelerini söylemek demektir.
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Nefaset Salonu
iren küşadına muvaffak olduğum dükkanımda
em müşterilerimizce
· . Fiyatlarımız

~uyet nefis tatlılar i · mal etmekteyim.

bir defa tecrübe sanatımdat.i

gayet ehvendir.

Muavenet

maharet ve nefaseti isbata kifayet

ve himayelerini

arzu ettiğim bütün Türk

lerim mağazamı teşrifle fevkalade memnun kalacaklardır.
Baklavacı
Hüseyin Cahit
Lamaka
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Teşri'! Kuvverıcr
Hukük-ı beşer beyannamesinin

neşrine takaddüm c.lerı senelere ait mevzüat-ı tarihiyyeyi,

. Asur, İran, Makedonya ve Roma'rıın mes'uliyyet uuumağa lüzum görmeyen fütühatçılarını
iyet bütün alem-i medeniyeti 'huzurunda zanü-zede ~iirmek. zevkini bir dakika için tanımak
esiyle la-akal iki milyon adamı imhaya sebep olan Napolyorı'u bir tarafa bırakarak doğrudan
- ıya maksada vasıl olmağa çalışacağız.
Tarihin serbest ve ser-azad yaşadığı devirlere ait olun bu. fakat gayr-ı mes'ul kanun vazıları
ievr-i ahirin her şeyden evvel mes'uliyyete bir mana , ermek mecbüriyyetinde

bulunan teşri'!

·etleri arasında bir münasebet ve rnahiyyet aramak bilinmez fayda verir mi?
Ferdi ihtiyaçlar ile ictimai zaruretlerin yekdiğerine olan nisbet ve rabıtası nasıl kabil-i inkar
~·• e ferdin bilerek bilmeyerek günah ve cürm işlemesi nasıl tabii ve mücib-i mücazat görülürse
itibariyle ferd, gaye ve kanun itibariyle heyet-i icurnaiyyenin

şahsiyyet-i maneviyyesine

't nihayet bir vekil olan bugünkü vazı-ı kanunlar içiıı de bir rnes'üliyyet tanımak, onların da

' ve cürüm ika edebileceğini kabul etmek zaruridir.
Mevzu mühim ve vasidir. Bahsin en küçük ve ehemmiyetli kısmı üzerinde işlemek daha
- dur; irtikabı pek mücerreb olan bu günahların acaba : nenşei nedir ? Kanun vaz' mı kendisine
ek

ittihaz etmiş olan insanların, hilkat-i Aderrı'Ie

baslayan ihtiras ve menafi' -i muhtelif eye

miktarda vücut vermiş olmaları mıdır ? Bize kalırsa ııe ihtiras, ne de menafi' dir; belki sarf-ı
ettikleri bu mesaiyi hakkıyla tedkik ve tetebbu' etmemiş olmakla beraber, bu mecbüriyyerte
rdikleri ihmaldir.
Bir eczacı çırağının yüksek derecede 'düçar-ı hararet olmuş lalettayin
üd kuvvetli bir müshil vermesini ve hakikatte kaim »ağusağmda
~ı

bir hastaya bila

mühim bir iltihabı olan ve

bu müshil taht-ı tesirinde terk-i hayat etmiş bulunmasını farz edelim; zabıta-i adliyyenin
faaliyete geldiğini, zavallı eczacının dikkatsizlik yüzünden katl-i nefs cürmüyle itham

iğini görürüz. Heyet-i ictimaiyye

içerisinde bu eczacının hadd-i zatında iyilik yapmak

tiyle hareket ettiğini kabul edecek hiç bir kuvvet, mahkemeler arasında esas itibariyle hüsn-i
etini ve sadece teşhiste yanılmış olduğunu ileriye sürerek ma'zeretini tasdik edecek ufak bir
· var mıdır? Bu babda serd edilecek müdafaaya karşı , erilecek cevabın, mahkeme kararlarına
olacak yegane esbab-ı mücibenin gayr-ı kafi vukuf ve malumata rağmen mücib-i töhmet
ile tasaddisini kayd ve tesbitten başka bir şey olmayacağında tereddüd edilebilir mi ? Teşhis
edavi arasındaki

irtibat

ve münasebetten

ehassıslar bile mes'uliyyetten

kurtulamazken

ve bunun

tedkik \ ç tetebbu'daki

~ ·' et olanlar için bu mes 'uliyyet evleviyyetle vardır.
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netayicinden

doğrudan

doğruya

ihmalleri muhakkak ve

Bizce emraz-ı ictimaiyye mütehassısları demek olun vôzı-ı kanunların hakkıyla ihtisas ve
görmemiş olanlardarı intihabı; teşhis ve tedavi hatalarını ve belki binnetice

bağırsak

ını davet edebilir.
Kanün yapmak vazifesini deruhde etmiş olarılann yuptıklan fenalıklar ekseriya bilmeyerek
1•

gelir, ne mazideki .ı:ıe de hazırdaki terbiye; bir çok adamlara henüz içinde yaşadıkları
et-i beşeriyye hakkında bir fikr-i ilmi vermemiştir. Ticari. sınai. idari ilah ... Birtakım amiller
idame-i hayata mecbur olan heyet-i ictirnaiyyeyi lıcr vechden tedkike alışmış olmak çok

idaresi için muhtelif

usullerden

harıgisin i 11 daha muvafık,

ihtiyaç u zarüret-i

ıiyyeye harıgisinin daha faydalı olduğunu ameli tecrübelerle tedkik etmek kanun vaz'ına
olanların birinci vazifesi olmalıdır; bu babda ilk tecrübeleri hayat-ı aile tatbikatından
ak hem kolay hem de müessirdir. Zevcesini idare etmek, yahut kendisi

de dahil olduğu

evin bütün idaresini zevcesinin yedine tevdi' eylemek, çocuklarının talim ve terbiyesi.
çilerinin istihdamı hususunda hüsn-i muamele veyunut bilakis tevbih ve tekdir usullerinden
· in daha faydalı olacağını tedkik zımnında yap.ıcağı

tecrübelerden

çıkaracağı netice.

-i husüsiyyesini te'rnin edeceği gibi bu tecrübeleri '.:'.ı:.)rmüş ve bu mes'üd neticelerin avamil
ssiratını yegan yegan tedkik etmiş olan bir adamın , azı-ı kanun olduğunu tasavvur edersek
ikyasta büyük bir aile demek olan heyet-i ictimaiy. eye edeceği hizmet ne kadar faydalı ve

beri münhasıran ilmi bir maksadla verdiğimiz izahattan sonra münakaşamızı
edersek; her vazı-ı kanunun; vekaletini

deruhdc

ettiği binlerce adamların

hayat ve

yle alakadar büyük bir mes'uliyyet muvacehesinde bulunduğunu unutmaması icab edeceği
ine vasıl oluruz. Bu neticeyi bir hakikat-i fi'Iiyye olarak kabul etmekle beraber, heyet-i

iyye arasında bil-vücüh tezahür eden hadisat-ı umumiyye; hadisat-ı ferdiye-i beşeriyyenin
· mecmuasıyla süret-i mutlakada alakadardır. Binaenaleyh

heyet-i ictimaiyyeyi birbirine

·an nizamat ve esasatı hazırlayacak olan bir adam, havari dimağı ilah ... gibi birtakım vücüha
ı tabii oları bu hadisat-ı rnütevaliyeyi mütala'a
olmak.tarı uzakta

kalacağına

şübhe

ve ıedkik etmemiş olursa müvekkilleri için

etmemelidir.

Hülasa,

yukarıda

izah ettiğimiz

·eseye avdetle, itirafa mecburuz ki kanun yapmakla vazifedar olanlar sunüf-ı muhtelifede
ü

hadisat-ı ictimaiyyeyi tedkik ve rnütala'a etmiş veya etmemiş olmalarına göre hedef-i

·· itiraz olurlar; sinin-i medide tedkik ve tetebbu' neticesinde fizyoloji, ilmülemraz ve ferın-i
malümat-ı kafiye iktisab etmiş bir .loktor taht-ı tedaviye aldığı hastanın
adliyeye

ma'rüz kalmaz; çünkü kudret-i ilmiyyesi

ve niyet-i halisiyle

ıştır. işte malumat u kudret-i ilmiyye vü kafiyeyi ikı isab etmiş bir vazı-ı kanun da aynen bu
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.ora müşabihtir. Hüsn-i niyet ve vukuf-ı ilmiye müsten«l olarak ittihaz olunan tedabir-i idariye
iyi neticeler vermemiş olur; bundan dolayı büyük bir ta'riz ve takip değil belki sadece bir
ryı ictihadirnevzü-ı bahs olmak lazım gelir.

Fanüs-ı Hayül
Aşk ve İzdivac ...
Sorulur, dinlenir, bakılır, ta'rnik edilirse görülür ki muaşakanın onda dokuzunda aşk saik:
·asıta; sıkıntı sebep; iğfal fi'l; fütur akıbet; teessüf neı.cedir.
Aşk küçük bir sermayedir; idaresi bilinirse neticesi muhakkaktır.
Kadın daima sabit bir noktadan menfi bir noktaya müteveccihtir. Dostluğa kabiliyeti az,

İzdivac bir komedyadır; zevce rolünü ekseriya kna oynar, zevk çok iyi olmak şartıyla
·esinde muvaffak olmuştur.
İzdivac nihayet bir bey

ü

şira'dır; ilm-i hesabda iki .nenfi bir rnüsbete müsavidir. İzdivacda

etsizlik bir fazilete tekabül eder.
Vahşilerde kadın yük hayvanı; şarkta zevk aleti: .vlmanya'da ehli bir hayvan; İngiltere'de
iz bir hizmetçi; Amerika'da

şımarık çocuk; Fransa· da zevkinizi aynı zamanda masrafınızı

· ettiren bir dosttur.
Bir kadının aşkını kazanmak, bir erkeğin dostluğunu muhafaza etmek çok kolaydır. Yalnız
-:1 olan bir erkeğin dostluğunu kazanmak, bir kadının .ıskırıı muhafaza etmektir.
Kadın sevdiğine sabır tavsiye eder; sabırsızlık adL·::ı-i muvaffakiyet demektir. Kavi ile fil
deki mutabakatsızlık : kadındır.
Muhabbetle sadakat ezdaddandır. Sadakat ancak vazife olduğu zaman fazilet olur.
Erkek sağır, kadın kör olmalıdır ki ailede irntizac olsun.
Aşk tabii, vazife ictimai bir kanundur. Bu iki kanunu birden tabi olabilenler bahtiyardır.
Hayat ve dünya kadın için merhametsizdir.

Kıvmetdar

olması kifayet etmez, vekar

ır. Güzellik yetişmez sevimli olmalıdır.
Faziletkarlık azdır; bunun esasını da bilmelidir.
lerirıden ziyade bil-vücüh ahlaklarına

.'\Jail-i ınuvaffakiyet

olabilen

kadınlar

medyundur.

"Muti köleniz ... " ta'biri de dahil olduğu halde, takdir ve perestişe müteallik bil-cümle elfaz
itibariyle evvela istihza saniyen iğfale delalet eder. Ekseriya aşıklar eğlenir, rna'şükalar

'Işık"
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İlm-i Terbiye-i Etfül'den:
Çocuk ve Çocukluk
-1{irminci asnn ihdas ettiği demokrasi zihniyeti, her -eyde olduğu gibi çocuk ve çocukluktan
inkar edilemez. Bir inkılab vücuda getirdi; pedagojinin

[*]249 dünkü esasatı ile bugünkü

~ arasında tekevvün eden fark ve tagayyür artık gözle görülmek değil adeta el ile tutulacak
de tekasüf etti. Ferd ile cemiyet arasındaki tezat u ıchalüf-i ahkamın derece-i ülada çocukta
ığını tedkik eden mebahis-i ilmiyye, kök ve çiçekten başlayıp meyve ve böceğe kadar
1

nebatat ve kısmen hayvanat hakkında beş ila yedi yaşında ma'süm dimağlara ibtidai fakat

fikirler vermek suretiyle ameli ilim telkin eden çocuk bahçeleri, harften ziyade çizgi ve
le coğrafya, tarih, öğreten, hatta zeka ve düşünce serpen rnüessesat-ı ilmiyye teessüs etti.
Ierakki ve tekamül itibariyle şark ile garb beynindeki uçurumlardan birisi ve bize kalırsa en
i budur. Garb, çocukluk aleminde bir şahikadan ötekine doğru metin adımlarla yürürken
bu kaziyyede

dahi ibtidai vasıtalara

merbutiyet-i

gösterdig.

sadıka bilmeyiz

itiraf

meli midir?
hr fikr-i istitradı ile yaptığımız şu mukaddimeden sonra merdivenin birinci basamağından

er şeyden evvel, çocuk nedir? Bazen cevval ve fo

.ı].

bazen hayalı ve sakit anlaşılamaz bir

yahut yorulmaz ve yılmaz bir sırr-ı hilkattir; fikren ve vicdanen esir olduğu gayr-ı kabil-i
met bir kuvve-i hayatiyye taht-ı tesirinde başlı başına bir alemdir. Müşkilat tanımaz,
riyet anlamaz, arzu ve iradesi için her şeyi fedaya hazır. hakikatten ziyade hayale meftun
·r hükümdardır.
~ocuğun bu hükümdarlık devresi üçten başlar, onuncu yaşında öyle bir devreye dahil olur ki
vk ve idaresi için başka esaslara ihtiyaç görülür. İ~Le çocuğun fikir ve zekasının en ziyade
e-i metineye rabtı lazım geldiği devre bu, irade-i mutlakasına sahip olduğu zamanlardır.
terbiye bugünkü şark zilıniyetinde olduğu gibi - hu neticeleri tamamen ihmal etmiş, bu
lrin taksimine bir kıymet-i ilmiyye vermeğe lüzum t-(innemiştir.
.,ocuğun bu hakim devresinde birtakım kavaid-i ilnux ye öğrenmeğe ihtiyacı yoktur; kuvve-i
yesi kendisine kafidir. Mümkinat ile gayr-ı müınkinat

arasında kuvvet ve iktidarının

nı tanımağa, kavanin-i tabiiyye veya ef'al ve harekatının. düşündüklerinin rıetayicinden
yyet deruhde etmeğe kat'iyyen mütemayil değildir. Yarının ilim ve fikir ordusunda mevki'
lacak çocukların her halde o devrelerinde yetiştirilmiş olmaları derece-i vücübdadır. Oyun

-i terbiye-i etfal
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~aye şeklinde doğru,. yanlış vaki olacak her nev'i ı-.· ı kinat çocuk tarafından aynı derecede
.ıkla karin-i kabul olur. Binaenaleyh bugünkü terbiye hep bu esas ve tecrübeye
niştir. Şu halde terbiye-i etfal mütevaggıllarından
:!

istinad

hie birinin bundan tegafüle ve bu tatbikatı

hakkı yoktur.

Dünya tekevvün etti edeli, geçirdiği edvar-ı muhıclifenin kaffesinde gelip geçen, doğup
ren bütün çocuklar hikaye dinlemeyi severler. Esa-.u-ı medeniyyeden.
rat ve rivayata kadar bütün öğrendiklerimizin
hafif salıntıları arasında kulaklarımıza

kısn.-.

-velev ha:

seyahate müteallik

azamını salıncağırnızın

~m

uyku davet

ve esassız olsa da- fısıldanan bu

lara medyun değil miyiz ?
Acaba bu masalların fenni ve mantıki esasata müstenid olarak çiçekten, meyveden, hayvan,
sema' vesair bin türlü bedayi'<i sınaiye vü medeniycderı bahis olanlarını ilmi ve tecrübekar
gızdan dinlemiş olsa idik müktesebatımızın

bugünkü tekamüle

vusulü için ne kadar yardım

olacağını bilmeyiz uzun uzadıya bast u temhide ihtiv :ıı; kalır mı?
Bahsin vüs'at ve ehemmiyeti gayr-ı kabil-i inkardı.

ri aksam

Risalemizin hacmi bu mühim bahsin

u safahatını tedkike gayr-ı müsaittir. Ahlaki \ e müfid oyunlar ile esasat-ı fenniyyeye

erıid hikayelerin genç dimağlarda göstereceği harikalardan. velhasıl bir kelime ile çocuklara
ecek ve anlatılacak

şeylerin

nelerden ibaret olması lazım geleceğinden

atiyyen

daha

sal bahsetmek üzere şimdilik diyoruz ki:
Elemek gıda'<yı hayat ise ilim ve fen telkin eden hikayeler
ır.
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-gerıç dimağlar için- gıda'<yı

Muhacirin-i

İslamiyye Muavenet Cemiyetinden Varid Olmuştur.
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Cerniyet-i merkeziyve Teslim

l 8 Kanün-ı sanı sene l 92 I tarihindeki ictima' -i.umümi neticesinde toplanan iandnrı müfredat listesidir.
ira'yı, Ş Şilin'i, G Kuruş'u ifade etmektedir. MD.
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(1925 t)
(Yeni Dünyanın Yeni Keşfiyyan)
l 925'ten Evvel Beşeriyyetin Hemen l ki Sülüsü Mahvolacak !
Dört Seneyi İkmal Edebilenler Layemut !. ..

ew York, Mayıs.- Beynelmilel "Bible" Cemiyeti reisi hakim "Roterford Rutherford" dün
-,., York'ta büyükçe bir kalabalık huzurunda irad-ı nutuı: ederek, l 925'ten sonra artık kimsenin
eyeceğini ve çünkü sene-i mezkürenin el-yevm yeryüzünde hükümran olan şeytan silsilesinin
rm-i muhakemesi olduğu İncil'de sarahaten muharrer bulunduğunu beyan etmiş ve irtikab ettiği
a mebni Hazreti Aderrı'in kaybetmiş olduğu gıdanın l 925'te keşfi hasebiyle

tarn bir

emutluk teessüs edeceğini ve sene-i hazıra ile 1925 SL'11esi arasında geçecek müddet zarfında
düs ve tevali edecek kazaya ve belaya dolayısıyla dünya yüzünde yaşayan insanların hemen
sülüsü mahv u nabüd olacağını

ve bundan kurtul.ıbilip de ber-hayat

· üsün-anh gıdadan istifade suretiyle hayat-ı ebediyyc c mazhariyyetleri

kalacak

olanların

muhakkak olduğunu

cinaenaleyh saçları ve dişleri dökülmüş insanların saç ve dişlerinin yeniden zuhur edeceğini,
elif sinn ve salde erkek ve kadınların terütaze tekrar hayat-ı şebaba mazhar olacaklarını ilave
"Matin"

*****
Demek.ki...
İstihracat-ı ahire kat'ı ve Ia-yetegayyerdir. Zaman ünd ve mutmaindir.

l 925'e kadar beni

rin iki sülüsünden hayır yok .. Sahib-i hakiki sunüf-ı muhtelifeden -fakat eskilerden başlamak
yla- bazılarını davet edecek, kq7.§ya ve bel aya artacık: mesela: Kalabalık evler kiracıların
yıkılacak. Banka biletlerini tab' eden makineler bozulacak, binaenaleyh
• -I

alım ve satım

akamet olacak. Müdhiş tren kazaları teakub ve tevali edecek.
Garip ve acibü'ş-şekl mikroplar yeryüzünde tezaut edecek. Doktorlar yeniden sekiz türlü
umma keşfedecek. Yanardağları dehşetle feveran edecek. Vazifesine sadakati muhakkak

güneş, artık solgun ve mahzun ziyasını dökmeyecek. ı,amer muannid ve mütekebbir grev ilan
ek. Birçok insanlar nevmididen intihar edecek, mezru.ıı. açık gazinolarda oturan müstehlikler
· ge tahribatına uğrayacak. Mecalis-i teşriiye hukük-ı verasetten bil-istifade bütçeyi tevazün
ek şartıyla her guna tekalifi iptal ve ilga edecek.
§Kaşif-i. cedidin ajandasına göre 1924 Kanün-ı evveli vasıl olacak, her türlü tedabir-i
ürtehizeye rağmen vadenin tecili mümkün olmayacak v.: beşeriyyetin iki sülüsü için ancak otuz
ük bir hayat kalmış bulunacak. Şu kadar ki mebdeden müntehaya kadar bu yaşayanlar içinden
sülüs miktarı ne suretle tefrik edilecek? Hurüf-ı heca i.rtibiyle mi? Boy sırasıyla mı ? Mevki'
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ervet itibariyle mi? Bazı devletler bu babda bir nokta-i nazar öğrenilir ümidiyle Vatikan
ine sekiz elçi gönderecek. Bazı cemiyyat

u müessesat-ı

edebiyye vü fenniyye salikleri,

ırrir ve müellifler rnensub oldukları gazete idarelerinden tavassut ve himaye taleb edecek.
§Bu sırada parlak bir güneş ile beraber yeni bir fe: ıesof türeyecek. Ortada hayat-ı sermedi
yacak. Ecza depolannda,

bakkal dükkanlarında

·Hazret-i Ademin elması: Terninat-ı

[yye" etiketini havi kutucuklar satılacak. Esna-yı harı-deki

ekmek vesikaları gibi bu gıda-y ı

için yeni vesikalar tab' ve tevzi edilecek. Artık ölüm kalkacak.
§Dünya yüzünde hayat tahammülsüz

olacak. Tevcllüdat mezüniyyet-i resmiyyeye

tabi'

; senede ancak birkaç tevellüde müsaade edilecek. Artık bir kadına yaşını sormak en büyük
at

olacak. Artık aşık ve ma'şükalar yekdiğerine

ölünceye

kadar seveceklerini yemin ile

n etmeyecekler. -Muharebeler esas ve maksad itibariyle faydasız olacak- Saçlar ve dişler

t bir tekamül gösterecek. Vasi kışlalar inşası düşünük-eek. gençler hayat ordusunun fa'al ve
uzuvları olacak, kadınlar artık ihtiyarlamayacak,

bınaenaleyh bundan böyle ne güzellik ve

müsabakalarına ihtiyaç kalacak, ne de bu müsabak.ılan idame eden müesseselere .....
§Şu halde ... Kaşif-i meşhur ile beraber biz de yüksek sesle bağıralım ki yeryüzünün kadın
bütün evlatları tam ve mütekamil bir saadete nail olmuş bulunacak. Arzu eden herkes yüze
erika'ya gidebilecek, çünkü boğulmak. olmayacak. Şarkta mücadele ve mukatele, garbda
~ ve her nev'i ameliyat-ı cerrahiye bir mana ifade etmeyecek! Fakat ... Ya sekene buhranı !l ...

Şuünat ve Hadisat
Ahval-i Umümiyye-i Aleme Kuşbakışı Bir Nazar
İcmal-i Şehri

Mesail-i Si

e vü İctimaivve :

Mösyö Briand ve Ankara Hükumeti

Fransa başvekili Mösyö Briand Ankarahükümetiniu murahhasları bulunan Bekir Sami ve
Beylerle dün bir saat görüşmüştür. Mülakat,

geçen )ubat zarfında Londra'da takarrür eden

ta'diline mütealliktir. Bu münasebetle Bekir Sami Bey, el-yevrn Boğazların muhafazasını
e etmiş olan i'tilaf kuvvetleriyle bir guna rnuhasamuya girişmiş olmamak için Kemalistlerin
l'a kat'iyyen yürümek maksadında olmadıklarını bedin etmiştir.
( 1 Temmuz. Matin)

193

Rusya'da Yunan ve Japon Tcua'asınm Tevkifi
Reval, 29 Haziran-Sovyet

hükumeti, Rus komünist partisiyle alakadar olanlar müstesna

üzere Rusya'da mütemekkin bil-cümle Yunan ve .ıuporı teba'asının
edbir Japonya ve Yunanistan'la

Moskova hükumetinin

tevkifini emretmiştir.

hal-i harbde bulunduğunu

ima

adıyla ittihaz edilmiştir. (East Europe)

Amerika Kongresi Almanya Sulhünü Tasdik Etti
Londra, 1 Temmuz- Washington'dan
-

ü

bildiriliyor: Kongre 59 reye karşı 263 reyle Almanya

tasdik ve kabul etmiştir. (Matin)

Kemalistler ve Kuva-yı İ'tilafiye
Londra, 1 Temmuz - Ajans Reuter'in
· e bir Türk hareketi vuku'

makamat-ı me'zünederı

bulacağı zannedilmiyor.

.etler bitaraf hatlara riayetkar hareket etmektedirler.

İzmit'i

·ı ürk

öğrendiğine

göre İstanbul

işgal etmiş olan Kemalist

kumandanı i'tilaf kuvvetleriyle her

e bir müsademeden ictinab için emr-i kat'ı almıştır. (J\ latin)

Türk ve Yunan ihtilafı :
Yunan Taarruzu
Atina, 8 Temmuz- İzınir'den iş'ar edildiğine göre dün krallık riyaseti tahtında vaki olan bir
a'da taarruzun son tafsilatına müteallik kararlar ittihu. edilmiştir. Yunan karargah-ı umumisi

.ta yerleşmiştir.

Kraliçe Sophie İznıir'de
Londra, 8 Temmuz- İzmir'den 8 tarihli telgrafla· bildiriliyor. Yunan kraliçesi Sophie bugün
ya vasıl olmuştur.

(Matin)

İstanbul, 4 Temmuz- Bahçecik şehri Türkler tarafından işgal edilecektir. (Havas)
(Bahçecik, İzmit' in cenubunda 15 kilometre mesafede kaindir)
Londra, 5 Temmuz- İstanbul'dan

gelen 4 Temmuz tarihli bir telgrafa (göre)252 kuva-yı

iyye İzmit büyük yarımadasını hemen kamilen işgal ermiştir. (Matin)

kelime ilave edilmiştir. MD.
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iür\derin Mukavemeti l:la.fıi
Atina, 13 Temmuz- Cepheden alınan son haberlere göre Yunan ileri hareketi muhtelif
etlerde ilerlemektedir. Düşmanın mukavemeti hafitur. Türk mevzilerinin biraz daha uzakta
asına göre düşmanın başlıca kuvvetleriyle temas ancak birkaç gün sonra vaki olabilecektir.

Bursa Cephesinde
stanbul, 9 Temmuz- Bursa cephesinde Türklerin taarruza geçecekleri ihbar ediliyor. Kuva
. e ile iltisak etmek üzere Türkler Gemlik ve Yenişehir cihetlerinden hücum edeceklerdir.
)

Yunan Taarruzu
Atina, 14 Temmuz- Bilecik ve Kütahya istikarneuerinde

Yunan "ın ileri harekatı devam

edir. Fa'aliyyet-i hevaiyyeden birçok muvaffakiyeı ıcr hasıl olmuştur. Mustafa Kemal Paşa
· ya'da 6 fırka asker tahşidiyle meşguldür.

(Havas)

Sovyet Tahşidün
Roma, 14 Temmuz- Rus Sovyet hükumeti Romany.ı ve Kafkas hudutlarında vasi miktarda
·A.t-ı askeriyyede bulunmaktadır. Tahşidat-ı mezkürenin Anadolu için olduğu görülmektedir.
y Italian)

***
Ahval-i Havaiyye :
Güneş Bazen Pek İnsafsızdır
. iew York'ta, Boston' da, Chicago' da mizanü'l-hararc
. ıew York. 9 Temmuz-

Hükürnat-ı

müttehide

3 7 santigrattan aşağı düşmemektedir.
.lahilinde

ül-fersa bir hale gelmiştir. Her tarafta teşemmüs
ektedir. Sokaklarda duş tesisatı
cıann sokaklara döküldüğünü

yapılmıştır.

ü

olan sıcaklar

ve sıcaktan vefeyat vukuatı haber

Bunvo elbisesiyle

genç kızların,

biraz serinlemek için duşlara süret-i tehacümünü

-i meraktır. Sıcaktan cinnet getirenlerin,
erin hadd

hüküm-ferma

küçük

temaşa cidden

damların yatak odası ittihazı yüzünden düşüp

hesabı yoktur. (Havas)

Ulum ve Muhtereat
Sere tanın Yeni Usül-i Tedavisi
Tababet akademisine müracaat eden doktor Kodie ( l .ıudie) ameliyat icrası fennen mümkün
yan seretan için bizzat hastanın cildi altından bir giııı evvel alınmış bir miktar kan şırınga
•.. . suretiyle yeni bir usül-i tedavi keşfettiğini ihbar etıııiştir. Bu kan. evvela tahassürü saniyen
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vi olduğu mevadd-ı esasiyyenin istirahatı dolayısı. la tasfiye edilmiş olacağından, yeniden

a dahil olduğu zaman seretana karşı müdafaası, bir kat daha kuvvet peyda etmektedir.
r Caudie bu babda tafsilat-ı kafiye vermiş ve hastanın ahval-i umümiyyesi
eylediğini, hastalıktan mütevellid şişlerin tenakusunu
yenin iltiyam-pezir olduğunu bilfiil müşahede ettiğ.n:

süratle kesb-i

ve ekseriya hasıl olan karha-i

ilave etmiştir. Fenn-i tababetin bu

iş maraz muvacehesinde şimdiye kadar hemen hemen aciz ve silahsız kalan vaziyetine
an usül-i tedavi taharriyyatının şu ilk neticeleri şayan-: takdirdir.
ı

Geçen nüshamızın 214'üncü

vlatin)

sahifesinde .lokuzuncu

a"olacaktır.
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satırda

"iğna"

kelimesi

Sayı: 16

(İkinci Sene)

1 Eylül 1921

riyaz Sahibi: OrundalızadeAbdülhamid

Seneliği: 5 şilin

es: Larnaka'da "İrşad"

üshası: Yarım şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Nazım
Aylık İctimai Türk Risalesidir

Mündericat

1 -Çocuk ve Çocukluk
2-Anadolu Harbine Karşı Vazife-i Milliyemiz Nedir.'
3-Siperlerde Bir Akşam
4-Maraz-ı Efrenci ve Gözlerde Yaptığı Tahribat·
5-Şuünat

Lefkoşa'da Asmaaltı"nda
[Cengiz]
matbaasında basıldı.

ı~n

Çocuk ve Çocukluk
-2Geçenki yazılar ile hutut-ı umümiyyesini

çizdiğim iz pedagojinin

istihdaf ettiği gayelere

sül için takip ettiği turuk-i müteferriayı mütala'a ederken unutmamalıdır ki: Hikaye sanatkar-ı
ivi ile genc-i sami arasında öyle hissi ve hayatı bir irtibat ve münasebet

te'sis eder ki, bu

ünasebet, tekamül-i tedriciyye-i müstaidd bir terbiye-i esasi olur. Ya na-be-mahal

bir tedib,

ahut rnüşkil bir vazifenin verdiği taab u fütur, ekseriya genç bir dimağ için mühliktir. Çocukta
ern-i rnemnüniyyet, mürebbide ye's tevlidine sebep olur. Belki bir lazıme-i hayatiyye olan
ünasebet-i hissiye cereyanları inkıtaa uğrayabilir. Fakat bu sırada mahir, zeki bir muallimin na
hani bir ihdasla nakle başlayacağı bir hikaye her şeyi d.ıire-i intizama sokar, çocuğun dimağını
_-uşturur; tabiatını yumuşatır, kalbine hararet, hayaline vüs'ut verir. Yalnız anlatmakla dinlemek
ındaki münasebet ve irtibata çok dikkat etmek vacibdir. Çocuk çok dinlemeye

alıştırılmış

alıdır. Çok dinlemek, -her görülen, her işitilen şey iı,:in- dikkat etmek kudretinin tevessü'ne

İyi nakledilmiş, açık bir mantıkla anlatılmış hikayeler. bila-istisna netayic-i müfide vermekle
ber çocuğun lugatçe-i dimağını zenginleştirir;

kelime. fikir, hadise. ifade. telaffuz. cümle

ondaki genç dimağın boş mahallerini yavaş yavaş doldurur.
Nev-umma mukaddime demek olan şu tafsilattan snwa. hikayelerin nev' ve cinslerine göre
'min edecekleri faydaları tetkik etmek isteriz:
Hikayeler umumiyet itibariyle ya çok mudhik, zari I fakat uydurma. kısmen hayalı. kısmen
} ahut tamamen hakiki olur. Hikayelerin

mudhik aks:11111, istihdaf edilecek gayeye nazaran

riya müreccahtır. Neşe evvel emirde çocuğun hakkıdır: kahkaha çocuğa hem kuvvet hem de
verir. Kalbini tahrik, asabını teskin eder. Hava ve ziya nüfuzu için meskenlerde pencere
Adının kıymeti ne ise, neşe ve şetaretin de çocuk üzerinde kıymet ve ehemmiyeti odur.
Fenelon, pedagojiye ait bir eserinin altıncı faslında diyor ki : "Çocuklar,

gayr-ı tabii ve

ünç hikayeleri büyük bir aşk ve imanla sever ve dinlerler. Bunların şekil ve cinsine göre ya
arlar, ya gülerler. İşte bu temayül ve tezahürden istifade kaybedilmemelidir."
Fenelon'un şu sözleri ile garbın bu babdaki efkarını hülasa etmiş olduk. İngilizler çocuğun
sini tahrik uğrunda pek ileri giden milletlerden biridir. lngiliz rnefküresi -velev uydurma olsa
çocukta şetarete sebep olacak hikayelere çok ehemmiyet vermiştir. Abes, manasız, fakat sırf
ukta neşe uyandırmak

gayesi namına

İtalyanlarda

sızlar da mahrum kalmamıştır.
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da asar-ı nefise vardır. Hezliyyattan

•

Şark'a gelince: Her şeyde olduğu gibi hezliyyat bahsinde dahi tevali-i asara göre tekemmüle
ğru dev adımlarla yürüyen garbdan daima ayrılmak sartıyla şark da muhafaza ettiği an'ane
ariy le hezliyyatın derece-i kusvasına vasıl olmuştur.
Fikrimize kalırsa, mesela altı yaşında

bir çocuğun

ağında tekerrür ve teselsül havasını uyandırabilecek

henüz tekemmüle

başlayan ufacık

surette tertib edilmiş olan hikayelerin -

ev manasız olsa da- ehemmiyet ve faydası kabil-i inkar değildir. Ciddi mürebbiler, hezliyyata
üteallik hikayeleri, zararsızlıklanna rağmen çocukta ili ın fikrini, hakikat aşkını imha edeceği
tindedirler.
Bize kalırsa; bu kanaate hürmet etmelde beraber ıcrbiye-i ibtidaiye bahsinde vaziyet ve
iliyet-i ilmiyye çocuğun istidat ve fıtratına bağlıdır. Peri hikayelerinin.

esatiri devirlere ait

alların enva' u eşkal-i muhtelifesi hemen her memlekette az çok neşe ve tehalük ile mazhar-ı
ul olmuştur. Ahlak ve fazilet derslerinin, malümat-ı ibı idaiye-i fenniyye ve hatta hevaiyyenin
ertib-i mahirane ile bu peri efsaneleri arasında çocuk dimağlara telkinindeki suhulet bilmeyiz
tafsilata muhtaç mıdır?
Binaenaleyh her şeyden evvel çocuğun ufk-ı amal u efkarının tevsii, zeka ve muhakemesinin

'iyesi faaliyetinin tahriki, iyilikle fenalık beynindeki farkın idraki velhasıl bir kelime ile takdir
takbihi mahallinde sarf edebilmek kudretinin te' mini
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üb ve mültezeındir.

Kaziyye, bu olduktan sonra maadası teferruat kabilin.ıen kalır.

Anadolu Harbine Karşı Vazife-i Milliyemiz Nedir?
Kulüplerde, gazinolarda, hatta mahalle kahvelerinde

bile toplanan bütün sunüf-ı halk bir

-i heyecan ile her dakika Anadolu Harbinin safahat-ı .nuhtelifesinden haberler alabilmek için
_ afları, postalan beklemekte, can sıkıntıları içinde vak:'. geçirmektedir.
Anadolu Harbi Türkiye'nin ya fatiha-i akıbetini okı.. acak veya tarih-i inkişafına bir mebde
aktır. Bunu anlamayan hiçbir Türk, hiçbir Müslüman ~ oktur.
İşte bunun

içindir ki Anadolu

Harbine,

değil

yalnız

Türkler

hatta

Türk

olmayan

- lümanlar bile büyük bir ehemmiyetle bakıyor, harbde bilfiil vazife-i müdafaasını icra eden din
eşlerimiz, lazım gelen fedakarlığı yapmaktan geri kalmıyorlar.
1912 senesinden beri harb ve ateş dalgalan arasında çalkanan, Rumeli fecayinin en acıklı
- · atını yaşayan, Harb-i umuminin tahammül-fersa mez.ihim ve meşakkı içinde yoğrulan zavallı
olu, bugün yine hürriyet ve istiklalinin hakkını müu.itaa etrneğe. son damla kanı bahasına.
rar; altı yüz seneden sonra istiklal kavgalarını Bursa ·. ~· İnönü havalisinde, Konya ve Ankara
arında yapmağa ve didişmeğe mecbur kalıyor.
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Sevres mu.ahecıesin.in. ihcıas ettiği Anacıo\u. H.arbı 1\ırk mü\etin.ın. ve 'Türk ocağının geç.iro.igı
uaı-ı eiimenin en müdhişi, en. dil-hıraşıdır.
Yeşil Anadolu ovaları, mes'üd Anadolu köyleri ve -chirleri birer birer fecayi-i harbe sahne
uşlar. Top, gülle ve kurşun darbeleri altında harab edilmiş bulunuyor.
Bin türlü rnüşkilat ve hudud-ı erbaa-i rnesdüde ar.ısında uğraşan bu bi-kes nesil nihayet
an bir ordu, muntazam bir hükumet teşkiline muvaftak olarak bugün bütün Müslümanların
rukunu, hukuk-ı medeniye ve hakk-ı istiklalini müdafaa ediyor.
Umum memalik-i Müslimede

olduğu gibi bizim .le çeşm-i ümidimiz

fferanesine intizar etmekte, çarpan kalblerimiz

onların vukuat-ı

her an zafer ve galibiyetlerini

temenni

Anadolu Harbi bütün Türk milletinin müdafaa-i i-tiklal kavgası olduğu için biz ve siz
harb ile alakadar bulunuyoruz.

Fi I vaki galibiyetimiz

için uzun dualar,

icatlar ve temenniyattan bir an farig olmuyorsak da u harbi, o cihad-ı mukaddesi, o vazife-i
·· şeriati yapan mücahit ve müdafi kardeşlerimize, o zavallı yaralılara bir hizmet-i mukaddese
ir muavenet-i ciddiye vü maddiyyede el'an bulunamadık.
Anadolu Harbinin bize te'rnin edeceği galibiyet hepimizin şeref-i rnillimizi parlatacak.
iarımızdan lekeyi silecek bir vak'a-i zaferdir. Binaen..ıcvh bu muhterem asker kardeşlerimize
şu uzakça ufuklardan yapabileceğimiz muavenetler \ ardır ki onları ihmal etmememiz

müddet mukaddem

Leymosunv ' kazasından

icab

ileri sürülen yeni bir Hilal-i Ahmer

iyeti teşkili Lefkoşa matbuatını biraz işgal etmiş idiysc de her nasılsa yine unutulmuş, sahaif-i
~-·başka vukuat ve hadisata ma'kes olmuştu.
Muhacirin-i İslamiyye namı altında teşekkül etmiş nulunan ve İstanbul muhacirleri namına
, cemiyet-i hayriyye vazifesini pek güzel ıfü etmekte olduğu için bu muntazam cemiyetin
sa reis-i muhteremi İrfan Bey'i ve a'za efendilerini kemal-i samimiyetle

alkışlar ve tebrik

Fakat vukuat-ı ahire bize öyle anlatıyor ki Anadolu Harbinin muhterem yaralıları bugün
ziyade rnuhtac-ı muavenet, din, hak ve millet namına daima ölmek isteyen aziz evlatları daha
muhtac-ı şefkat

ü

merhamettir.

ihtiyac-ı azim karşısında
şefik nazarlarını

acaba Muhacirin-i

İstanbul'dan

Anadolu'ya

anan zavallı askerlerimizi görseler olmaz mı?

gün Limasol olarak bilinen şehir. MD.
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lslamiyye
arıctseler

namı altında teşekkül eden

ve orada rnüdafaa-i

Hak için

M\lnac1.tln-1 \s\amı':f)1 e Cemı:fetı' nm \:ıaın\masl ve ~ ~nı \:ı1r esasın te~kfü ozon \:ı1r müciciete
-I

iftikar ettiği için hal-i hazırdaki cemiyetin
adan Anadolu Hilal-i Ahmer Cemiyeti'ne

Hilal-i

Ahmer

cemiyetleri

hatta

heyeı-i asliyesiyle.

yardım ermesi

düşman

hiçbir tebeddüle ma'rüz

daha ziyade rnuvafık-ı hakikattir

memalikinde

bile

serbest

iken,

İngiltere

ükümetinin bitaraflığını iddia ettiği şu harbde böyle bir teşkilata mümanaat etmesi hatta varid-i

Harb eden millet bizim, düşmanın ayaklan altında ezilen millet bizimdir. Yalnız telgrafları
gazeteleri karıştırmak, vukuat-ı harb üzerine nazariyyôt yürütmek zafer havadisiyle mağrur
ak bir netice-i fi'liyyeyi intac edemez.
Bizim bu vekayi' karşısındaki vazifemiz onlara muavenet etmek yollarını bulmak, bilfiil
ette bulunamadığımız o orduların mecruh ve ma'lı1llerine olsun yardım edebilmek

çarelerini

~uıuııektir.
umı1rumuzdan hususiyle Muhacirin-i
y'den rica ederiz ki meseleyi ta'rnik ederek hükümet-i

İsl.imiyye Heyeti reis-i muhteremi

İrfan

mahalliyenin rey-i muvafakatini istihsal

kterı soma intihab edecekleri şekil ve usuller dairesin.le Anadolu safahat-ı askeriyyesine bir
avenette bulunabilmiş olalım. Bu bir lütuf değil, Anadolu Harbine karşı vazife-i milliyemizdir.

Siperlerde Bir Akşam
-Vatanın Büyük MücahitlerineUlu ve yüksek dağların korkunç şekilleri arasına sıkışan şu vadide derin bir sükut var.. Etraf
karanlığın dokuduğu satranc sisler altında dumanlı gölgeler gibi hakikatini, künhünü ketm
yor., Dağlardan

esen soğuk bir rüzgar ölüm kokuları getirmekte, canlı her mahlüka feci'

tlerin elemlerini ihsas etmektedir.

Alem

korkunç.

süküti,

bir mezara dönmüş,

içinde

ıyanlar, belki canlı, fakat yalnız düşüncesiz ve müteharrik bir sürü insan makinesi ..

***
Şu yüksek zirvelerin eteklerindeki

çukur yolların içinde heykeller kadar camid şekiller

or.. Bunlar kimdir? ..
Serhaddi müdafaa eden fedailer bunlar mı? .. Her e I ı ın akı betten sonra ocaklarını düşman
klan altında çiğnenmiş gören en mazlum kullar bu zavallı askerler mi ilahi ? .. Yarabbi
· ının her kelimesine binlerce can feda eden bu bikes. haris düşmanların görmek istemediği bu

***
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Akşamın koyu rengi içinde yürüyen bir şekil gördüm:

mütereddit, mütecessis ilerliyordu ..

ğındaki tozlukları, arkasındaki ceketi, başındaki serpuşu, elindeki tüfeğiyle bu, işittiğim bir
yafetini andınrdı. Yürüdü .. Yürüdü .. Tepelerin üstünden,

hendeklerin içinden, düz ovadan

e sürüne bir yılan gibi sessiz ve seri' yürüdü ve, .. Kay boldu ! .
Geridekiler tetikte bekliyorlardı. Kirn bilir bir dakika sonra akıbetlerinde

ne kanlı facialar

şu askerlerin kalbleri şimdi kimler için çarpıyor, en fed' sahnelere şahit olacak gözleri ne

Azım bir sabırsızlık, büyük bir tehalük içinde titreyeıı. ra'şelenen mücessem ölüm şekillerine
yine bir dakika için bile tevahhuş etmeden dalan ~cı bir kitle-i fedai bütün hazırlıkları ile
· · arekete müheyya idiler. Küçük bir işaret-i ziya harb heykel-i müdhişinin manyetizma ettiği
· ğlarında pek kolay icra-yı tesir edebilecekti.
lzaklardan, karanlıklar içinde tekrar bir hayal göründü: merkeze doğru takarrüb ediyordu.
giden, demin fırkasını terk eden askerdi. Geldi ihtiramla metrise girdi. Orada kendisini
yen zabite hürmetle bir şeyler anlattı. Ve derhal uzun ve inhinalı hendeklerde gizli bir faaliyet
' . Lakin sabırsızlık elleri titretiyor, kalbleri titretiyor. gözleri karartıyordu.

Askeri işte bu

. böyle karanlık bir gecenin siyah perdeleri altına ;öıneceği elim hatıratını ihzar eden bir
a hazırlanırken görmeli.
Metrisleri dolduran bu müteharrik silsile-i eşkal arasıııda gizli işaretler ve emirler seyyal bir
·· süratiyle döndü. Beş dakika sonra tepeler bir sürü insanlar ve süngülerle örülmüştü. Bu
-ı

intikam sonra tepelerden aşağıya aktı; uzadı, vadide birçok şubelere ayrıldı, bazı noktalarda

· ar teşkil ederek yine birleşti ve nihayet karanlıklar içinde müdhiş şimşekler, can alıcı
ar vızıltılar la icra-yı fecayi' e başladı.
Yarabbi ! Ne kanlı ve feci' bir gece ... Havayı çak ça], eden kurşunlar saatlerce hedefe koştu.
arı şiddet ve faaliyet arttı. Nihayet, toplar gürledi. hedefleri bulamayan

gülleler hırs ve

.-.wuarını dağların yalçın kayaları üstünden almaya başlamışlardı.. Hayat derece-i kıymetini
tti. Ölüm bir oyuncak oldu .. Şehadet, esasen gaye-i milli değil mi idi?
Atılan güllelerin kırmızı alevleri küçük bir daireyi aydınlatırken

can çekişenleri gördüm:

ferinden ileriye koşanlar onlara ehemmiyet bile vermiyorlardı.
Bir müddet, mütehayyir ve mağrur düşündüm ! Anık kırmızı alevler, vızıldayan kurşunlar.
en akseden "Allahü ekber !" sadalan, bu ibtida bürün tüy lerimi ürperten, kalbimi bir çocuk
· gibi titreten bu harbin korkunç alametleri beni şimdi cğliyordu.
Nihayet, her şey durdu, kanla bulanmış cesetler tepelerin üstünde, vadide yatıyorlardı. Bu
· hendeğin içine bir yaralı getirdiler. Kesik nefesiyle koluna dayandığı bir asker arkadaşına
sözlerini söylüyordu: "Ben artık yeni bir sabahın şafak ışıklarını görecek değilim. Yaram ağır
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ühliktir. Nefesim darlaşıyor,

gözlerim

kararıyor.

ek, fakat hiç bir zaman bu kanlı sahneleri
ğırnda vatanın elim felaketini,
··· ve hiss-i vatanperverinizi
olmaz ve şanlı nişanlarınla

Fecirden

ve sizi bırakmayacaktır.

sizin perişan

halinizi

takat

birer, birer nakledeceğim.
memlekete,

askerlik şerefinle avdet edebilirsen,

evvel ruhum yaralı vücudumu

düşmanların

terk

Cenab-ı Hakk'ın huzuruna

ulvi, tarihlerde

misli görülmemiş

Eğer sen de bu kutsi vazife uğrunda
uyaklan

orada, Ankaradun

altında çiğnenmek

istenen yeşil

bir saat uzakta küçük, mes'üd,

yeşil

ıöy vardır. İsmi Bağlu'dur. Oraya uğra, Türkoğlu vlustafa Alinin evine git, kapıyı çal,
firperverdirler, seni her halde kabul edecekler.
Ooh, nefesim .. darlaşıyor .. Evet, git ve onlara söyle .. Nişanlım belki senin sözlerini işitirken
yacaktır. Bırakma .. Ağlamasın .. Çünkü ben güle güle: ölüyorum. Onun namusunu müdafaa
ken şehit olduğum için bahtiyar ve mağrurum. Vatan tehlikede iken yatağında ölen Türke
şerefimiz haramdır. Evet, onlara söyle .. Nerede yaralandığımı,

nasıl şehit olduğumu son

imde vatan ve nişanlımı düşündüğümü söyle .. İki eliın yakandadır .. Asker kardeş .. Sa .. kın ..

Sözlerini bitirmeğe vakit kalmamıştı. Derin ve uzun bir hırıltıyla gerilmiş vücudu asker
şinin kolları arasında cansız kaldı. Gözleri soldu. Yanaklarda
ti

son zayıf kan cevelanının hafif

henüz belli idi. Ufukta yükselen kamer matem Ii rengiyle tepeleri, vadileri, bu kanlı

. i aydınlatırken asker bir dakika bu cesur kalbin karşısmda ihtiramkar bir vaziyetle durdu; ve
erinden akan iki damla yaşla "zavallı" dedi, hasret gidi:'Or...

***
Kanlı harblerin acıklı neticelerinde

şu tek bir sahneyi

görürken tüylerim tekrar ürperdi.

gaya, topa, tüfeğe, velhasıl bütün vesait-i tahribiyeye tekrar nefretlerle lanet okudum. Fakat

..•• -ı milli ve izzet -i nefsini her şeyden yüksek tanı: an, hürriyet ve istiklaline

taparcasına

·t olan bir milletin ocağına, anayurduna hücum eden düşmana karşı alacağı başka vaziyet ne
.,. di? ...

NAZIM

Maraz-ı Efrenci ve Gözlerde Yaptığı Tahribat
-Evvelki Nüshadan Môba'd-

Maraz-ı efrencinin gözlerde icra ettiği tahribat pek vahimdir. Ekseriya afat-ı aynıyye-ı
ciye devr-i sanide, bazen devr-i salis

ü

rabide de görülür.

İkinci devrede husüle gelen tagyirat-ı maraziye-i a: niyye, tabaka-i kuzahiyye denilen yani
ün rengini veren tabakadan bed ederek tabaka-i mezkurerıin arka tarafında bulunan ve fil-i
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'yette hizınet-i mühimmesi bulunan cism-i hedebiye sirayet ve sonra cism-i billüri namıyla
gözün adese camını da tagayyürata

duçar ederek kesafetlendirir

ve gözün tabaka-i

iyyesini halfında bulunan cism-i billuriye iltisak euirir ve bu suretle fi'l-i rü'yet haleldar
. Bazen de tamamiyle fı'l-i rü'yet mahvolur.
Maraz-ı efrenciye mübtela olup da iyi bir tedavi görmeyen kimselerin gözlerinde husule
ecek ihtikan-ı munzamme-i ayniyyeyi [*]254 ehemmiyetle telakki ederek hemen tedaviye şitab
elidir. Ba-husus husılle gelen ihtikan-ı munzamme-i ayrıiyye, ifrazat-ı ayniyyeden

ari ise

aka maraz-ı efrenciden ileri geldiğine kani olrnalıcur. Bir de maraz-ı efrencinin devre-i
· esinde gözün tabaka-i korneasında yani gözün camında teşhisi gayet müşkil bir hastalık husule
· ki ekseriya doktorlar bunu teşhiste aldanırlar ve doğru bir tedavi yapamadıklarından

tabaka-i

ea harab olarak rü'yet mahvolur. Bidayette adi göz ağrısı tarzında başlar. Fakat mürür-ı
la tabaka-i kornea nesci harab olarak göz camı beynz sarımtırak bir hal kesbeder ve şifası
-~ bil bir hale gelir.
Devre-i rabia-i efrenciye afatından olarak asab-ı b.ısaride ve dimağda rü'yet merakizinde
g-ı efrenci denilen birtakım ufak çıbanlar husule gelir ,,i mevkiine göre bunlar yarım görmek
yalnız gündüz görüp gece görmemek gibi rü'yeti haleldar edecek avanz-ı ayniyyeye sebep
ıar, Bir de maraz-ı efrenci-i ırsi dolayısıyla tabaka-i kornea-i ayniyyede buna müşabih bir
ık husule gelir ki bunların her ikisini birbirinden tefrik mutlaka mütehassıs etibba tarafından
· olabilirse de ekseriya tabaka-i korneanın harabiyyeti ile neticelenmektedir.
-HitamDoktor
Mustafa Fehmi

Şuünüt
(Near East)ten: -

Rü'ya ve Fi'liy~·at
Anlaşıldığına göre Mustafa Kemal ve tarafdaranı sukut etse ve ordusu karnilen tarumar olsa
Yunanlıların bu ağır vazifeyi

başaramayacakları

unutuluyor. Enver Paşa bila-şübhe taze bir

başında olarak tekrar sahneye bir daha çıkacaktır.

Iürkler şimdi ne kadar yorgun, bitab

ar yine Enver'in bayrağı altına toplanacaklar ve Türkiye anavatanını gavur elinden kurtarmak

:·]ihtikan-ı munzamma-i ayniyye- Gözün beyaz kısmının kanlanması
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yeni bir teşebbüste daha bulunacaklardır.
· sinin Rus topu olduğu bildiriliyor.

Yunan! ı ların son tecavüzde aldıkları topların

Moskova,

herhangi

~ ·eneti diriğ etmiyor. Bununla beraber Yunanistan

antant

alel-aşikar

düşmanına

her türlü

İstanbul üzerine yürümek

arına dalıyor. Yunan matbuatı bu meseleyi büyük bir iştiha ile münakaşa ediyor ve bir (garb)
esinin Atina muhbirinin beyanına göre Yunanistan

lstanbul'un

müdafaası için Bükreş ve

_ t'tan muavenet taleb ediyor ve mukabeleten Rornanv.ıyı Bulgaristan'a karşı himaye va'd ve
slavya'ya

Selanik'i

terk ediyor. Bu mesele çok mühimdir.

Birtakım esbabdan

maada

etiklerin İstanbul'daki rnevcüdiyeti galiba unutuluyor. Ümid ederiz ki Yunanistan yine kendi
için, bu hayalata kapılmaktan vazgeçecek ve hiç olmazsa şimdi önünde duran barb işlerini
·· edinceye kadar sesini çıkarmayacaktır.

Yunan ve Türk
Yeni bir Yunan tecavüzü başladı. Bu makalemizi \ .ızarken Yunanlıların

öğrendik.

· ve Türklerin ric'at etmekte olduklarını

üyoruz. Mütecaviz ordunun kuvve-i maneviyyesinin
iartan maada kuvve-i kalbiyyelerini

kaybettikleri

Lefkeye hücum

Henüz ciddi bir muharebe olduğunu
ıevkalade olduğu söylenirken Türklerin

bi !diriliyor. Türk firarileri takım takım

ılara teslim oluyorlarmış. Yunan erkan-ı harbiyycsi Kernalilerin Sakarya'da

müdafaada

alarını mümkün görmekle beraber Ankara'ya bib-muharebe

muhakkak

girebileceklerini

görüyorlar. Milliyetçiler payitahtlarının elden gitmesini mümkün addediyorlar. Çünkü bütün
·, ve hazineleri Kayseri'ye

nakletmişlerdir.

Fakat Yunanlılar bila-rnuharebe Arıkara'yı zabt

ıer bile bu hikayenin nihayetine vasıl oldukları manası cıkmaz. Bu bir faslın hitamı olabilir, bu
· onların nokta-i nazannca

kanaat-bahş

olsa bile. Kral Konstantin,

nazırları ve askeri

eşarlan bu keyfiyetten haberdar olsalar gerek. Yunanlılar Türklere makul şeraitle bir sulh
·- cesaretinde bulunurlarsa mühimce bir iş görmüş olmakla ve müttefiklerin memnuniyetini
e kalmayacaklar, belki Yunan milletine de bir hizmet etmiş olacaklardır.

Rus-Türk Muahedesi
Yunanlıların Eskişehir'i işgallerinin bir neticesi olmak üzere Sovyet Rusya ile Türk Büyük
ilet Meclisi miyanında 16 Mart 1921 'de ikmal edilen Moskova muahedesinin serian tasdiki vaki
ştur. Bu muahedenin metni Anadolu gazetelerinde ilan edilmiştir. Gazetemizde daha evvelce

iğimiz gibi Boğazlar hakkında gayet mühim bir madde vardır. Bu muahedenin yalnız beş
desi ilan edilmiştir ki bunların birincisiyle

beşincisi ehernrniyet-i beynelmileliyeyi

?.05

haizdir.

madde tarafeynden birinin, diğerinin malumat vs: rızası olmaksızın üçüncü bir devletle
e akdine selahiyet vermediği gibi Türkiye üzerine tahmil edilmek istenilen, Büyük Millet
'nin tasdikine iktiran etmeyen herhangi bir muahedeyi tanımamağa Rusya'yı mecbur
re sonunda Misak-ı Milli'nin tayin ve tahdit ettiği Türkiye hududunu Rusya tasdik ediyor.
madde İngiltere için mühim olduğundan şuraya dere ediyoruz:soğazlarda serbesti-yi münakalatı te'min için tarufeyrı-i akıdeyn, Karadeniz havzasına
· bulunan devletler murahhaslarının bilahare akdedeceği
lename akdine selahiyetdar kılar. İşbu madde mücibince

konferans, işbu husus için

mezkur müstakbel konferansın

ıratı, Türkiye'nin hakimiyetini ve Türkiye'nin payitahtı olan İstanbul'un selametini ihlal
.ek mahiyette olmalıdır."
olşevik tehlikesini nazar-ı istihza ile görmek lngiltere'de moda hükmüne geçmiştir.
Jar, Türk hareket-i milliyyesinin bir blöften ibaret olduğunda ve Anadolu harekat-ı
/esi nokta-i nazarından Bolşeviklerden korkmakta ınfınaolmadığında ısrar ediyorlar, şübhe
ki nazar-ı itibara alınmağa layık kuvvetli bir Bolşevik ordusunun garb sahne-i harbine
si aylara muhtaçtır. Ve yine şübhe yoktur ki hu fasıla esnasında Yunanlılar Ankara
onu ve Konya'yı işgal edebilirler, fakat sonra ! . !
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;ayı: 17

(İkinci sene)

l Teşrin-i evvel l 921

Sahibi: OrundahzôdaAbdülhamid

Seneliği: 5 şilin

ıs: Lamaka' da "İrşad"

Nüshası: Yanın şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Nti7ı ın
Aylık İctimai Türk Risalesidir

Mündericat

1-Bir Mersiye
2-İntihabat Etrafında
3-Açık Mektup
4-Feci' Bir Akıbet
5-Futbol Hazırlıkları
ô-Kariin-i Muhteremeye
-Afganistan' da Tahavvülat
8-Hindistan'da Vaziyet
9-Kemal Paşa'nın Beyannamesi

Lefkoşa'da Asmaalrı 'rıda
[Cengiz]
matbaasında bası idı.
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Bir Mersiye
-Kardeşim Münirin Tabutu Arkasındanİlkbaharın yeni açmış bir gülü
Nasıl sular, sararırsa, kurursa
Sen de böyle ey zavallı, genç ölü
Genç yaşında veda ettin hayata.

Dudakların gülüyordu daha dün
Gözlerinde bir şetaret yaşardı.
Nasıl öldün ve değiştin bak bugün
Gül yanaklann255 çiçek gibi sarardı.

İşte yatmış tabutunun içinde
Dört kişinin yardımıyla gidersin.
Ağlıyor bak arkanda bir valide;
Aksediyor pencerenden bir enin ..

Ey hayatın genç kurbanı, zavallı
Arkanda bak sevdiklerin kan ağlar;
Hepsi sadık ve samımı, vefalı
Hepsinin gözyaşlarında matem var.

e yazık ki çalıştığın seneler
Bir kurşunun hamlesiyle mahvoldu;
Bir kurşun ki vahşi, hain bir hançer
Tesiriyle ciğerlerine sokuldu.

Ve sen artık mazı oldun; ne kadar
Senin için söylenilse, denilse.
Gözyaşları, hıçkırıklar, feryatlar,
Bunlar sana son hatıra, hediye ..
16Eylül921

NAzIM

.S. sayıda verilen tashihe göre "gül yanaklar" olacaktır. MD.
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İntihabat Etrafında
İntihabatın takarrübüyle cezirenin her tarafında baslayan galeyan nihayet 15 Eylül 921
inde intişar eden Vatan refikimizin değerli bir baş makalesiyle gazeteler

arasında da bab-ı

- akaşatın açılmasına sebebiyet vermiştir.·
Ciddi münakaşat karanlık yolları

tenvir ile aha Ii, e bir fikr-i mahsus verebildiği

için

bu sıralarda göreceği vazife pek mühim ve mühim olduğu kadar da calib-i

Efkar-ı umumiyyenin mizanı her vakit gazeteler olamazsa da bu gibi rnesailde ekseriyet-i
-·· in rehberi olabildikleri aşikardır. Binaenaleyh gazetelerimizin bu heyecanlı dakikalarda düş-i
'uliyyetlerine aldıkları vazife o kadar mühim oluyor ki bu vazifeyi bi-tarafane ve adilane
ak için biraz fazla soğukkanlılıkla ve etrafı, ihtiyacüı ı ve namzetlerin kaffesini uzun uzadıya
en süzerek her birine layık olduğu dereceyi verdikten sonra ehven-i şerri aramak ve ahaliye
ermekle hüsn-i ifa edebilecekleri kanaatindeyiz.
Vatan refikimizin tenkidatı gerek Müsevvidzade'rıin

gerek Ahmet Efendi'rıin programlarına

akışı bir nazarla ileri sürdüğü noktaları pek de yanlış .leğildir. Biz kazamız haricinde olan bu
aşata yakından dahil olmak istemediğimiz için tenk idata karışmayarak yalnız şunu demek
ki programlar tetkik edilirken
arını da düşünmek mecbüriyyeti

gösterilen

maddelerin

vardır. Programını

.zu mevaddı Meclis-i Kavaninderı geçirebileceğine

ne dereceye kadar kabil-i icra

neşreden her namzet programında

dair ııe gibi rerninaı ita edebilir? Veyahut

mevaddın kanun haline ifrağ yani tasdik ettirilmesi ıcm lazım gelen kuvveti gösterecek bir
~;' var mıdır ? .
Mesela bugün şunu veya bunu yapacağım

diye ortaya atılan bir efendi ihtimal ki yarın

mm aksini yapmak ister veyahut küçük bir müşkilat veya başka bir vasıta ile prensibini
eder. Bu, olmaz şey değildir. Amerika reis-i cumhuru Mister Wilson bile tertib ettiği on dört
·· hilafına hareket etmek ihtiyacını daha bir iki sene evvel hissetmemiş miydi? .. O vak'a-i
sife ve o iğfalin zavallı kurbanları bugün el'an kan dökmekle şereflerini arıyorlar.
Binaenaleyh programlar tetkik ve tenkid edilirken sahipleriyle aralarında bir nisbet tutulması
· sine birden numara verilmesi lüzumu vardır ki neticede: millet iğfal edilmiş olmasın.
Bu umum cezire irıtihabatına dair bir fikr-i mahsus olarak ileri sürüldükten sonra ikinci

-i intihabiyye olan İskele ve Mağusa kazaları namzetlerini ayrıca bir nazar-ı teftişten

Bu sene namzetlerimiz Hami Bey, Raşit Bey ve ıkhiç Beylerden mürekkeb görünüyor.
em Doğru Yol refikimizin bir iki hafta evvelki nüshusıuda görüldüğü gibi bu yekuna iki tane
ilave edilecekse ...
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İkinci

daire-i

intihabiyye

namına

namzetliklerini

busumuz ve diğer ikisi kendi fikirlerince
iyyeleri

yolunda

muvaffak

olabilmek

\ az' eden üç efendiden bir tanesi

eski

menafi' -i mil leti aramak için ortaya atılan, makasid-i
için büyük

rnüskilat

ki şimdiye

deği ı ı.

ve mezahim

ile çalışan

Raşit ve

· iç Beylerdir.
Raşit ve Behiç Beyler

tihabiyyenin

şübhesizdir

mebusluk sandalyesini

şu kadar vakitten beri ikinci daire-i

işgal eden Hami Bey· in harekat-ı sabıkasını

menafi' -i

illete mugayir görmüşler ve bu mevki'e kendileri çıkmakla milletin menafi'ni daha güzel
özeteceklerini düşünmüşlerdir.

Düşüncelerinde

belki haklıdırlar. Lakin bugüne kadar bu gibi

vki'lerde sandalye sahibi olmayan ve belki ahali tarafından bu gibi umura karıştıkları birinci

fa olarak işitildiğinden bunların gayeleri ve takip edecekleri meslekleri ahalice elan mechüldür.
Eski mebusumuzun harekatını beğenmeyen, rnugayir-i menfaat gören yeni namzetlerimiz hiç
esiz bize yeni programlar neşretmiş olsalardı fena etmezlerdi. Programsız, kendilerini namzet
eren efendiler bugün bize eski mebustan daha mechül görünüyor. Çünkü eski mebusun aşağı
bir mesleği, takip ettiği bir hatt ve hareketi vardır. Ve iyi fena bir hatt ve hareketi olan
kes kendisini ve harekatını ilan etmiş olmakla daha ziyade şayan-ı emniyet görünür.
Şimdi biz, namzetlerimizi

tenkid ederek haklarında

da serd ettiğimiz mütalaattan

bir şey söyleyemeyeceğiz. Çünkü

dolayı yeni namzet I erimizi tenkid edecek vesaike malik

ğiliz. Bu adem-i malikiyyet bizi onlar için söz söy lemcı.ten men· ediyor. İmzaları tahtında bir

gram neşredilmedikten sonra söyleyeceğimiz her söz k:ıhında. ihtimal ki. reddedilir.
İyi, fena Lefkoşa namzetleri birer program neşretmişler. ahaliye bir fikir vermişlerdir. Bil
üm İskele namzetlerimiz dahi bu küçük zahmeti ihtiyar etseler çok iyi olur. Bu istikbalde
ekleri işleve kavı bir delil olamazsa da, hiç olmazsa bir fikir. onların bugünkü düşüncelerinin
ıyinesi hükmünü alır.

Açık Mektup
İrşad idarehanesi ne
Azizim efendim,
Bilmem, size mim bir vaziferıirı tarafınızdan ileri sürülmesini ihtar edecek olursam yanınızda
atli görünür müyüm ?
Filvaki bu ihtarı size husüsi bir mektupla yazabilirdi ın. Lakin fikrimle fikriniz arasında bir
ilüf olması ihtimaline binaen açık bir mektup göndermeği

ve yine sizin fikr-i mahsusunuzun da

sütunlarınızda neşredilerek efkarımızın birer birer bütün İskele kariini tarafından okunmasını
ettiğimden böyle bir harekete cesaret ediyorum. Tchalüf-i efkar samimi bir mücadeleye
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lursa eslem-i tarikin bulunacağına kanaat-i kamilem olduğu için yazılarımın lütfen risaleniz
elerinde neşredilmesini rica eylerim.
Bendeniz nefs-i İskele sakinlerinden

değilim. Bununla beraber İskele'yi pek sıkı ziyaret

m için İskele'nin ahvaline belki cezirenin diğer kazalarından ziyade vakıfım.
Senelerden beri İskele'ye geldiğim zamanlarda,

çarşı

ve pazarda gezdiğim müddet Türk

ve ticaretinin ne derecede geri olduğunu gördükçe cigerleriınin yandığını, ateşli bir buhranın
dimağımı tazyik ederek ezdiğini hissettiğimi söylersem, kendimi size müfrid bir
yetperver göstermek için mektubuma düzme birkaç cümle ilave ettiğime zahib olmayınız.
ederim, bu hatınnıza gelmesin. Sanat ve ticaretimizin geriliği beni hakikaten düşündüren,
me'yüs eden bir rnesele-i mühimme olmuştur. Çünkü bir gazeteci olmak itibariyle siz benden
ilirsiniz ki bir milletin derece-i · mizanı kuvve-i ikıisadiyyesidir. Ve o cihana hakim olan
e-i iktisadiyye dünyada yalnız iki şeyden, iki rnenbadun kuvvetini alır: sanat ve ticaret.
Bugün karşımızda bize yan bakan, her hareketimizi isterse bir darbe-i anı ile mahvedebilen,
oelki açlıktan öldüren, soğukta çırçıplak titreten Rum unsuru bu müthiş servet ve saadeti ne
a ile te'rnin edebilmiştir? Şübhesiz her ağızdan çıkacak cevap şudur: sanat ve ticaret..
Mektubuma şu küçük mukaddimeyi·yaparken söylemeliyim ki sanat ve ticaret bu iki rnenba

.ikatin derece-i ehemmiyeti gazetelerimizin feryadı s.ıvesinde az çok millet tarafından idrak

reğe başlandı. Bu, tamamiyle bir idrak değilse de ner halde geçmiş senelere nisbetle bir

ki diye kabul edilebilir. Yalnız benim ileri sürmek .stediğim asıl nokta şudur ki sanat ve

etin az çok her şubesine mensub ehl-i sanat u ticaretimiz mevcut iken hayat meselesi

ımında mühim olan bir ekmekçimiz; milli bir fınnımızın bulunmaması, bu mühim meselenin

adar layık-ı ihmal görülmesı her sahib-i tefekkürü me· yusiyetlere gark edebilir.
İskele çarşılarını dolaşan her efendi veya herkes birkaç Müslüman bakkalına, tüccarına,

fıyecisine, kunduracısına, ötesine berisine müsadif

olursa da bir Müslüman ekmekçiye

yyen tesadüf edemez. Acaba biz hilaf-ı ade, ekmekte kat-ı alaka etmek niyetinde miyiz

re bu mümkün olsa ve yapsak ! . Lakin

0

iyice bili- oruz ki her gün her ailenin en evvel

rıdüğü; etten, yağdan, sebzeden velhasıl dünyada her şeyden evvel düşündüğü bir şey ve

mak için daima istihlak etmek mecbüriyyetinde bulunduğu yegane bir şey vardır: ekmek..
İskele kazası etrafa nisbetle daha iyi tanınmış bir kaza olduğu halde burada bir Müslüman
ının fıkdanı milli bir şeyn teşkil edecek hadisedir.
Şimdiye kadar bir Türk ekmekçinin burada bir fırın açmamasına acaba sebep nedir? Zarar
eği tahattur edilirse bu mümkün değildir diyeceğim. ._, .ınkü İskele ve Tuzla diye ikiye taksim

en bu merkezde yevmi iki' Müslüman fırıncısını idare edecek derecede ekmek istihlak eden
.lüman aileler bulunur.
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Binaenaleyh bu, ahalinin harekat-ı lakaydanesinderı neşet eden bir ihmalcikten başka bir şey
ir. Ahali çok defa kendi umür ve hususuna dalarak ııı ühim ve elzem mesaili düşünemeyecek
raddeye varır. Fakat gazeteciler? .. Evet, azizim fak.u siz ? .. Siz bu hatayı ne için ihtar
yorsunuz

? Siz ne. için bu

mühim

vazifeyi

ikri

sürerek

onlara

delalet

vazifesini

üyorsunuz ?.. Bu sizin için elzem bir vazife değil midir? ..
İyi bilirsiniz ki pazar günleri Hıristiyan fırıncılar işlemediği

ıçın Müslüman

aileler de

ar gibi ekmeklerini bir gün evveli hazırlarnağa mecbur olurlar. Ya paskalya haftalarında üç
günlük ekmeklerini ihzar için çarşılarda dolaşan Rumlar arasında bizim feslileri de gördükçe
, acaba biz de paskalya hazırlığı mı yapıyoruz diye şa~ıp kalmaz mı? ..
Aman azizim, bu acı hakikatlerden sakınmak için biraz hareket ve gayret lazımdır. Bakınız
'öımın ihata ettiği kadar bu mesele hakkında size küçük bir usul de söyleyeyim. Belki muvafık
ülür, Ahalinin, te'sis edilecek fırınla alakasını te'rnin etmek için bir şirket-i milli fırın namıyla
ya konur ve sehm senedatıyla sermayesi taz'If ettirilerek. işe başlanır.
Yegane vasıta-i hayatımız olan ve her gün hepimizin istihlak etmesi lüzumu görülen ekmeği

slüman kardeşlerimizden satın almak için ekmekçilik sanatı İskele'ye, bilhassa İskele'ye pek

Sanat ve ticarette görülen küçük hareketimiz, bu mühim noktada. bu mühim şubede de ihmal

penşan

cümlelerimle

size

fikrimi

anlutabilemem

mi ?..

Maksadım,

milli

ötede beride ararken asıl mühim noktaları perdeler altında örtmemek., onları
arnaktır.
Bald ihtiramat-ı faikamı takdim ile yazılarımı

okurken hulüs-ı niyyetime

ez tanıdığınız bir şeye inanır gibi iman etmenizi rica ederim efendim.

dünyada en

13 Eylül 921

Gayretinizin Takdirhanı
Bir Muhibbiniz

İrşad - Nam-ı müstearla idarehanemize gönderilen mektubun muharririne ihtarından dolayı
tir etmek.le bu meselenin

ihmal edilmediğini,

yalnız yapılan

bir iki teşebbüsün

bazı

ailden dolayı akım kaldığını söylemek isteriz.
Ahvalin el'an bir cereyan-ı tabiiye dahil olamayışı harici dahili vukuatın bir fi'l-i kat'ı ile
· elenmemesi bu meselenin hala düşüncede kalmasına sebep olmuştur. İskele'ye

bir Müslüman

cının lüzumunu inkar edecek hiç bir ferd-i Müslim tasavvur edilemez. Çünkü her gün ekmek
almakla Hıristiyan

hazinelerine

ak.an paralara.
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ı'vi üslüman

kesesinden

çıkan yekünlara

ınsan

ıçın

müteessir

. rveranesinden
fi'le çıkabilmesi

olmamak

mümkün

dolayı tebrik eder ve efkanmızla
için İrşad'ın bütün kuvvetiyle

değildir.

Sahib-i

mektubu

tevafuk eden efkarının

hissiyat-ı

yakın zamanda

c.ılışacağuu vad eyleriz.

Futbol Hazırlıkları
,en sene büyük bir teseyyüb neticesi olarak futbol oyunlarına kanün-ı sanide başlayan
Türk Futbol Kulübü bu sene tedarikatına şimdiden başlayarak iyi ve muntazam bir takım
_.

ıııa

getireceği niyetinde olduğunu isbat ediyor.
ş eğlencelerimizin en hoş ve en güzeli olan futh"\ oyunları bu sene halkımızı eğlerken

ederiz ki Türk oyuncularımızın

daimi galebeleri de şerefli göğüslerimizi nefes-i gurur ile

rmaktan geri kalmayacaktır.

Feci' Bir Akıbl't
ı

5 Eylül 921 Perşembe gecesi pek feci' bir akıbete .uhir olmuştur. Muallim Mustafa Münir

·: tanıyanlar için bu gece ebediyyen hatırlanacak ve .ıciz görünen beşerin bazen ne müthiş
. etler işlediğini, ma'süm bir gencin nasıl kurban-ı fec.ı.u olduğunu ilelebet unutmayacaklardır.
Mustafa Münir Bey kardeşleri arasında tahsil ve teali için çalışan büyük meşakkatlere
en yine i'dadi tahsilini ikmal ile İskele Mekteb-i Zuhurisinde muallimlikle istihdam edilen bir
··. yavaşlığı, vekarı ve sükut haliyle herkesin hürmet ve muhabbetini kazanmış bir genç idi.

"ı Münir'in bu vak'a-i anisini duyup da müteessir olmayan hiçbir fert kalmamıştır

Arkadaşları ve bütün İskele ahali-i İslamiyyesi bu se. gili gence son vazife-i veda'ı bi-hakkın
etmiş, büyük bir kitle-i halk tabutunun arkasından nıe'yüs ve hürmetkar yavaş adımlarla
yerek ta mezaristana kadar sevgili, genç kardeşlerine refakat etmişlerdir.
Vak'anın pek kanlı cereyanı, Münir'in gençliği umum kalblerde bir te'sir-i amik icra etmiş
ğuna şübhe edilemez. Zavallı daha hayatının ilk devre-i şebabında iken bir kurşunun makhüru
a genç hayatına veda etmiş; ölmemiş, fakat öldürülmüştür.
Evladını pek seri' kaybeden ebeveyninehususiyle pe.leri Ahmet Kara Kulle Ağa'ya sabır ve
llı::ımmül

tavsiye etmekle aile-i keder-didesine

arz-ı ta· ziyet eyler ve cenab-ı yezdanın genç

· umu garik-i rahmet eylemesini temenni eyleriz.
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Kariin-i Muhtercıneye
Bu nüsha ile "İrşad" karilerine kazalardaki vekillerini takdim ederiz. Evrak-ı matbuanın
in-i hayati_ karilerinin muntazaman

te'diye .edeceklcri bedel5.t ile mümkün olabileceğini

!emek zannederiz zaiddir.
Binaenaleyh
ruran zevat-ı

muhterem

okuyucularımızdan

muhteremeye

abone

te' diye buyurmaları,

bedelini,

bi I hassa

vekaletimizi

henüz

lütfen kabul

geçen

sene abonesini

Bugün.

Afgan matbuatı

atmayan efendilerin de tesviye-i hesab eylemeleri matlubdur.
Lefkoşa kazası- "Vatan" gazetesi müdürü Hasan Cen:,'.İZ Bey
Gime kazası- Mektep müdürü Halil Fikret Bey
Mağusa ve kazası- Ali Natık Efendi
Leymosun ve kazası- Giritli Hüseyin Hilmi Efendi
Bafve kazası- Müdürzade Kemal Bey
Poli- Korkutzade Hamdi Efendi

"Near East"ten:
Afganistan' da Taha vvülfit
Afganistan'da

rnüessesat-ı

medeniyye

görülmeğe

başlamıştır.

iddir ki neşriyatı kanaat-bahş olmasa bile fayda-bahstır.

Maarif-i uınumiyye

hak.kında da

dılar dönüyor. Bu sene bir ceza kanunu mevki' -i tatbike konuldu. İcra ve infazı için de bir

iye nezareti teşkil edildi.
Küçük başlangıçlara gülmek kolaydır, fakat memleketin kanun itaati hak.kında pek sarih bir
görülüyor. Hindistan'da

bir asn mütecaviz bir z.unandan beri mevki' -i icraya konulan

eketin seri' terakkisini temenni edeceklerdir. Kuvveti i ve dost bir Afganistan türemekle başı
dolaşan ve sağa sola şer atan hudut kabilelerini daha kibar yollara sevk edecek ve belki o
ileler de aynı hatt-ı terakkiye koyulacaklardır.
Bittabi

bu

teceddüt

hemen

altında kıvrandığı

muntazar

değildir,

fakat Hindistan'ın

şu sıralarda nokta-i nazarımızı

mütemadi

o derece tahdidde

hudut

bir fayda

Hindistan'da Vaziyet
(Yorkshire Post) gazetesi şu serlevha altında bir makale neşretmiş ve (Lord Reading)in256
distan'daki nutkunu bu makalesine zemin ittihaz etmiştir.
ord Reading (1860-1935) İngiliz siyaset adamı. 2 Nisan l92l 'de ~-:ııel vali olarak Hindistan'da göreve başladı.
lomatik oyunlar ve bölücü yöntemlerle Hindu ve Müslümanların h.ıreketini öldürmeye çalıştı. MD.
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Muharrir, Moplah257 kıyamını Mister (Gandhimin"

propagandasıyla

alakadar görerek şu

le sözüne devam etmiştir. Bir inkılab hareketinin mevcudiyetini hükumet hissederek yalnız
sözlerini bastırmakla değil, belki erkence bunların hurekat-ı fa'alanelerini

sekte-dar etmekle

kafiyyeye müracaat edeceği ümid olunur. Bu redabirin müessir olması için süret-i
i'tidal gösterib de tehlikeli ihtirasat uyandıranlarla

fa'al müfritler arasında bir fark

etilmemesi matlübdur.
Bu rahatsızlıklar bir taraftan (Annitsar)da259 General (Dyer)in260 şiddetli tedbirleri adern-i
iye neticesi olarak hükfunetin zaafiyetinden ve diğer taraftan Şark-ı Karibde devletin takip

ği siyasetin sakametinden ileri gelmiştir.
İngiltere'nin Türkiye'ye karşı takındığı vaziyet, Hindistan müfritlerinin efkar-ı İslamiyyeyi
üklemeğe bir bahane teşkil etmiştir.
İşte bundan dolayı Hindistan vali-i umumisinin, Yunanistarı'Ia

Türkiye arasında muahede,

yakında Türkiye ve İslam efkarına muvafık bir surette hitam-pezir

olacağı hakkındaki

Bu siyasetin tesiri yalnız Hindistan'da değil, belki hudutlarında bile, kendini göstermiş ve
ntaki rahatsızlıklarımızın izalesinde az iş görmemiştir.
Afganistan'm Bolşevik propagandasına zemin olmasında,
emirle Hindistan hükumeti arasındaki

müzakerat-.

hiç şübhe yok, yardımı olmuş ve

sulhiyyenin

adem-i muvaffakiyetinin

can ileri geldiği söyleniyor. Vali-i umumi bu münafcrctin pek yakında hakkından gelineceği
cnda ümidvar ise de diplomasimiz karşısındaki vazife sübhesiz o kadar kolay değildir.

Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin .VlilletineBeyannamesi
Mukaddes topraklarımızı çiğneyerek

Ankara'ya girmek ve istiklal-i memleketin

fedakar

fızı olan ordumuzu imha etmek isteyen Yunan ordusu yirmi bir gün devam eden pek kanlı
ebelerden sonra avn-i Hakk'la mağlub edilmiştir.
Ordumuzun mukabil taarruza geçmesi üzerine yüz geri gitmek suretiyle kahraman Türk
erinin süngülerinden kurtulmak isteyen düşman ordusuna esna-yı ric'atinde aman verilmemiş

mühim kuvvetler Sakarya'nın şarkında imha olunmuştur. Sakarya' dan geçerek şaşkın ve gayr-ı
tazam, garba teveccüh eden kısımlarının dahi arkasını bırakmayarak rna'süm Türk milletinin

yat ve istiklaline canavarca tecavüz edenlere layık olan cezayı vermek için ordumuz sönmez bir

iüneybatı Hindistan'daki Malabar Müslümanları. MD.
lohandas Karamchand "Mahatma" Gandhi( 1869-1948), Hintli lider. MD.
ijinal yazımı "Amritsar". Kuzey Hindistan'da Pencap bölgesinde büyük bir şehir. MD .
.~E. Harry Dyer (1864-1927) 1919'da Hindistan'ın Amritsar kentinde patlak veren olayları acımasızca
ırmasıyla ünlü, İngiliz general. MD.
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ve celadetle vazifesini 'ifaya devam ediyor. İstanbul' u.ı o zamanki Türk hükumetini deviren,
I

k milletinin en mukaddes .rnenafiini

b

ayaklar altına .ıian, vatan muhabbetinden

ricalin caniyane müsamahasından

hü'nde, Dumlupınar'da

bilistifade İzmir· e çıkan düşman bundan evvel dahi

mükerreren Türk azim ve imanı

işti. Ancak bu derslerden

karşısında

rnakhür ve mağlüb

ibret almayan ve hiçbir hakka istinad etmeyerek

mıza tecavüz etmekte ısrar eden Yunanlılar bu defo Kral Konstantin'in
leketlerinin

bütün

menabi'ini

arlıktan çekinmeyerek

açtılar

ve para, asker

aylarca hazırlandılar.

afaza etmek için ma'süm

mahrum bir

Aynen

kanların dökülmesini

hırs-ı saltanatı için

ve malzeme

Şark'taki

mübarek

hususunda

menafi>i

hiçbir

siyasiyyelerirıi

arzu eden bazı ecnebi dostlarının

hafi

venetlerine, teşviklerine istinad ettiler. Bu suretle vücuda getirdikleri muntazam ve mücehhez
üyük ordu ile bi-perva Anadolu içerilerine saldırdılar.
Düşünmediler

ki Türklerin vatan sevgisi ile dolu olan göğüsleri

kendilerinin

mel'un

larına karşı daima demirden bir duvar gibi yükselecek cir.
Filvaki milletimiz düşmanın hazırlıklarına mukabele için hiçbir fedakarlıktan çekinmedi.
uzu takviye için para, insan, silah, hayvan, araba , .Ihasıl her ne lazım ise kemal-i hahişle
etti. Avrupa'nın en mükemmel vesaitiyle mücehhez olan Konstantin ordusu karşısında ve
uzun techizat itibariyle de geri kalmaması ve hatta ona tefevvuk edebilmesi gibi inanılmaz
eyi Anadolu halkının fedakarlığına medyunuz.
Maksad-ı

milli

uğrunda

efrad-ı

milletin

menaf · -i husüsiyyelerini

istihkar

emrinde

ikleri harikalar ahfad ve ensalimizin ilelebed senna, e-i mefhareti olacaktır.
Bu umumi gayretler sayesindedir ki ordumuz meni istihkar için hiç bir dakika tereddüd
surette

yüksek

bir kuvve-i

maneviyye

: ıı:? düşman

üzerine

atıldı. Canımızı.

üzere Haymana önlerine gelen dusman efradının esir düştükleri
ıb askerlerimizden

ilk nida-yı

istimdad

olarak

bir parça

ekmek

istemeleri

zaman
mağıur

anınızın akıbetini gösteren ma'nidar bir levhadır.
Bu derece azim bir hiss-i fedakariyle topraklarını müdafaa eden milletimiz ne kadar iftihar
ıdır. İstiklal mücahedemizde inayet-i samedanisini Türk milletinden esirgemeyen Cenab-ı
hamd-ı sena etmeği asla unutmayalım.

Bizler esasen meşru olan davamızda inayet-i

.·eden asla ümidimizi kesmedik. Hiç kimsenin hakkına tecavüz etmek istemediğimiz gibi
eri tarafından da hakk-ı hayat u istiklalimize riayet olunmasından başka bir davamız yoktur.
· -ı milliyyemiz dahilinde müdahale-i ecnebiyyeden azade olarak her medeni millet gibi hür
aktan başka bir gayesi olmayan Türk milletinin hakk-ı meşru'u nihayet alem-i insaniyyet
iyyet tarafından

teslim olunacaktır.

Ancak silahl.ınmızı

maksadımız

tamamen

ktan sonra bırakacağımızdan pek karib olan bu mcsüd ana kadar kerna-fi-s-sübık
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ü

istihsal
bütün

milletin a'zami gayret ve fedakarlık göstermesine intizar eylerim. Cenab-ı Hak tevfikat-ı

aniyyesini idame buyursun amin.
14 Eylül 337

Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi
Başkumandan
Mustafa Kemal
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Türk Kızının Şükrü ve Duası

-Türk'ün Zaferi ÜzerineTanrım sana çok şükürler.. Türk ordusu kurtuldu.
Ulu Turan, bütün Türkler, bütün İslam ruh buldu.
Tanrım sana çok şükürler.. Millet esir olmadı.
Ay yıldızlı bayrağımız parıldadı, solmadı.

Ulu rabbim .. Türkleri sen bundan sonra çiğnetme.
Türklüğü sen zalimlerin zincirinde inletme
O mübarek, yeşil yurdu canilere verdirme
Aman yarab .. ! Sen bu Türk'ü katillere ezdirme.

Türk her daim hür yaşasın, eli bağlı kalmasın.
O mel 'unlar, anayurda yeter artık salmasın.
Turan tekrar güneş gibi parıldasın, ağarsın.
Evlatları kılınç çeksin, İslamları kurtarsın.
20 Teşrin-i evvel 921

GÖK

Secde-i Şükrıı rı
Yarabbi, alnımı topraklara dayadım; sana secde edi- orum ... Gözlerim yaşlı. rengim soluk,
aklanın ra'şedar huzür-ı ulühiyyetinde ağlıyorum.
Fakat bu defa ye's ve nevmidinin tevlid ettiği zehırli gamların makhüru olarak karşında
uyorum, Allah'ım ! Hayır, bugün zafer ve istiklal-i hayatımı te'rnin eden şanlı neticelerin
arlarımda husule getirdiği te'sir ile titreyen dudaklarım,

yaşaran gözlerim

ve sürurdan

aşan nazarlanmla dizlerine düşüyorum.
ve mağrurum..

Ayaklarına

secde-i

muhafaza eden asker kardeşlerim,

şükran ıçırı kapanıyorum:

Çünkü

Kitab-ı

rabbani lütfunla düşmaıı-ı dinime,

hasm-ı

a zafer kılmıştır.
senelik, habib-i ekreminin

nam-ı alışanına istinaden te' sis ettiği

et-i İslamiyyeyi son bir varta-i helaktan kurtarmıştır. ilahi ! ..
İsrn-i celalini yad ederek can veren bunca şüheda, oıı üç asırlık Müslüman mezarlardan suüd
esvat-ı ervah bugün, sana bu zafer-i kat'Inin vazife-i -ükranıru ıfü ediyor.
Kara bahtımın

semalarında

fırtınalardan

beliren

siyah

bulutların,

gölgeleri

arasında

deki uçurumlara doğru yuvarlanırken, şule-i ulühiyycrinderı fer alan bir deha-yı harika-rıüma
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ayet devr-i istiklalimi hatt-ı zerrin ile tekrar tarih-i hayuı -ı beşere kaydettiriyor. İlahi! Mucizat-ı

baniyene nihayet yoktur:
Yedi iklimin mahküm-ı zeval addettiği rna'süm ve bigünah milletimi; kitap ve evamirinin
-ı infaz u tasmimi için canlar feda ve iklimler fetheyleyen büyük hakanım Sultarı Osmarı'ın
nesl-i necibini, arıcak sıyanet u kudret-i rabbarıiyeni. medeniyet kanatlarında uçar zu'miyle
~ r oları milletlere bir kere daha anlatmak için ihya ettin. Meğer o ümidsizlik ve karanlıklar
de çakarı berk-i hidayet senin şule-i muavenetinrniş, ilahi ...
Yarabbi, işte alnımı topraklara kadar dayadım; sau.ı vazife-i şükranımı ifa ediyorum. Ve
iyorum ki bu dakika güzel Anadolu'nun261 bütün köşelerinde saçı henüz bitmiş yetimlerden,
alı aklaşmış ihtiyarlara varıncaya kadar bütün bir kiıle-i ma'süm, sana secde-i şükran için,
im gibi alınlarını dergah-ı ulühiyyetine dayamış, sürür icinde ağlıyorlar! ..

NAZIM
Mecburi Bir

l:ı.:ıh
-İlk ve Son Cevap-

Azizim Raşit Bey !
Kuvve-i külliyenizle İrşad'a bir cebhe hücumu yaparak yazdığınız makalenizi 73 numaralı
refikimizin sütunlarında herkes gibi ben de okudum. Bilmem asabiyet, yoksa ümidsizlik
rimi nedir? Pek bitarafane yazıları makalemizi o kada: ıevilata uğratmışsınız ki bu da ancak
atlığa has bir mezıyeı olabilir...
İhtida İrşad'ın bir risale olduğundan bahisle, bu gibı nıesaille alakadar olmadığını ve yalnız
ıık-ı esasiyyeye taalluk eden nikatı teşrih etmesi lazım geldiğini bildiriyorsunuz. Bu noktada,
üç

ay mukaddem intişar eden İrşad'ı tekrar gözden geçirmenizi tavsiye edersem, zannetmem
et olur diye, o sahifelere atf-ı nazar etmiş olmayasınız ! . "Teşri'] Kuvvetler" namı altında
eden o makale intihabatın ilmi kısmını mümkün mertebe izah edebilmişti zannederim.
o makaleyi müteakib, memleketimizle pek fazla .ılakadar olan bu noktada. biraz daha

iernemiz bilmem ki neden tasvib buyurulmuyor ?
Sizin bütün feveran ve asabiyetinize rağmen ben yine huzür-ı fikr ve sükünet-i kalb ile size,
etmek istediğiniz bazı noktalarda cevap vermese çalışacağım. Yalnız, peşinen şunu
emek isterim ki bu mecbüriyyet, te'vilatınız neticesi oluyor. Yoksa kat'iyyen İrşad sizin
· yetinizle uğraşmak taraftan değildir. Ve "İntihabat Etr.ınrıda" serlevhasıyla neşredilen makale

Anadol'urı" yazılan kelime "Anadolu'nun"

şeklinde düzeltilmişııı

220

MD.

_ alruz ahaliye umumi fikirler vermek için kaleme alınmıştı. Bu efkar-ı umümiyyenin
üsiyyede zat-ı alilerini rencide edeceğini tahmin

süret-i

edemezdim. Eğer etmiş olsa idim, hiç

übhesiz şahsi muarefernizi nazar-ı itibara alarak, yazılarım arasında, keşideler içinde fazla izahat
·erebilirdim. "İntihabat Etrafında" serlevhasıyla intişar eılcn mezkür makalede nazarınıza çarpan

ehven-i şer" terkibine fazla hücum etmiş bulunuyorsuııuz. Yalnız. asabiyetiniz sükünet-pezir
uktan sonra biraz düşünürseniz kolayca anlayabilirsiniz ki her namzet kendisinin daima
yrdan ma'rnül bir ipek kumaş olduğu fikrindedir. Bu likir bazen doğru, bazen yanlış olabilir.
itiraz etmem.. Yalnız o doğru ve yanlışı bulmak, yani ehl-i hayr, ehl-i şer ve ehven-i şerri
yin etmek ahalinin ve müntehiblann hakkıdır; buna namzetler karışamaz !

Makalenin sizi fazla meşgul eden diğer noktası programların ehemmiyeti hakkında serd
iğimiz rnütala'at ile, yeni namzetlerden musirrane program istememiz ve eski mebusun bir

leği olduğunu söy lemernizdirzannederim.
Bu noktada da İrşad'ın fikri kat'iyyen doğrudur. ı.ukımz size tekrar izah edeyim. İrşad.

a. yazılan her programın tatbik edileceğinden emin c~·-tildir. Bunun için programını

neşreden

di ile programı arasında bir nisbet aranması lüzümunu görmüş ve bu vazifeyi bilhassa
.etecileretahmil etmek istemiştir. Bazı programların k.ıbil-i tatbik olamayacağından bahseden
birer vesika-i resmiyye gibi i 'timad edilmemesini ileri süren İrşad hiçbir zaman
emiştir ki programların neşri bilüzümdur.
Makaleyi dikkatlice okumuşsanız hatırlayabilirsiniz ki son satırlarımızda programların hiç
azsa namzet efendilerin bugünkü düşüncelerinin bir ayinesi hükmünü aldığını yazmıştık.
Gelelim yeni namzetler ve eski mebusun programı meselesine. Bu noktada asabiyete
. lmış görünüyorsunuz Raşit Bey ! Çünkü öyle olmamış olsa idi bu kadar itirazata mecbur

İrşad bir defa "bil-umum" namzetlerden program istemiştir. Bundan ne eski mebusu, ne de
· namzetleri ayırmadı. Yalnız şu rıoktayr ileri sürdü \ c dedi ki: Eski mebusumuzun şimdiye
takip ettiği bir mesleği vardır. Ve bu meslek aşağı yukarı herkesçe malumdur. Bu mütalaada
:ı hakikat bir şey var mı azizim? Bugün eski mebusumuz Hami Bey program neşretmeyecek
a her sahib-i rey onun mesleğini yine bilir. Binaenaleyh eski takip ettiği mesleğini nazar-ı
ara alarak ya muvafık veya muhalif zümresine dahil olur. Çünkü yeni bir program
etmemek, eski programı takip etmek demektir. Fakat yeni namzetlerimiz için mesele böyle
ğildir. Onlar daha evvel bu sandalyeyi işgal etmediklerinden ve bu gibi mesailde fikirlerini
en meydana koyamadıklarından onların birer program neşretmesine ihtiyaç vardır. Bakınız,
da yine söyleyeyim; programların birer vesika-i rcsmiyye gibi itimat edilecek derecede
<lığını söylediğim için yine neden program istersiniz demeyiniz. Çünkü siz program
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etmeğe rnecbürsunuz. Ve programınızla

sızın aranızdaki nisbeti sahib-i rey olanlar tetkik

rek kararlarını vereceklerdir.
Makalenizde nazar-ı dikkate çarpan bir üçüncü nokta daha vardır ki o da sizin bu sandalyeyi
al etmekteki maksadınız yalnız millete hizmet etmek olduğunu ve kat'iyyen

Hami Bey'in

kat-ı sabıkasını rnenafi'<i millete mugayir bulmadığını.': ileri sürmenizdir.
Eğer Hami Bey' in harekat-ı sabıkası menafi' -i millere mugayir değilse, Hami Bey vazifesini
ederek yapıyorsa,

o halde sizin aynı sandalyeyi

işgal etmekteki

Yalnız millete hizmet etmek içinse bu memlekete suret-i aherle ıfü edilecek daha pek çok

Hami Bey, vazife-i milliyyesini mebusluk sandalyesinde ıfü ederken siz de gazetenizle veya

ait-i saire ile daha güzel hizmetler ıfü edemez misiniz·,.
Kendi iktidar ve tahsiliniz noktasına gelelim. Tabii mekteb-i hukuk mezunu olduğunuzu
ul ederim. Fakat her insanın değeri veyahut iktidar-ı ilıniyyesi yazılarından. asarından velhasıl
günkü hatt ve harekatından güzelce müsteban olduğu için ben, şu tahsil meselesini o kadar
ya sürdüğünüze teessüf ettim. Zannederim ki sizin mei.reb-i hukuk mezunu olduğunuzu inkar
n yoktur. Bununla beraber Vatan refikimizin geçen makalelerinden

birinde bahsettiği gibi

.. be" meselesi de ihmal edilecek kadar değildir. ! ..
Makalenizi münhasıran İrşad'a tevcih ederek bütün : azılanrnızı tarafgirlikle itham ettiğiniz
size cevap vermek rnecbüriyyetinde

bulunuyorum.

• .ınin

olmalısınız ki İrşad sizin veya

· in efkarını hususi tarzda tenkid etmek tarafdarı değildir. Hatta İrşad böyle cebhe hücumuna
'rüz kalmamış olsaydı şübhe yok ki size cevap vermekten de sarf-ı nazar ederdi.

Tashih
Geçen nüshamızın

ilk sahifesine

dere edilen "mcrsiye'tnin

sekizinci

mısraındaki

"gül

ar" sehv-i müretteb olarak "gül yanakların" tarzında yazılmış olduğundan hatanın tashihi
nda şu satıdan ilaveye mecbur kaldık.

İskele'de Müslüman Fırını ve Ahalimizin Vazifesi
Larnaka'ya şiddetle lüzumu hissedilen bir Türk fırııı:nın küşadını İrşad kemal-i samimiyet
alkışlar ve müessislerini memleketimize bu hizmetlerinden

dolayı takdir ile teşebbüslerinde

ve metanet sahibi olmalarını temenni eyler. Mamafih. bu fedakarlığa
eşlerimizin de himmetlerine

lüzum görüldüğünü

unutmamalıyız.

karşı Müslüman

Şimdiye kadar muhtelif

da ekmek istihlak eden ailelerimizin Hıristiyan hazinelerine her gün akıttıkları paralara artık
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. et vermek zamanı gelmiştir. Fırının tarih-i teessüsünden itibaren her ferd-i Müslimin oraya
ile merbut olduğunu i rşad bütün samimiyeti

rabıta-i milliyye vü diniyye

ile karilerine

atmak ister. Bu vazife, düşmanlarımızın bizi mahvetmek istedikleri bir zamanda o kadar farz
farz-ı ayndır ki tarifi kabil değildir. Binaenaleyh İrs:ı.l bütün Müslümanların

hatta müşkilat

sısında kalsalar bile, yine yeni teessüs eden Müslüman fırınıyla te ' sis-i münasebet etmelerini
iye ederken fırın müessislerinin de daima vazifelerinde dikkatli olmalarını ihtara lüzum görür.

"Near East"ten:Anadolu Harbi Sükunet Halinde ve Anadolu Haberleri
Son hafta zarfında Anadolu' daki muhasamat birtak ı ın müteferrik müsademelere
ştır. Anlaşıldığına göre Türkler, Yunan hattının kuvx dini denemektedirler.
Mösyö (Franklin

Bouillon)un

münhasır

Fransa hükumeti

riyaseti altı uda bir heyet göndermiştir.

......,,meti, Kemal'in on yedi İngiliz . teba'ası. iadesine mukabil Malta mevkuflanndan
st bırakmıştır. Ankara hükumeti, Türkiye'nin

tamarniyyet-i mülkiyyesini

İngiltere

elli bir kişi

ihlal töhmetiyle

s'ta yetmiş bir Rum muteberanını idam ettiğini ilan etmiştir. Bu üç hadise, müttefiklerin
olu'da irtikab ettikleri hataların netayic-i müteakibesini teşkil eder. Fransız heyetinin, üsera
adelesini ve üzerinde menafi'!

olduğunu söylediği Kilikya mesail-i iktisadiyyesini

gittiği malumat veriliyor. Fakat şu sırada Ankarada

müzakere

bir müttefikin heyeti bulunması maksud

. öyle bir heyet Fransa ve İngiltere'yi temsil etmeli ve Turk meselesinin halline girişmelidir.
Fransızların ayn olarak bir heyet göndermeleri. Türkler ile müttefikler beyninde yapılması
ültezern olan bir i'tilafı büsbütün rnüşkil kılacaktır.

"Near East"ten:
Bir Muvaffakiyetsizhk Daha
Son iki ay zarfında, Yunan hükumeti, propagandasına tevafuk etmeyen her türlü havadisi

.rupa matbuatının neşretmemesi için yapmadığı kalmadı. Fakat Yunan ordusunun Sakarya'nın
ma ric'at ettiğini gördüğümüz böyle bir zamanda tecavüzün kat'iyyen aldın kaldığım inkar
yr-ı kabildir. Çünkü bunların gayesi Ankara'yı zabt ve Kemal ordusunu mahvetmekti
ıyeden hiç birisi husule gelmedi ve binnetice Yunan ordusu eski muvaffakiyetlerine

ğlübiyyete duçar oldu. Ankara'nın

ve Kemalin sukutunu intac etmesi tahayyül

. Bu iki

rağmen bir
edilen bu

erin tafsilatına vukuf hiil~i hazırda mümkün değildir. ~urası muhakkaktır ki on beş gün kadar
vam eden Sakarya muharebesinde

çok kan 'dökülmiı-ıür.

Her iki tarafın zayiatı her halde

.OOO'den aşağı değildir. Bu mikdar telefat, tarafeynin buri'! harbe giren kuvvetlerine ve sahne-i
e nisbetle müdhiştir. Yunan piyadesi fevkalade olan tahaınmülünü
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ve fedakarane cesaretini bir

etmiştir.

Bununla

beraber,

evvelki harblerde

olduğu

gibi Yunan

ordusu

fena

andanlanna kurban gitmiştir. Bu da, bir Papulas'm ve bir de kralın olmak üzere iki erkan-ı
b heyetinin mevcudiyetine hamlediliyor. Bu karışıklığın netice üzerine olan netice-i te'sirini
··-i hazırda tesbit etmek kolay değildir. Yalnız muharebenin en buhranlı dakikalarında

Yunan

anları ·birçok defalar tebdil edilmişti. Keza Yunan topçulun o kadar beceriksizlik göstermişlerdi
..

· Türkler, toplarının ve gerek ağırlık ve gerek adet itibariyle dun olmasına rağmen ciddi tesirat
ra etmişlerdir.
Bu da belki muharebe esnasında Türk süvari \ c hafif müfrezelerinin

Yunan hutüt-ı

rvasalasına yanlardan ta'cizat etmesiyle Yunan mühimmatının seri' sarfiyatından ileri gelir. Her
al ise Yunanlılar on beş gün şedid muharebattan sorun valnız Türk merkezini (Polatlı)ya kadar
ri çekmeğe muvaffak olmuşlarsa da Türk cenahları üzeri ne bir tazyik icra etmeğe muvaffakiyet
· ıl edememişlerdir. Hutüt-ı muvasalatı te'rnin hususunda. bilhassa kışın takarrübü hasebiyle; her
-

tezayüd eden rnüşkilat karşısında ric'atten başka çare yoktur ve işte geçen hafta bu ric'at
.·fiyetiyle meşgul oldular. Türkler vesait-i nakliyyelerinin adem-i kifayesi sebebiyle ric'at eden
anlıları ciddi bir surette hırpalayacak

kuvvette değil idiler. Fakat şu makale yazılırken

alilerin Seyitgazi'nin yirmi kilometre açığına vasıl oldukları haberi geldi.
Yunan ordusunun sağ cenahında hal bu merkezdedir. Fakat merkezle sol cenahın ne halde
unduğu kat'ı surette ma'Iüm değildir. Belki ric'at Eskişehir Afyonkarahisar

hattında duracak.

rat Yunanlıların Bursa-Uşak hatt-ı müstahkernine ric' aıc mecbur edilmeleri de ihtimalden baid
ğildir. Tecavüzün kat'ı neticesi şu oldu ki ahval-i hazıra, son on iki aydakinden ziyade fark
emiştir. Mareşal Foch'la262 General Gavro'nun muhakernatı şimdi tamamiyle sabit olmuş ve
ransız generali, Fransızların

Kilikya'da

uğradıkları

ileri geldiğini söyleyen

müşkilattan

bahsettiği

Yunan küstahlığına

zaman, askerinin

karşı General

Gavro hak

ıştır.
sevk-ül-ceyşi

nakıs ise, siyaseti daha bernat bir halde idi. Hakikati

boğmağa

cışmaktan daha akılsızca bir hareket olamaz. Çünkü h.ıkayık tamamiyle gizli kalamaz. Gizli
ılan hakikat meydana çıkar, çıkmaz müthiş bir tarraka-i tahrible patlar. Anadolu
'amı müddetince

İngiliz

matbuatı

mütemadiyen

hakikatten

mahrum

olarak

harbinin
bırakılırdı.

işehir'in sukutundan sonra Yunanlılar, Kemal ordusunun kamilen tarumar edildiğini ve artık
edecek bir kuvveti kalmadığını ilan etmişlerdi.
Avrupa ile Türkiye

arasında kalan yegane

· nanistan, Türk tebligatının cihana yayılmasını

kablonun

kontrolüne

men· ermeğe

malikiyeti

muvaffak olmuş ve bir Atina

azetesinin dediği gibi bütün İngiliz matbuatı "telsiz telgraı saçmaları'tna boğulmuştu.
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hasebiyle

Hakikati yazınağa teşebbüs eden bazı muhbirler. hemen Türk tarafdarı ve yalancı diye
ecavüze hedef oluyorlardı. Hatta İstanbul'da
emal'irı tebligat-ı resmiyyelerinden

bile Yunan hükumetinin tebligat-ı resmiyyelerinin

farklı olmadığını , -· halbuki şimdi Kernalin tebligatının

daha ziyade hakikate mukarin olduğunu

herkes anlam.sur.

Aynı zamanda Türk ve Yunan

ebligatını mukayese etmek en doğru bir hareket ise de telsiz telgrafın adem-i mevcudiyeti bunun
rasına mania teşkil ediyor.
İşte bu mania dolayısıyladır ki Yunanlıların tecavüzü durduğu ve hatta ric'at hazırlıkları
. apıldığı bir sırada Londra matbuatı, Türk ordularının

irıhizam-ı kat'isinderı

ve Yunanlıların

bahsederlerdi !

Ankara üzerine seri' yürüyüşe başlayacaklarından

27 Eylül Tarihli "Times"tan:Anadolu' daki muharebe, büyük mikyasta harekat-ı .ıskeriyyeyi imkansız kılan kışın şiddeti
. üzünden tarafeynin dermansızlığıyla

belki hitam-pezir nim. Bununla beraber gerek Yunan ve

...erek Türk tarafından akın vesaire suretiyle harbin devamını mümkün olduğu gibi ilk baharda yeni
hareket-i askeriyye için hazırlıkta bulunmaları da baid değildir. Hasılı şark entrikalarının çeşidi
ydan görecektir ve bu suretle şark-ı karib ve şark-ı mut.ıvassıt havası muhiti garbi Anadolu'nun
e olduğu uzun ve neticesiz harb ile tesmim edilmekted i r.
Bu uzak ve mühlik sahne-i cidalde Avrupa rekabeti. meydana garip garip karışıklıklar
armaktadır. Hep bu karışık münaza'alar, şark taassubu: la Avrupa demokrasisinin imtizacından

ütevellid bir akide ile oluyor. Avrupa'rıın ihtilafatı bütün Şark'ta müdhiş ve barbar bir şekilde

Medeniyetin muhafızı ve hamisi bulunanların bu ıchlike karşısında dört gözünü açması
razifesidir. Ufak tefek menafi' -ı milliyye peşinde koşmak zarnaru değildir.
Mesele o kadar büyüktür ki Avrupa devletlerinden

her hangisinin münferiden

menfaatini

eyahut siyaset-i husüsiyyesini takip edecek iktidarı yoktur. Harb-i hazırın Şark'taki rnenafi'rniz
:erine tevcih ettiği tehlikeler memleketimizde pekala takdir edilmiştir.
Kabul etmeliyiz ki Anadolu'da tak.ip ettiğimiz siyasetin bazı noktalarında küteh-binlik ve
anlış yaptık. Bu hatalarımızı tashihe yeltenıneliyiz.

· an

edebilecek

derecede

yapabileceğimiz

adıkça bir şey yapamayız.

F akat yalnız başımıza bir muvaffakiyete

anlaşılmasın.

Şark hakkında

Biz müttefiklerimizle

müttefiklerin

mütekabil

yek-ahenk

menfaatleri

nokta-i

ndan metanetkarane harekatı için yek-diğerine merbut olmaları lazımdır.
Anadolu vaziyeti öyle tahammül-rıapezir

bir devreye girdi ki müttefikler ellerinde bulunan

esaitle bir süret-i siyaset takip ve ta'cilinde ittifak etmelidirler. Anadolu Harbi durdurulmalı ve
Ferdinand Foch (1851-1929) Fransız general. MD.
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arb medeniyetinin menafi'<i aliyyesine muvafık bir süreı-i bitarafide müttefikler hudutları tahdit
eli ve herhangi muhtemel esbab-ı münaza'ayı bertaraf cunelidirler.
Eski bir garaz, eski bir tahakkümün gölgeleri için. hıu ı ra-i tarihiyyesi sönmüş bir memlekette
i' bir harb oralarını yakıp kavuruyor. Binlerce gençler h.ıyatlannı kaybediyor ve büyük bir kıt'a
abeye çevriliyor. Hep bütün bunlar faydasız ve beyhudedir, Cihan hakimiyetini
ın en kaba kuvvetlerini süret-i cedidede teslih edip döğüştürmek

te'rnin için

Avrupa siyasetinin

·· asıdır. Bunların birtakım hayalı gölgeler için ve vaktiyle Avrupa'nın

bir

düstür-ı esasiyyesini

kıl eden ve şimdi metruk bırakılan sözler namına döğüşmelerine iğmaz-ı ayn ediyoruz.
Tehlike şuradadır ki ortaya bir kuvvet atsak bile bunun önünü almağa ve hal ve mevkie
anda etmeğe belki muktedir bile olamayız.
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Sayı: 19

(İkinci sene)

1 Kanün-ı evvel 1921

tiyaz Sahibi: OrundalızadeAbdülhamıd

Seneliği: 5 şilin

dres: Larnaka'da "İrşad"

Nüshası: Yarım şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Nazı ın
Aylık İctimai Türk Risalesidir

Mündericat
I-Dalgalar Soruyor
2-Hilal-i Abmer'e Yardım
3-Küçük Hikaye, Albüm
4-Tebrik
5-Abonat Efendilere

ô-Türkiyeyc Hatime (,;ekmek veya Türkiyeyi Taruır Lımek
7- Şark-ı Karib Buhranı ve İçinden Çıkmanın Çaresi

Lefkoşa' da Asmaal u · nda
[Cengiz]
matbaasında basıldı.
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Dalgalar Soruyor

Hani biz her akşam seninle gezerken
Sevişir, oynaşır, gülerdi dalgalar;
Hani sen onların aşkım sezerken
Açılır gülerdi dudağın.. Ne kadar
Düşünür, ağlarım, gittiğin yerleri;
Resminin önünde gözlerim serseri..

Dün akşam gezinmek istedim kayıkla
Ufukta nazlı ay okşardı denizi.
Dalgalar başını kaldırıp acıkla
Arardı kayıktan dikkatle hep bizi.
Okurdum: Önümde aşkımın divanı;
Sordular: Nerdedir sevdanın sultanı?.
Temmuz 913

Ni\ZIM

Hilal-i Ahmer'e Yardım
Birkaç ay mukaddem neşrettiğimiz bir makalemizde şimdiye kadar Kıbrıs Muhacirin-i
· iyye

Cemiyeti'nin

enzar-ı hamiyetinin

İstanbulda toplanan

muhacirlere

merküz

iurıduğunuarz etmiş; fakat bugün Anadolu safahat-ı harbinin biçare yaralıları daha ziyade calib
erhamet olduğunu söyleyerek cemiyet-i mezkürenin bir de Anadolu istiklal ve namusu için harb
en mecruh ve ma'lüllere küçük bir yardımda bulunmasını tavsiye etmiştik.
Cemiyetin reis-i muhteremi İrfan Bey' in· bir iki h.ı rta mukaddem neşrettiği ilan, mezid-i
terem Esseyd Emir Ali Hazretleri'nden gelen bir mektubu ve İrfan Bey'in ahali-i
terememize olan tavsiyesini müsta'rnel olmakla üç a~' evvelki maksadımızın bugün kabil-i
bik olabilecek bir hale ifrağ edildiğini memnuniyetle görmüş oluyoruz.
Arıadolu mecruh ve rna'Iüllerine yardım etmek hepimizin bir vazife-i milliyye vü diniyyesi
uğunu bilmeyen tek bir ferd yokken, yalnız bir mani g ibi bizi tehdid eden müsaade meselesi
mir Ali Hazretleri'nin mektubunda sarahatle beyan edilmiş ve İngiltere hükumeti tarafından,
aralılara muavenette bulunmak üzere Anadolu'ya azimet etmek için bir cemiyetin hareketine
üsaade edildiği anlaşılmıştır.
Bugün önümüzde tek bir mani bulunmayan bu gayeye vasıl olmak için çalışmak, muhabbet-i
'atanperveranemiziisbat; hiss-i millimizi izhar etmek zamanı gelmiştir.
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Anadolu'nun

yalçın kayalarından esen barid rüzgarların bize taşıdığı enin ve feryatlara,

ratanın sinesinden kopan bu sada-yı istimdada cevap vermek boynumuzun

borcu, milliyet ve

Sakarya'nın soğuk suları önünde arslan gibi pençeleşen bir gazinin tek bir kurşunun zebunu
arak ıslak topraklar üstünde yattığını tahayyül edip de onun muavenetine koşmamak; vatanı
zincirler altında inlemekten kurtarmak için kansını, çocuğunu, çoluğunu feda ederek hain düşmanı
ukaddes topraklarımızdan

tard ve teb'id etmek gibi ulvi emellerine

mükafaten ona tek bir

silinimizi hediye etmekten çekinmek kadar ağır ve vicdan-süz bir hareket-i bi-insaniyyet tasavvur

Vatan ne kadar ulvi ve kutsi ise mücahitleri de o kadar şayan-ı himaye vü rnuavenettir.

izim de iştirakine kendimizde bir selahiyet hissettiğimiz o şeref-i milliyi kazanan gazanfer
ücahitlere bizden küçük bir hediye yalnız samimi irtibatımızı isbat etmek için bugün ne kadar
ve ne kadar elzem görünüyor ! Onların zafer ve galebesi ta köylerimizin bucaklarında bile
· düşmanlarımıza karşı mağrur ve müftehir bırakırken \ alnız söz ile o sürür-ı galebeye iştirak

Kıbrıs diğer Müslüman ülkelerin hepsinden ziyade Anadolu·nun kucağına sokulmuş; her
den ziyade Anadolu ile münasebetdar bir ada olduğu için bizim bin-rıisbe her Müslüman
mleketten fazla Anadolu'ya yardım etmemiz icab eder.
Lefkoşa ve diğer kazalarda bir sene mukaddem teşekkül eden rnuhacirin-i İslamiyye
ivenet cemiyetlerinin tekrar bugün bir hareket ve galeyanını beklemekteyiz.
Kışın soğuk günlerinde harb eden mücahitlerimize uzanacak dest-i muaverıetimizin ilelebet
arımızı parlak bırakacağına şübhe olunmamalıdır.
Fırtınalı akşamlarda odalarımıza çekilip ateşimizin karşısında büzülmüş, rahat otururken
~wuueliyiz ki karlı tepelerin üstünde binlerce·Müslüman

yetimin. binlerce bakir kızların ve altı

- senelik Osmanlı İmparatorluğunun ülkesini müdafaa etmek için elindeki tüfeğiyle soğuklara
~vemetederek bekleyen ne kadar müdafi' kardeşlerimiz vardır.
Onlar vazife-i vataniyyelerini ifa ederken bizim de edasına borçlu olduğumuz vazife-i
...yyemizi ifa etmiş oluyorlar.
Biz de onlara kuvve-i iktisadiyyemizin bir kısmını hediye etsek acaba borcumuzu ödemiş
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Küçük Hikaye
Albüm
Hastalığından şifayôb olmak üzere idi. Bir gün iade-. afiyetinden dolayı samimi hissiyatımı
im etmek için evine kadar gitmiş; onu yatağının içinue zayıflamış siması, uzamış kemikleri,
talığın üstünde terk ettiği bekaya-yı harabiyyeti ile yine güler bulmuştum.
İade-i sıhhatinden dolayı memnuniyetimi

arz ederken, elimi sıkmak maksadıyla

uzattığı

erinde belli bir kuvvetsizlik, sarı bir renk rneşhüd idi.
Acı ve sızılarının el'an ondan ayıramadığı tatlı

Vt'

samimi tebessümlerle

beni karşılayan

özleri bir saat kadar bana merküz olduğu halde konuştuk. İstikbaline dair mübahaseler ederek
- el hayaller üzerine muhteşem binalar inşa ettik.
Nihayet ayrılmak üzere idim; bana küçük bir ricası olduğunu söyledi; ve kendisine odasında

irdiği bir çok güzide kartlar için güzel bir albüm almaklığımı taleb etti.
Yanından ayrılalı birkaç gün olmuştu. Bir akşam ricasını hatırlayarak mağazalardan birine
~ dım. Onu memnun bırakacak güzel bir albüm aldım. Doğru evine gitmek, hiç vakit zayi'
eden kendisine şu küçük hediyemi takdim etmek istiyordum.
Akşamın ortalığa yaydığı mağmum renk, sür'atle .vmine sukut eden yağmur. sisli ve bati
'anın altında heyüla-yı zalama karşı donuk ziyasını neşr ctmekre müşkilata uğrayan isli fenerler;
asıl bir kış akşamının ilham-ı hüzn eden manzarası arusuıda arkadaşımın mütebessim simasını

Hiç şübhesiz bu defa onu daha iyi görecek; reng ı ni daha kırmızı, sesini daha kuvvetli,
atını daha serbest bulacaktım.
Yağmur gittikçe kuvvetleşiyor, sokaklar büsbütün ıcrıhalaşıyordu. Güya herkes bu ordu-yı
dehşet istilasından korkmuş da evine çekilmişti.
Kapıya yanaştım; şiddetli bir iki darbeden sonra kendimi anlatabildim.

O zaman içeriye

ekliğime müsaade ettiler. Dehlizde ihtiyar bir teyze buldum. Çarşafının vücudunu hak.kıyla
edemeyişi ve vaziyet-i perişaniyyesi ilk nazarda beni şübhelere düşürmüştü. "Nihat nasıl ?"
im. "Ah, oğlum yavaşça çık kapının kenarından bak' dedi. "Allah bilir, lakin bu gece pek

Elimdeki hediyemi nere(ye)263 saklayacağımı

düşünerek sür'atle yukarı çıktım. Salonda

yük bir lamba bütün berrakiyeti ile yanmakta idi. Odasına kadar yanaştım. Etrafı derin bir sükut,
va bir süküt-ı mevt istila etmişti. Orda, kapının eşiğinde sessizce ağlayan iki göz vardı; beni
.. ce şiddet-i bükasını arttırdı. Titrek ve mütereddid sesimle o kalb-i perişanı teselli etmek

.•.arafımızdan ilave edilmiştir. MD.
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edim. Lakin bir an evvel içeri girmek Nihat'ı bir daha görmek hissi her şeye galebe çalıyordu.
ir türbeye dahil olur vaz' -ı ihtiramıy la kapıyı açtım.
O, evet o işte orda ... Bihuş yatağının içinde yatıyor. uzun kirpikleri gözlerini kapamış, derin
uykuya dalmış gibi uyuyordu. Yavaşça yanına gittim. ellerine dokunurken gözlerini açtı ve
uk nazarlarıyla bana baktı. İki dakika sonra, biraz su, dedi. Yanı başımda sessiz, bir hayal gibi
kadın, zavallı bedbaht validesi hemen koştu; bu belki oğlunun son arzusu idi ..
Senelerce tahsil için uğraşan, en ulvi hisler ve emeller ile yetişen şu genç arkadaşımı nihayet
gece yağmurların en hırçın, en insafsız darbelerle bütüıı tabiatı ezmek, mahvetmek istediği bu
kış gecesi ölümün vahşi pençeleri altında görmek nasib-i feci': karşısında bulunuyordum.
Hayatın bütün sefalet ve acıları içinde daima şen ve mütebessim olan o gözler, bu gece ilk

a

olarak beşaret ve şetareti kaybetmiş, gideceği alern-i bekarım serna-yı ruharıisine rna'tüf

İki defa daha o gözler açıldı ve bana baktı. Bu bakışlar kuvve-i muhayyilemin icat ve
vvur edeceği her manayı ifade edecek kadar ulvi ve yüksekti.
Artık, duramadım.. Ağlayan validesini teselliye mecalim yoktu .. Yavaşça geri çekildim ve
's ve nevmidinin bende hasıl ettiği teessürat-ı münkesirc ile kapıdan çıktım; yağmurlu yollarda
e doğru koşmaya başladım. Lakırdı edemiyor, konusamıyordum. Odama çıktım; ne ani bir
ırt-ı hayale uğradığımı düşünürken "albüm" hatırıma ~ddi. aradım; odamda yoktu. Şübhesiz
bir yere atmıştım.
Kimbilir zavallı hediyem, evet o talihsiz zavallı albüm-i samimi Nihat'ın şu acı akıbetinden
artık hangi metrukat arasında sokağa atılacak veya yukılacaktı...
.. AZIM

Tebrik
Netice-i intihabat bize birinci daire-i intihabi yeden İrfan Bey'in,

ikinci daire-i

ibiyyeden Hami Bey'in ve üçüncü daire-i intihabiyyeden de Doktor Eyüp Bey'in rakiplerine
e ettiklerini göstermiştir.
ki üç mebus-ı muhterem ceziredeki Müslüman kardeşlerimizin rnenafi'<i
dür-binane düşünerek müdafaa edecek ve müttehiden şeref-i millimizi
azaya gayret eyleyeceklerdir.
Şu buhranlı senelerde vazifeleri pek müşkil olan ınebus efendilerin milliyet ve hiss-i
perveranelerirıdenemin olduğumuz için ber üçünü ck müttehid bir heyet diye tebrik eder ve
.. f-i milliyyelerinde daima muvaffakiyetli olmalarını temenni eyIeriz.
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Abonat Efendilt>re !

Risalemiz ikinci senesinin nısf-ı evvelini bitirmiş oıduğundan lütfen ikinci senenin abone
bedelatını te'diye etmeyen karilerimizin sür'at-i mümkinc ile kazalardaki vekillerimize te'diyatta
· ulunmalannı halisane rica eyleriz.

Türkiye'ye Hatime Çekmek veya Ti.irkiye'yi Tamir Etmek

Türkiye'nin harita-i alemden silinmesi veya Türklerin istiklalden mahrumiyetleri lüzumu
hakkında rnünasib bir kaziyye ortaya sürülmüş olsa idi herkes Türklerin mazide yaptığı cinayatın
sezasını çektiğine hükmedecekti. Fakat bu bir münasib kaziyye değildir ve Türklerin
bir kısmını Yunan idaresi altına koymak

-ki kendi arzularıyla asla bunu kabul

tmemişlerdir- şark-ı karib meselesinin ne bir hallini ve ne de herkesin arzu ettiği gayr-ı Müslim
alliyetlerin muhafazası hususundaki gayeye vusul için bir vasıtasını teşkil eder. Türkiye mutlaka
'rı bir memleket olarak ve Türklerin de müstakil bir hükumet olarak kalması lazımeden
uğundan ekalliyetleri muhafazayı başka suretlerle te · min etmekten başka çare yoktur. Bu
usta ilk tedabire tevessül edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu o kadar makul eczaya ayrılmıştır ki
ıteanz milletlerin tazyikatı karşısında ehliyetsiz idare memurlarını tehdid eden ihtilalat-ı
iliye tehlikelerine ma'rüz kalmayacaktır. Tedhiş politikası eski Türkiyenin yegane tedbir-i
isi idi. Genç Türkler ise umümiyyet itibariyle onlardan daha iyi olduklarını şimdiye kadar
- terernediler. Fakat yeni Türkiye'nin tamamiyyet-i mülkiyyesi cerniyet-i akvam tarafından taht-ı
alete alınır ve Türkiye hükümeti beynelmilel entrikalardan tahlis edilirse bu usül-i idareyi
ikte bir sebeb-i mücbir görmezler. Eski Türkiye on bir serıe mütemadiyen arkası duvara olduğu
e döğüştü. Kendisini daha ziyade geriliğe sevk ettiğiınizde kurün-ı vusta katliam usullerine
- acaat edince neden müteaccib kaldık ? Bugün eğer Türkiye ümidsizliğe sevk edilirse daha iyi
ket edeceğini iddia ediyor. Bu iddiasının hakiki vey.. gayr-ı hakiki olduğunu isbat için bir
t

verilmeli. Müttefiklerin müracaat ettikleri yegane siyaset Türkiye'yi ümidsizliğe sevk

ekti. Bu siyasetten feragat edilmedikçe dünyaya asayiş gelemez. Anavatanda yaşayan
erin büyük bir kısmı Yunan idaresinde kalmayacaklardır. Ya geriye çekilecekler veya
ğüşeceklerdir. Yunanlılar ise mazide kendi arzularıyla Iürkiye idaresine dahil olmuşlardı. Ve
öyle zannediyorum ki Türkleri Orta Asya'ya veya Orta Afrika'ya kadar sürüyüp atsak o
ar yine Türklerden ayrılmayacaklardır. Beş yüz seneden beri Türklerin sahib bulunduklan
eket meselesinde, Yunanlıların fıtraten malik oldukları ticaret meyelam Türkleri
'atanlarından tecrid etmeğe sebep olmaz. Bahusus ki hiss-i milli cihanın en büyük rehberi
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Anadolu'dan

Yunanlıların çıkmasını istilzam edecek bir süret-i hal, Türklerin yüzünü ak

eyeceği gibi mazideki şenaatini de unutturmaz. Böy k yapmaktan murat, başka türlü süret-i
''lin mefküdiyyetirıden veya başka türlü bir süret-i hal arıu edilmekten ileri gelir.

Şark-ı Karib Buhranı ve İçinden Çıkmanın Çaresi
Hiç şübhe yoktur ki Ankara ve Fransa hükumetleri arasında akdedilen mukavele şimdiye
ar verilen izahattan daha fazla tafsilata muhtaçtır.
Binaenaleyh hariciye nezaretinden İngiltere'nin

ahidrıameye olan itirazatını müş'ir tahriratı

ekliğimiz kanaatimizi mücib olmuştur; ve ümid edebiliriz ki Fransa hükumeti cevabında
ız Ankara hükumeti

ile yapılan

mukavelenin

:;-..:rfüt-i

esasiyyesinden

iyetçileriyle ayn müzakerata dahil olmasının esbab-ı ıııüsta'celiyyetinden
ransa hükumeti, İngiltere'nin, Anadolu'da

değil,

Türkiye

bahsedecektir. Eğer

ihdas edilen vaziyetin hakayıkıyla karşılaşması için

giltere'yi ikna edemeyeceğinden nevmid olduğunu gösterecek

olursa. o zaman Mustafa Kemal

,a ile kendi hesabına akd-i mukaveleye kafi bir sebep olurdu.
Bu hareket pek çok nikat-ı nazardan çirkin oldu; lakin uzun zamandan beri gayr-ı mümkin

örünen bir siyasete takılıp kaldığı için mes'üliyyet .laha ziyade İngiltere hükumetine

ait

lacaktır. Bununla beraber eğer Fransa'nın hareketi İngiltere nok.ta-i nazarınca mümkün görünen
ar üzerinde bir karar infaz edecek bir nüfuza malik olursa müttefiklerin el'an şark-ı karib
· · ındaki kararlarında ittifak edememeleri hakikat-i alenisinden müncerr olacak her türlü akamet

Ankara meselesi

hal-i hazırı vechile bırakılamaz.

lralya'rıın da Fransa'nın

izlerini takibe

· ştığı anlaşılmıştır; ve eğer orada ayrı bir i'tilaf yapmağa muvaffak olursa, milliyetçilerin
- aza'ası yalnız Büyük Britanya
a'alarımızla

Müslüman

ile kalacak ve İngilterenin

memleketler

üzerinde

ol.ıcak

aks-i

vaziyeti.

birçok Müslüman

tesirden

maada,

kendi

ürtefiklerirniz tarafından muhataraya ilka edilmiş olacaktır.
Bu nokta-i nazardan Fransa'nın

hareketi doğru değildir.

• en, Mösyö Franklin tarafından imza edilen i'tilafname,

Fransız başvekilinin te'minatına
müttehiden

müttefiklerin

daire-i

· ına dahil olan mesaile tecavüz edeceği hakkında pek az şübhe vardır. Ankara i'tilafnamesi
ylendiğinden daha az şümullü olduğu anlaşılıyor;
... en mernalikin herhangi kısmını Türkiye'ye

lakin bu Fransa'ya

manda usulüyle tevdi'

iade ederse ve her nasıl olursa olsun Bağdat

endifer hattı da dahil-i hesab ise, o halde Fransa hükumeti. müttefiklerin müşterek mütalaatı
in taht-ı ihtiyatta bulundurulması lazım gelen daha vfısi noktalara tecavüz etmiş oluyor. Her
de i'tilafnarne Fransa ve Ankara hükumeti arasında ayrı bir sulhemüsavidir;
ası için Fransa'nın

müttefiklerin taht-ı işgalinde bulunan İstanbul'dan
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ve bunun muvafık
çekilmesi lazımdır.

Mamafih muvafakat müttefikler ordusu siyasetinde bir silah olmamıştır. Ve müttefıklerlerin
aziyet-i

hazıra

karşısında

ondan

istifade

· etmeleri

imkanı

görülemiyor.

şu

Fransız-Türk

itilafnamesinden beklenilen en iyi şey, bütün Türk mesaili Hin seri' bir kararını tacil edecektir.
Anadolu ve Trakya mesailinde Türklerin lehine ç.ıhşması için Fransa hükumeti taahhüt
altına girmemişse bile, iyice malumdur ki Fransa nüfüzunun sıklet-i umumiyyesi

bu gaye için

isti'rnal edilecektir. Yunanistan'ın en büyük dostu vaziyetini alıp hakikatte onun fena nasihatçileri
Onlar pek

lanlardan maada, Yunanistan haricinde kimse bu neticeden kabahatli addedilemez.
müşabih tarzda sabık Kral Charles'ın,

Macaristan

tahtını

kazanmak

için gösterdiği

son

gayretlerinde kendisini idlal etmek için yapılan oyunları o~ nuyorlar. Küçük bir sabırla hükümdar-ı
::nenfi kendisini tekrar "Saint Stephan" tahtına muhkemce c.ılis görebilirdi: fak.at na-be-mevsim bir

teşebbüs yaptı; ve alelaşikar ilelebet muvaffak olamayacak surette rnuvaffakiyetsiziiğe uğradı.
Şarlan irıkişaf-ı ahiri esnasında mümtaz bir rol oynamak: Yunanistan'a mukadder bir keyfiyet
duğuna pek az kimseler şübhe edebilir. Lak.in na-be-mevsim bir hareketi bütün fırsatları alt üst
~•.•ebilir; belki de ebediyyen ...
Mösyö Venizelos

Sevres muahedesi vasıtasıyla Tr.ıkya'run ve Anadolu'nun bir kısmının

ı'unanistarı'a tahsisini musirrane taleb etmekle Yunanistan · ı yanlış bir harekete soktu.
Anadolu içerilerine olan bu masraflı hareket Mös.

ö

Venizelos siyasetinin

Yunanistan'ı

ma'rüz bıraktığı tehlikeye karşı daha sür'atle ikaz etmesine sebep oldu. Lakin bu, yine onu eğer
Sevres muahedesi tatbik edilmiş olsa idi başına geleceği inhitat-ı tedriciden kurtaracak olan bir
·asıta olabilirdi. Çünkü Yunanistan kuva-yı maddiyye ve kuva-yı idariyyesini haddinden ziyade
tant-ı tazyikte bulundurmuş olacaktı ki sukut-ı siyasi ve irıhitat-ı milli de bundan ileri gelir. Bu
nız Türklerden bir yer zabt etmek ve onu tutmak meselesi değildir: belki hududlarının ötesinde
i-aman bir düşman peyda ediyor, diğer tarafta memalikinin bazı aksamına göz dikmiş iki kavi
- mana malik bulunuyor. Yunanistan

bu vaziyete karşı .ek başına müdafaa yapamaz; daima bir

eya birkaç büyük devletin evamirine karşı nigehban olmalıdır. Borcundan dolayı olan ecnebi
ntrol, ilelebet üstünde merküz kalmış olacak ve istikbali hakkındaki emniyeti

başkalarının

uğu gibi münselib olması lazımdır.
Bizim nasihatimiz şimdiye kadar tatlı olmayabilir:
. pmakla Yunanistan

lakin biz bu itikattayız ki yalnız bunu

rah-ı selameti bulabilir. Eğer istikbali garbı Anadolu ve Trakya'rıın.

emalikine munzamm

olmasına

ve İstanbul'a malil.iyetine

eriyyesine, vesia-i idariyyesine lüzumsuz tazyikat göstermeden

ihtiyaç

gösterirse;

menabi'<i

onları tutabilecek bir zamana

dar beklemesi lazımdır.
Bu nokta üzerine olacak bir karar Yunanistan'ın

merıafi'<i hakikiyyesine

hizmet edebilir.

ürkleri kani' bırakır ve müttefiklerin Şark-ı Karibteki si~ ôsetine bir i'tilaf şekli iade edebilirdi.
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Pek naçiz görülmesi
İslamiyyede

lazım gelen bir son mütala'amız

karşılaştığı heyecan, İngiltere'yi

varsa o da İngiltere'nin

daha ziyade muhataraya

memalik-i

ilka edecektir. Fransa.

Türkiye milliyetçileriyle ayrı bir i'tilaf yaptığından, şimdi Yunanistan'a kabul etmesi lazım gelen
en şerefli yol Sevres muahedesi vasıtasıyla uhdesine tevdi edilen bütün selahiyet ve mes'Qliyyeti
İngiltere hükumetine bil-i'tilaf devretmesidir.
Bu vasıta ile Asya-yı suğrada ekalliyetlerin himayesi bar-ı azimini kendi omuzlarından daha
uvvetli olan omuzlara nakletmiş olacaktır.
Yunanilerin

daire-i nüfüz ve selahiyet-i

idariyyc leri ne kadar

Türkiye'de, Hıristiyan ekalliyeti mutlaka kalacaktır. Esasen Yunanistan'ın

tevessü

ederse

etsin

kendi kalem-rev ve

ükümetinde sakin Türklere karşı mukabele-i bilmisil nazuriyesini tatbik tehdidinden, başka bir
vasıta ile mezkur ekalliyeti muhafazaya sai olacağından maada bir fikir dermiyan edilememiştir ki
gaye ve maksad bu gibi usullere müracaatla

husül-pezir olamaz. Binaenaleyh

başka bir tarik

aramalıdır. Fransa'nın Ankara ile yaptığı itilaf misillü bir tarikin müttefikler için akamet-engiz
lacağını tarih bize isbat etmiştir. Türkler üzerinde icra edilen bütün teşvikat kaldırılırsa belki
başka bir şekilde tatbikatına girişilir. Yunanistan yine

muvazeneyi birçok cihetlerden te'rnin

ebilir. Mesela Mösyö Gunaris264 makam-ı tavizde Yunan meddeayatım

müdafaa hususunda

gösterdiği gayretlere karşı aleyhine giden muhalifin-i siy.ısiyye ordularını terhis edecek kadar bir
vvetle Lorıdra'dan avdet etmek ihtimalini bulabilir. Bir kuvve-i mücbireye teslim-i nefs etmek
esizliğinden sarf-ı nazar selefinin yaptığı hatayı tamir için hükumetinin elinden gelen gayreti

ptığını gösterecek
üşünüldüğünü

bir iktidara

malik

olacaktır.

isbat etmekte rrıüşkilat çekmeyecektir.

Yunanistan'ın

menafi'<i

hakikiyyesinin

bahusüs ki vatanına hizmete hahişker

lunan bir başvekil mütalaat-ı şahsiyesini vazifesine feda etmekte tereddüt etmez. Fakat uğradığı
inkisar-ı emelde Yunanistan'a, tekraren malik olduğu şu ittihat-ı millisine halel iras etmeksizin .
. suretle muavenet etmeğe İngiltere ve Fransa borçlu bulunmalıdır.

Dimitrios Gunaris (1867-1922) Yunanlı siyaset adamı. MD.
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Gözyaşları ..

[avva'dan ayrılıp arza inerken
ldem'in gözünde bir damla vardı.
şkırıın derdiyle kalbini ezen
yrılık gamıyla yaslı; ağlardı..

ğula, ahfada intikal etti,
acı damlalar; o gözyaşları.
I
Iimbilirkaç sene, kaç asır şimdi
ıyor beşerin bu öz yaşları ?..

em'i ağlatan kadındı; Havva..
esli de o kadın derdiyle ağlar.
em'in gözünden akan o yaşla
·· gözyaşlarında ne başkalık var?..

epimiz o yaşla, gözyaşlarıyla

dının mestiyiz; biz; beni adem.
ginin, varlığın, gülmenin hatta
"emi gözyaşı; bir yığın matem...
Teşrin-i sanı -921

NAZIM
Şirketler Te'sisi

Bir memleketin terakki ve tealisinde fenn-i iktisadın ne mühim roller oynadığını söylemek
izah etmek lüzumu yoktur. Binaenaleyh bu fennin şamil olduğu aksamı ayrı ayrı ayırıp onlardan
etmeyerek, uzun bir mukaddime yapmaksızın düştüğümüz bu felaket uçurumundan kurtulmak
ilk müracaat etmemiz lazım gelen vesaite temas etmek isteriz.
Her şeyden evvel iktisadın ehemmiyetini ve alem-i ıicarette kullanılan paranın, sarf edilen
ağın Müslüman hazinesinden dışarıya çıkmamak şanıyla sarfını bütün ahaliye ve köylüye
ak lazımdır. Bu kısmen gazeteler vasıtasıyla icra ed.ıcbilir.
Ahaliyi Müslüman tüccarla veya sanatkarlarla »ıünasebetdar

olrnağa teşvik ederken

ekette de ahalinin bütün ihtiyacatını tatmin edebilecek ticarethanelere lüzum vardır.
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Bu gibi, ticarethaneler ferdi olabilir mi? .. Kıbrıs Müslümanları arasında büyük bir sermaye
,öyle bir ticarethane açabilecek sermayedaran mevcut mudur ?.. Bu suallerin cevabı la-şek ve
'"bhe müsbettir. Lakin biz de hiss-i ticaret ve isı idad-ı ticaret o kadar mefkuddur

ki

inlerimizin hemen hepsi beş bin, on bin liralık bir serınaye vaz' ederek büyük bir ticarethane
dından pek fazla korkuyorlar, müstenkif, müctenib .. Ticaret lakırdısından bile titriyorlar !
Küçük sermayelerle meydana gelen ticarethanelere gelince, onlar bu işi göremediği gibi kat'ı
erakkiye de muvaffak olamazlar. Çünkü memleketimiz
ıa hasat zamanı hesaplaşmalarına,

iktizasından olarak köylülerimizin

küçük bir sermayeden meydana gelen bir ticarethane -

yerli miktarda parasını hasat vakti almak için- beklcrneğe
I

ik ticarethane köylünün

bütün ihtiyacatını

mütehammil değildir. Saniyyen

tatmin edemediğinden

köylünün

yine ecnebi

lanlanna duhulüne müsaade etmiş oluyor.
Binaenaleyh madem ki sermayedar birkaç zengınıınız bu gibi işlere teşebbüsten ictinab
rlar ve küçük sermayedarlar köylünün ihtiyacatını tatmin edemiyor. Gerek köylümüzü bu
-i felaketten kurtarmak ve gerek aramızda mevcut parayı düşmanlarımıza kaptırmamak için
iması lazım bir vasıta vardır: şirketler te'sisi ...
Şirketlerin fevaidini takdir etmeyen kimse yoktur. l )ünyanın en büyük sermayeleri yalnız
itler vasıtasıyla

meydana

gelebilir.

Tahmin

edilemeyen

teşebbüsler

şirketler

sayesinde

:eden fi' le çıkabilir. B inaenal ey h iktisadi buhranlar içi ııde ırpınan zavallı halkımızı da ancak
ç

~ler ıslah ve iflah edebilecektir.
Şirketlerin enva': olduğu için şimdi burada ne tarzda şirketlerin te'sisi lazım geldiğini izah
k istemeyiz. Bunu yalnız her kasabanın

veyahut doğrudan merkezde ictima' edecek bir

tin kararına bırakmak lazımdır.
Evliya-yı umfırumuz bu meselede bir cemiyetin teşekkülüne himmet buyursalar pek büyük
azifeyi kısmen ikmal etmiş olurlar.. Merkezde teşekkül eden şirketler kasabalara da teşmil
neli... Kasabalı, köylü hep sehrn sahibi olarak kendisini büyük ticarethaneye veya başkalarına
üd bulmalıdır.

Bu sayede bir defa bütün halkı ecnebi hazinelerine para boşaltmaktan men' ettiğimiz, İslam
nnı yine İslam hazinesinde bıraktığımız gibi daha birçok gençlerin şahsiyet ve şerefleriyle
nasib vazifelerde istihdam edilmelerine,
m etmiş olacağız. Milletimiz

birçok ailelerin refah ve saadetini te'rnin etmeğe

adada büyük bir felaket uçurumuna

doğru yuvarlanıyor.

seteri bizi Kıbns'tan tard ve teb'Id edemeyen Hıristix anlar. bu gidişle bizi iktisaden buradan

ğa muvaffak olacaklardır. Bu müdhiş sukutun kars.sına ferdi teşebbüsler geçemez: adaya
aka şirketler te'sisi lazımdır.
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Memleketin

umür-ı idare-i ictirnaiyyesine memur efendilerin bu felaket-i karibe karşısında

mütevekkilane bir tavır ve hareket almaları yakınlaşan ıclaketi tesri ve ta'cilden başka bir şey
yapmaz.
Bütün sunüf-ı mütefekkireyi bu mesele etrafında to] ılamak. söy letmek ve kat'ı bir hareketi
yakın zamanda görmek isteriz.

Bir Hikaye...
Yıldızlı bir geceydi. Büyük dağları örten koyu yeşil ormanlar latif bir manzara arz ediyor,
uzakta akan bir şelale gecenin sakin sinesinde acı bir feryat koparıyor, ufuklardan esen nesim
tabiatın şu naim

safhaları üstüne tatlı birer buse kondur.ırak uzaklara bir peri yolcusu şeklinde

' p gidiyordu.
Metrislerin biraz gerisinde yüksek bir taşın arkasu ı:ı iltica eden genç bir zabit... Ellerini
enesine dayamış düşünüyordu.
Askerde sessiz bir hareket, hafı bir heyecan vardı: Hücuma hazırlanıyorlardı.

Genç zabit,

rakid bir denizde bütün hayalatını dalgaların hafif lerzelcri üzerine arz eden bir vapur yolcusu
dar mağmum ve mütefekkirdi.
Bu sabah şafakla beraber hücum edecekleri yer, birkaç sene hizmet ettiği. müdüriyetinde
unduğu, sevdiği, seviştiği bir şehirdi. Orada onu sev, ıı. ona ağlayan bir kalb vardı: Sevgili
Hücumun

akabinde Ahmet acaba memlekete

bir gazi vekarıyla kucaklayacak,
benim de sa'yım

dahil olabilecek

miydi? .. Sevgili

onun aguşuna, işte vatanı kurtaran eller arasında

vardır. ölen, öldüren o kahramanlar arasında benim de mevki'rn vardır; diye

abilecek miydi ? Yoksa hücumun

ilk safhasında

memleketinin

eteğinde

şehit düşecek

... örmeden, bir daha görmeden, onu bir daha aguşuna almadan mütehassir ve mehcür terk-i dünya
edecekti? ..
Müfekkiresini

biraz daha maziye irca etti; şimdi narbten evvelki hülyaları canlanmaya

lamıştı; bu gece sabaha karşı oturduğu bu yerin ta öıcsindeki pınarın başında Nevber ile bir
am buluşmamışlar mıydı? .. Ohh, o ne mes'üd bir akşam, ne unutulmaz bir hatıra idi. Akşam
... üneşinin deste deste ormanların arasından akıttığı nehr-i şua' arasında tabii bir müsıki ile öten
ların, terane-i aşkı teganni eden o küçük yavrucukların kıskandıran bahtiyarlıkları içinde munis,
.e samımı Nevber onun kucağına düşmüş ve "Korkarım. istikbalden korkarım, Ahmet, Allah bizi
orusun" demişti .. O akşam, ah o akşam Nevber bütün gönlündekileri çıplak bir ifade ile Ahmet'e
atmış, onu sevdiğini, ondan başkasını sevmeyeceğini siiy I emişti .. Sonra dadısını yanına alarak
sehre doğrulmuş, Ahmet de bu bir dakika bile sürmediğini

zannettiği hayatın ruhunu yaşatan

perinin arkasından onu ormanlar içinde kaybedinceye kadar bakmış .. bakmıştı..
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Ondan sonra Nevber'i, çete teşkilatına iltihak edip. birçok şehirli ark.adaşlarını himayesine
alarak şehirden ayrıldıkları gün görmüştü. "Nevber' in son nazarlarını unutamıyordu.
bakışlar bir hafta evvel dudaklarından

O mazlum

çıkan bir cümlenın resmini yapıyor, "Korkarım,

Ahmet

kork.arım" diyordu.
Şimdi iki sene olmuştu. Ahmet Nevber'den

haber .uamamış, ne yaptığını nerede olduğunu

ilmiyordu. Yunan istilasından sonra Nevber şehirde mi kalmıştı ? .. Her halde şehirde kalacağını
tahmin ediyordu. Çünkü nereye kaçabilirdi ? .. Acaba Nevherin iki sene evvelki ma'süm ruhunun
issiyatı bugün bir hakikat şekli kesb edecek miydi! .. İşte simdi Ahmet de korkuyordu ..
Düşüncelerinin arasında yanında iri bir gölge göründü. İhtirarnkar bir selamla, efendim sizi
yüzbaşı bey istiyor, dedi. Ahmet uykudan uyanır gibi kalktı. Saatine baktı. "Ha, evet, iki dakika
gecikmişim" dedi ve yürüdü.
Hayalarına bir fasıla vermek zamanı gelmişti; çünkü hücum başlamak üzere idi.

O sabah şafakla başlayan kanlı hücum düşmanın dört saatlik bir müdafaasına meydan
·ermiş, kınlan müdafaa hattını tekrar tanzime düşmana fırsat verilmeden şehir istirdad edilmişti.
Ahmet şehre dahil olurken titriyor, düşünemiyor, artık hiçbir şey hatırlayamıyordu.
İşgali müteakib Nevber'irı mahallesine koştu. Y. .lda hiç tanıdığı bir simaya tesadüf
emiyordu. Evi buldu, kapının üstünde bazı levhalar vardı. Bunlar Rumca yazılmış ilanlardı. O.
unlardan bir şey anlayamadı. Kapıyı çaldı. Cevab yoktu. ı+issiyatı derhal ona birçok şeyler ilham
eğe başlamıştı. Korkuyor, titriyordu .. Şimdi ne yapmalı idi ?.. Nevber'den ona bir haber
...etirecek herkes, nazarında ne kadar kıymetli olacaktı: Sormaya korkuyor, ak.si bir cevabın
yatını ebediyyen rnatemlere ilka edeceğine şübhesi yoknı.
Yolda bir ihtiyar gördü. Her ne olursa olsun şu ihtiy.ıra sormak, mümkünse ondan bir haber
ak istedi ve yanına yanaştı. Baba şu evde oturan aileye ne oldu, bilir musun. ? dedi. İhtiyar
ğneğine dayandı ve eve yan bir nazar atfederek , oğlum, dedi. onlardan ne istersin ?.. Rahat
ezarlarında yatan bir aileyi bizar etmek.ten ne çıkar?... xhmet, heyecanını teskin edemeyerek,
ıl? Rahat mezarlarında yatan bir aileyi bizar etmekten ııe mana mı çıkar? İhtiyar, bana doğru
ab ver.. Ne oldular? .. Hepsi de öldüler mi? Onlardan tek sağ kalan bir kimse yok mudur?.. Bir
arı vardı: Nevber.. O nerde?.. dedi. İhtiyar Ahrnet'i elinden tuttu ve oradaki meydana götürdü.
yerde durdular. Ahmet merak ve heyecanından sapsarı olmuş, lakırdı edemiyordu. İhtiyar ağır
, sakalına akan yaşları silerek oğlum, dedi, kızın son dakikası işte burda geçti. Zavallıyı iki
ga askerle kurşuna dizdiler. Ahmet kendini zabt ı.·demiyordu. İhtiyarın ellerine sarıldı:
- memek için ona istinad etmek istiyordu. Boğuk sesi: :ç. vurdular. vurdular mı. dedi. Zavallı
- vberimi vurdular mı?.. Nasıl, nasıl, söyle nasıl vurdular ...
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Yunan istilası esnasında ona bir Yunan zabiti tasallut etmişti. Kız namuslu olduğundan buna
tahammül edemedi. Zabiti tahkir etti. Kızı bir Yunan zabitiııi tahkir etti diye divan-ı harbe verdiler.
Babası oraya, buraya koştu. Mahalleli yalvardı, şehirli a~ladı.. Lakin emir infaz edildi. Biçareyi
buraya getirdiler, metin kız namusunu hayatına tercih etti. ı ·ıldü fakat Yunan zabitine muti olmadı.
İhtiyar hikayesini bitirememişti. Ahmet yere yıkıldı. Bu yer, bu yer diye ağlamağa başladı .
. . evberim bu yerde mi vuruldu? Yarabbi senin adaletin \ e Nevber' in muhabbeti üzerine yemin
ederim ki kalbimin son darabarıı durmadıkça kılıcım elimden, tüfeğim omzumdan düşmeyecek !..
İntikam, ah intikam ... Ahmet büsbütün yere düşmüştü. İhtiyar ak sakalını yaş taneleri yıkarken
ellerini semaya kaldırdı; gözlerinde bir dua-yı hazin bakışlarında bir rica-yı kabul okunurdu ...

Terzi Mekteplerimizde Terakki
Son ay zarfında İskele Metanet Mektebi'nden bir, i ıtihat İnas Mektebi'nden
mezun olmaları; imtihanlarını kemal-i muvaffakiyetle

de iki hanımın

ikmal ederek hakikaten ibraz-ı sanat u

maharet eylemeleri kadınlığın i'tilasını bu milletin sebeb-i terakkisi diyebilenler için rnücib-i
memnüniyet olmaktadır.
Mektep müdirelerini ve gayretli talibanı bütün samimiyetimizle
i müessesenin yardımıyla

tebrik ve takdir ederiz. Şu

kaviyyen ümid olunur ki peı, yakın zamanda İskele kadınlığında ev

işlerini; dikişçilik sanatını öğrenmeyen bir hanım kalmayacaktır.
Unutmayalım ki bize en lüzumlu bir sanatı öğreten su müesseseler daima şayan-ı ihtiram ve

yık-ı himayedir

Vatan yahut Silistre:
Hilal-i Ahmer Menfaatine
İskele gençleri tarafından Hilal-i Ahmer menfaatine 3 l Kanün-ı evvel 921 Cumartesi günü
amı İskele' de Bank-ı Osmani ittisalinde merhum Hanı ıd Bey' in gazinosunda

"Vatan -yahut

Silistre" nam piyes mevki' -i temaşaya vaz' olunacaktır. Provalarına kernal-i dikkatle devam eden
ele gençlerinin mezkur piyesi muvaffakiyet-i

tamme ile mevki' -i temaşaya vaz' edeceklerini

"Near East"ten:Türkiye'nin İstikbali
(Looking Forward) risalesinde Mister Brown "Türkix ,.: · de ne olacak" serlevhalı bir makale
etmiştir. Mühim aksamını şuraya dere ediyoruz:
Yunanlılar ile Türkler arasındaki üç aylık harb bize : ine bir sene evvelki vaziyeti iade etti.
sene evvelki vaziyet ise, on sene evvelki vaziyetten. daha doğrusu Türkiye, Avrupa'nın haris

241

evletlerinin rnünaziün fih bir kemiği olalı beri devam eden vaziyetten daha iyi değildir. Düvel-i
uazzama mümessillerinin İstanbul'da yaptıkları şeyleri seyretmek cidden pek gariptir. Bunların
ip ettikleri hakiki gaye Şark-ı Karib meselesini halletmek değil, belki o derece teşviş etmektir ki
"rnüttefikler'tin bazısının menafi' ine halel 'iras edebilmeli. Yunanlılar bir taraftan ric'at ederlerken

iğer taraftan harb-i azim esnasında bazı müttefikin ve Alman sansörlerinden öğrendikleri "kuvve
. maneviyye" veya "nüfuz" gibi süslü kelimeler hatırı için muzafferiyetler

işa'e ederlerdi. Türk

pkı büyük bir köpeğin pençesinden kurtulduktan sonra o büyük köpeğe karşı meydan okuyan bir
ıimseye benzerdi. Müttefikler başlarını
tesadüfi bir işe sarılmamalarını

sallayarak herkese "iyice tertibat yapılmadıkça

söylemedik

mi?" Dernekten hali kalmadıkları

böyle

gibi bu hadise

şısında daha esrarengiz bir siyasete ve müstakbel entrikalara nigeran olmakla telezzüz etmekte

Hal ve mevki'e

safdilane bir surette bakanlar, ~~ırk-ı Karib meselesinin

hallini kolay

ulurlar. Madem ki Yunanlılar Sevres muahedesini silah kuvvetiyle infaza muvaffak olamadılar, o
de rnuahedenin mevadd-ı esasiyyesi ta' dil edilmelidir. Geçen şubatta Londra' da itiraf edildiği
gibi İzmir Yunanlılara haksızca verildiği için Türklere iade edilmelidir. Trakya ise, orada pek az
um bulunduğundan ahali-i umumiyyenin

yüzde yetmiş beşini teşkil eden Türklerle Bulgarlar

ında taksim edilmelidir. Türkiye'yi; İngiliz, Fransız vı.: İtalyan daire-i nüfuzu diye taksim eden
üç

devlet i'tilafı reddedilmelidir. Fakat müttefikler işe böyle bakmıyorlar.
İngiltere'nin

mevki'i

daha müşevveştir.

İngiltere

Türkiye

meselesine

iktisadi

nokta-i

nazardan ziyade siyasi bir nazarla bakar. Eğer İngiltere hükumeti Kemalin arzularına mutavaat
erse alem-i İslam ne der? Sek.iz ay kadar evvel İngiltere hükümetinin münasebat-ı haseneye
girerek Yunanlıları İzmir ve Trakya'nın tahliyesine icbar eunek suretiyle Kemal Paşa ile bir i'tilafa
esine vakit müsaid idi. Fakat o zaman İngiltere hükumeti "Türk'ü terbiye etmek" siyasetini
ip ediyor ve iyi bir surette teslih ve techiz edilmiş 150.uUO kişilik bir Yunan ordusunun Kemal
usunu tarumar edeceği zann-ı kavisine

malik bulunuyordu.

Sulhün Türklerle

idi. Kemal'irı

· etiyle değil Türklere dikte ettirilmek

suretiyle

cernistan ve Afganistan Müslümanlarıyla

icra ettiği muahedatı bir blöf addetmişti. Hintlilerin

ürkiye meselesine

kanaati vardı. Bana bir defa zaten az olan Türk

alakadar olmadıkları

takarrür etmesi zehabında

müzakere

iyasilerinden birisi dedi ki: "Türkiye kuvvetli olduğu zaman taht-ı tabiiyyetinde
... iyetlerdeki Müslümanlar

Türkiye'de

entrikalar

ürkiye ne kuvvetli ve ne de zayıf olduğu zaman Türkiye

bulunan sair

çevirirler, Türkiye'yi rahatsız ederlerdi.
11

in haline karşı pek bigane duruyorlardı.

akat Türkiye'nin sukut ettiği şu zaman-ı hazırda hepsi d,.: imdadına koşuyorlar." Pek doğrudur.
ırlıların ve Arapların isyanlarını hatırlayınız. Harb-i umumide Türkiye'nin ilan ettiği harb-i
addesin nasıl hiçbir tesire malik bulunmadığını
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unutrnaymız.

Halbuki şimdi Mısırlılar,

Araplar, Hintliler, Azeriler, Acemler ve Kürtler Türkiye'run içinde püyan olduğu müşkilatın tehvin
çin bir düziye para ve insan gönderiyorlar. Yunanlıların milli Türk ordusuna galebe çalamamaları,

lngiltere'yi çirkin bir vaziyete koydu. Eğer şimdi İngiltere hükumeti Türklerin bütün rnutalebatına
serfürü edecek olursa bu, alern-i İslam nazarında alamet-i .ıcz

ü

zaaf diye tavsif edilecek ve belki

Hindistan vesair taraflardaki kıyamcılara pek mükemmeı bir propaganda teşkil edecektir. Aksi
takdirde yani Kemal'in mutabelat-ı esasiyyesi isaf edilmeyecek olursa İngiltere hükümeti, Sevres
muahedesini infaz için vesaite malik değildir. Müttefiklerin elinde bulunan yegane alet Yunan
rdusu idi ki o da haib ve hasir bir halde kaldığından hesaba katmak bile zaiddir.
Kemal bugün, şerait-i sulhiyyesini infaz edebilecek bir vaziyettedir.

Hal-i hazırın böyle

sürüncemede kalmasına ne İtalyanlar ve ne Fransızlar h.ıhişker değildirler. Onların Müslüman
ba'ası bir diğer kıt'ada bulunduğundan milliyetçilerle y.ıpılacak bir muahede "Türklere teslim"
"ye tavsif edilse bile onlar yine korkmazlar. Diğer taraftan İngiliz nüfuzunun tenezzül edip
trnemesi onlarca

haiz-i ehemmiyet

olmadığı

gibi lngiltere 'nin- Hindistan'da

karşılayacağı

uhtemel müşkilattan da umurları değildir. İşte bu nokta-i nazardan İngiltere hükumeti Türkiye
eselesinin hallini mümkün olduğu kadar te'cil etmek arzusunu gösteriyor.

***
Times gazetesi Şark-ı Karib meselesinin hallindekı müşkilfıttan bahsederek diyor ki:
"En büyük müşkilat, Türkiye'nin gayr-ı mu'temet ·. c gayr-ı muayyen olmasındadır. Yunan
avüzü Türklere biı şckl-i ittihat verdi . Devletler T:irk müdafaasının

en kuvvetli unsurunu

ümessil olmak itibariyle evvela Mustafa Kemal ile hesaplaşmak rnecbüriyyetindedirler.

Mustafa

ernal, her ne olursa olsun, epeyce bir nüfuza malik bulunacaktır: fakat rnüzakerat-ı sulhiyyeyi
çmak, vaziyetindeki

ıttıratsızlık ve intizamsızlıkları

meydana çıkaracaktır.

Kemal, memalik-i

amiyye'de zuhur eden fesatçıların, Kemalistlerin emelleri maksad-ı hafisi namına himaye için
~ ırdıklan halife değildir. Müslümanların

ekseriyetini

11

tanıdığı halife. Türkiye

padişahıdır.

"' itan ise, etba': ve saltanat ve nüfuzunu takdir eden pek çok Türklerle Kemalistlere aleyhdar
lunuyorlar. Sultan İstanbul'dadır.

Fesatçıların ileri sürdüğü nazariye sultanın müttefiklerin bir

olduğudur ki bu, eraciften ibarettir. Herhalde bir sulh neticesi olarak teşekkül edecek
untazam bir Osmanlı hükumeti tesbit edilmezden evvel sultan ile Mustafa Kemalin münasebatı
yoluna konmalıdır: Müşkilatın bir diğeri de Mustafa Kem.il ile Rus Bolşevikleri beyninde mevcut
1unan müşevveş müııasebattır. Kemalilerın komünıst ot.nalannı

tasavvur etrneğe en küçük bir

sebep bile mevcut değildir. Belki bazı ateşli genç Türk terin "Türkler ittihadı"

tarafdarlarının

., eşil elma" ismi altında bir Bolşevik cemiyet-i hususi. yesi olabilir. Mustafa Kemal garb ile
alakadan mahrum olunca garbın savleti karşısında bir müttefik gibi kendisini himaye eden
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Bolşeviklerle uyuşmağa mecbür oldu. Kemal'e,
ediyorlar. Kemal mutalebatını

en deriıı amal-i milliyyesine kadar müzaheret

ta'dil eder v.eya bilfi'l .nüttefiklerle

müzakereye

girişirse,

bu

imay eyi, bu müzahereti pek kolaylıkla ref edebilirler. İ~t~ Fransa ile yaptığı i 'tilafın bir neticesi
lmak üzere Kemalilerin arka hududunda bir rahatsızlık te, ıid ettiler.

(Near East)ten:
Lord Curzon Şark-ı Karib meselesinin halli için :rasiıı bir esas zikrinden tevakki etmişse de
··· ümetin Sevres muahedesi siyasetinden kat'iyyen feragat ettiğini sözlerinden keşfetmek müşkil
· ğildir. Hindistan, Irak, Filistin ve Arabistan'la

olan .nünasebatından

dolayı imparatorluğun

nahında bulunan Türk devletiyle dostane geçinmenin İngiliz menafi'! icabatından olduğu şimdi
dir edilmiştir. Sevres muahedesi Türkiye ile İngiltere · nin münasebat-ı müstakbelesine
·· ydane bir vaziyet alınmasından dolayı isti'cal edilmişti.

karşı

Türklere açıktan muaraza maksadı

ktu, fakat meclis-i alide bulunan İngiliz murahhaslarının rakip ettiği ufk-ı siyaset, Yunanistan'ın
sine varamamıştı.

Hariciyye

nezaretinde

şimdi daha

makul fikirler

bir sulh te'rnini vazifesi İngiltere'ye
urzon'un dediği gibi her iki tarafın menfaatinin sulhte otduğuna

hüküm-formadır

teveccüh

ve

ediyor. Lord

şübhe yoktur. Yunanistan için

in temadisi, gerek para ve gerek insan rıokta-i nazarı rıdan merıabi' -i servetini kurutmaktır.
ürkiye için ise "kraliyet-i müstakbelesinin

en güzel ve vu mahsuldar kısmını" harabiyyete sevk

ektir. Mösyö Gunaris'le Baltacis'in265 Londra'yı ziyaretleri. Yunanistan'ın

artık yeni İngiliz

· a-i nazarına karşı koyacak bir halde olmadığına ve Türkiyede ekalliyetin himayesi için en
üessir çarenin gerek dahilden ve gerek hariçten Türkiye üzerine uzanan dest-i taaddiyi ref
ğuna kanaat hasıl ettirmiştir. Türkiye'yi

memnun etmek için İngiltere hükumeti kendi nokta-i

•.a:ıüllını Ankara'ya gidip bildirmelidir. Eğer murahhaslar akıllı adamlardan irıtihab edilecek olursa
~ıiz

ki Şark-ı Karib meselesinin kanaat-bahş bir halli müvesser olabilecektir.

Gunaris hükumetinin dışişleri bakanı. MD.
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Sayı: 21

(İkinci sene)

Imtiyaz Sahibi: OrundalızadeAbdülhamid

1 Şubat 1922

Seneliği: 5 şilin

Adres: Lamaka' da "İrşad"

üshası: Yarım şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Nazım
Aylık İctimai Türk R i-ülesidir

Mündericat

1-Büyük Türk Şairi Mehmet Emin Bey 'in Son Manl.t:ınelerinden:
2-Hayat ve Sonu
3-Fal ve Falcılık
4-Açık Mektup: İrşad Muharririne
5-İngiltere, Ermenistan ve Türkiye
6-Sulh Lakırdıları

[Cengiz] matbaası
Lefkoşa- Kıbrıs
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Vur

Büyük Türk Şairi Emin Bey'in
Son Manzumelerinden:
Vur
Ey Türk vur, vatanın bakirlerine
Günahkar gömleği biçenleri vur;
Kemikten taslarla şarap yerine
Şehitler kanını içenleri vur !

Vur, güzel aşıklar cenazesinden
Kırmızı meş'aller yakanları vur;
Şehvetin raksına yetim sesinden
Besteler, şarkılar yapanları vur !

Vur, katlin o kızıl sapanlarıyla
Dünyaya ölümler ekenleri vur;
Vur, zulmün o kanlı urganlarıyla
Bir kavmi iplere çekenleri vur !

Vur, etten kemikten saraylar kuran
O vahşi ruhları ezmek için vur;
Dört büyük rüzgara, küller savuran
O mücrim elleri kesmek için vur!

Vur, senin Rabbine, Peygamberine
Yumruklar gösteren sefilleri vur;
Vur senin aşkının mabetlerine
Yangınlar getiren katilleri vur !

Vur sen de mukaddes hürriyet için,
Dünyanın diktiği bayrak için vur;
Her dinin sevdiği adalet için
Her yerde haykıran bir hak için vur !
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Vur, bütün cihana göster, anlat ki
Senin de hür ruhun kartala benzer;
O da bir Kafkas' ın tepesindeki
Bulutlar üstünde kösteksiz gezer.

Vur, aşkın ve hakkın zaferi için,
Vur, senden bak dünya bunu istiyor;
Vur, yerde bak tarih senin seyircin
Vur, gökten bak Allah sana '"'vur" diyor.

Vur, çelik kolların kopana kadar;
Olanca aşkınla, kuvvetinle vur;
Son düşman, son gölge kalana kadar
Olanca kininle şiddetinle vur.

Vur senin darben den çıkacak ateş
İntikam isteyen bir milletindir;
Alnında doğacak kırmızı güneş:
Bu senin ilahi hürriyetindir;

MEHMET EMİN

Hayat ve Sonu
Bir gece ki mezarımın kitabesi
Yıldızların ışığıyla nakşedilir
Hayatımın en sevimli hikayesi
Tebessümle dinlenilen bir cümledir.

Bir gece ki mezar taşım servilerin
Arasında sükunetle beni bekler.
Unutulmuş makberimde sevgilerin
Adem olmuş safvetinden kalmaz eser.
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O geceyi ta' cil eder her dakika;
Her şafakta o gecenin aksi durur.
Hayat işte. Şu dünyanın kalbi olsa
O kalbin tek bir darbesi; (v)uruşudur.266

Biraz gülmek, rnes'üd olmak ve ezilmek;
Bir kahkaha .. Yine nevmid olmak için.
Memnun iken yaşamayı acı bilmek,
Fakat sevmek .. Yine bir gün solmak için! ..

NA.ZIM

Hayat-ı Cariyyeden:
Fal ve Falcılık
Garb üdebasından Victorieır Sardou'nun267 "L 'affa.re des Poisons" unvanlı zarif bir piyesi
ır. Bu piyesi okuyanlar veyahut sahnede esna-yı temsilinde hazır bulunmuş olanlar; hayat-ı
.yyenin pek ma'nidar bir tablosu karşısında bulunmuşlar demektir ...
Kıyrnetdar halıları, oymalı sandık ve dolapları, bin .ürlü cici bicileri. geniş pencereleri ile
boylu, garip kıyafetli, iri yarı bir sehharenin esrarengiz odasını: kendilerini göstermemiş
için duvar kenarında sürünen erkeklerin, hüviyet ıerini saklamak emeliyle kalın peçeler
da yüzlerini örten kadınların ziyaret-i mütevaliyelerini tasvir eder.
Sihir nedir? Sehhare ne demektir? Duvar kenarlarında sürünen, kalın peçelere bürünen bu
zairler neyi sorar. neyi anlamak: isterler? .. Ya düşmanlarına karşı siyah ve zalim projeler
ettirmek, yahut -daha az mücrim bir zihniyetle- tali· ,. ç istikbalinin daha rnüsaid bir cilvesine
· olmak arzusuna galebe edemeyerek beyaz ve pembe .ıvuçlannı kemal-i tevekkül

ü

itminanla

~ eye uzatır ve onun anlaşılmaz bir kat' iyyetle takri r edeceği bir karara muzdaribane intizar

netice, on yedinci asırda (M. ö.)268 Mısırlılardan

başlayıp aled-derecat

alılar ve Hindular nezdinde pek ziyade revac bulan batıl bir i'tikat

Yunaniler,

-veyahut daha doğru

· le- manasız bir i'tiyadın zamanımıza devrettiği mücrim bir zihniyettir.
Fal ve falcılık, sihir ve sehharelik zayıf düşünceli ka.lınlann daima istişare ettiği bir kehanet
tur. Bunun ezeli olduğu kadar ebedi kalacağından

) tarafımızdan ilave edilmiştir. MD.
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korkulur. İlim terakki ediyor, hakikat

- üyor. Kehanet a'sar-ı sabıkanın batıl bir zihniyeti olarak kalacaksa bu asrın bilmem ki buna

İstisnası nadir hemen bütün kadınlar, belki birçok erkekler hurafata mu'tekid olarak yaşıyor;
'kalade ahval karşısında şaşıranlar, her hangi bir adem-i muvaffakiyet

zuhurunda; esbab ve

·funilini bilmeyerek bizzat kendileri ihzar etmiş oldukları halde tali'sizliğe

hükmedenler

dır? Tali'sizliğeinanmak, tali'e de inanrnağı istilzam eder. .. Vechen minel-vücüh
eyfiyeti bir nev'-i ma'lüliyyettir.

İşte bu ma'lüliyyetin

az

bu inanmak

zihni istilasına müsamaha etmek artık

da yerleşmesini kabul eylemek demektir. Binaenaleyh sayer bu istilaya mütekabil bir vaziyet
amaz, cesurane bir fa'aliyyet-i ma'küse gösterilemez ise artık sihrin, sehharenin şikarı olmak,
lar memleketinin, mumyalar diyarının mukarrerat-ı btitılasına hasr-ı nefs ile -eğer ta'bir caiz
- uyanık bir sair fil-menam rolü oynamak mecbüriyyeti hasıl olur ...
Fal ve falcılık, on yedinci asrın (M. ö.)269 mu'tena bir hediyesi olarak asırdan asra intikal
er iken medeniyette fersahlarca merahil katetmiş milletleri bile daire-i şümulüne almak kudretini
östermiştir. Garbın en parlak merakiz-i medeniyetini;

l5.-yu'edd adi tabakadakilerden

ihte velveledar vekayi'e şahit olmuş beş, altı kraliçeyi ınüddet-i rrıedide hükm

ü

nüfuzu altında

atmış ve bu yüzden senevi yüz bin lira varidata mazhar olmuş "Madam dö Teb
ebes" ve Matmazel Dezaborel

Mlle Desaborelle gibi büyük

Garb ile şarkın bu noktadaki tarz-ı tefekkür

ü

başka

Mme de

ve tantanalı sehharelere mehd-i

telakkisi müttefik ve müttehiddir ... Kuvvet-i

·yemfüunu kazanmağa çalışan bir dikişçi kız, yarınki modayı istihraca uğraşan yüksek ve kibar
•. kadın, asabi ve hırçın bir milyoner bu telakki muvacehesinde
·· halinin zalim muammasını

halletmek,

o muammada

yalnız bir düşünce, bir arzu,

saadet veya sürür mündemic

olup

adığını öğrenmek ateşi ile yanar ve tutuşur..
Bilmem inkar edilebilir mi? Kehanetten

istimdad.ı gidenler daima mevhum emellerinin

- aid neticelerini işitmek isterler.. Bu vazifeyi idare c.lerılerin hemen ekserisi -cehaletlerirıe
ğmerı- ahval-i ruhiyyeyi
. andırabilecek

haberlerden

anlamakta

iyi bir mütehassıstırlar;

daima tevakki

ederler;

ufak bir endişe ve ızdırabı

fena haberlerin

müşterinin

maneviyyeti

rinde yapacağı te'sir, ekseriya, adem-i rağbeti mücib olacağından bundan ictinab kendileri için
ehemmiyetli bir düsturdur.
Hülasa fal ve falcılık; bir tertib ve te'Iif, ifadeye bir hal ü şekl-i mahsus vermek sanatıdır,
korku, bolca i'tirnat, igzab ve teskin ve en-nihay
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d

nikbin bir nükte ile celseyi hitama

irmek nazariyesidir. Çünkü rahmet ve tedbir insaniyet ı n ruhunda hilkaten meknuz iki hassa-i
iyyedir. Bundan başka falcılık, ibtidaen gayet nazik, inıitıaen pek nema-dar bir meslektir.
Gariptir ki fal meraklılarının adedi falcıların miktarı- ı~ı mebsüterı müterıasibdir.
Beşeriyyet, ancak hayat-ı maddiyye vü ameliyesi

ıokta-i nazarından tekemmül eder iken

ı

yat-ı maneviyye ve ahlakiyyesi daima sabit duruyor: iki bin sene evvelki aynı ihtirası, aynı
· eti, aynı i'tikadı ile yaşıyor ...
Fakat tahdis-i ni'rnet kabilinden itiraf edilmelidir ki. Ehl-i salib muhacematı neticesinde
'saa-i kemalini garba bile nüfüz ettiren felsefe-i İslamiyve bütün bu düşüncelerin nihayet birer
linç teselliden başka bir mahiyyeti olmadığı hakikatini meydana koymuştur.

Bin küsur sene

'el doğan bu mukaddes felsefe hala yaşıyor ve ebediyyeıı yaşayacaktır...

Açık Mektup:İrşad Muharrtrinc
Muhterem Beyim,
İctimai bir Türk risalesi olan sevimli "İrşad"a adadaki mevcüdiyet-i

milliyyemizi gösterir

kaç müşôhedatı yazarak, inkıraz uçurumunda bulunan -u zavallı cemaatimize ne suretle ve ne
sna ile hizmet etmek lazım geldiğini hatırlatmak maksau.. la şu perişan satırları karalıyorum.
Her şeyden evvel muhterem karilerinize hatırlatmak isterim ki: yazılarım her türlü agraz-ı
iyyeden muarra ve müberra olup, hiç kimsenin şahsiyeti ile alakadar değil, belki kendi

Evet azizim: Sizi te'min ederim ki adadaki mevcudiyetimizi

tahayyülün fevkinde biesas

uğum gibi, o mevcudiyet ve bekayı te'rnin edecek a, amilin de ne derekelerde bulunduğunu
ydana koymaklığım kalb ve vicdanımdan telakki eylediğim emr iledir. Maksadım mukaddes.

Mader-i muazzezin yaralarına ve yaralılarına ala ka.teri'Listita'e çare-saz olabilmek emel-i
isiyle kasabamız

gençliğinin tertib-gerdesi

tiyatro

bi I etlerini

sarf etmek

ve bu suretle

vatanımıza borçlu olduğumuz muaveneti elde etmek maksadıyla ziyaret edebildiğim bir kısım
ylerimizi ve köylülerimizi ictimaiyyatça nasıl gördüğümü yazacağım. Terıkidatıma hiçbir kimse
enmemeli ve belki acı gelecek olan bu hakayıkı layık oıduğu ehemmiyetle telakki ederek ıslahı
lerini aramalıyız. Tedkikatıma tarih sırasıyla başlıyorum.
22 Kaniin-ı evvel- 921 Pergama, Pile:
Pergama- Sırf İslam ahali ile meskun bir köyümüzdür.

Gayur. milliyetperver,

limi, oldukça iyi cami' -i şerifi ile merhum Hamid Bey asar-ı hayriyesinden
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faal bir
bir zükür

ebini havidir. Talebesini sa'y ve gayrete teşvik eden güzel ibareler mektebin "siyah tahta"sına
lmış, münasib mahaller şanlı bayrağımızla tezyin edilmişti.
Köy halkı tarafından muhabbet ü ihtiram-ı fevkaladeye mazhar olan hoca efendinin, dahili

arid evrak-ı matbuanın her türlüsünü elde ederek geceleri okuduğunu ve bu suretle halkımızın
• -i efkarına sa'y ve gayretini kemal-i hayret

takdirle öğrendim.

ü

Böyle muallimlerin

• timiz için ne kadar faydalı olduğunu düşünerek C erıab-ı Hak'tan adetlerinin tekessürünü

Pile.« İslamı az ve fakir, Hıristiyan ahalisi çok bir köydür. Cami'Ieri, mektepleri var ise de
gece olması tedkikatıma mani' teşkil etmiştir. Yalnız nazar-ı dikkatimi celb eden bir
eleyi yazmadan geçemeyeceğim.
Maksad-ı ziyaret bu zavallı adamlara anlatılırken, bir köylü

kardeşimiz kesesinin ağzını

ya çalışıyor ve "Bizi daima arayınız daima" sözleri le nevha-ger-i istimdad oluyordu. Pek
olarak bu köylü lisan-ı safı, müdiran-ı umürumuzun kabahatlerini şu iki kelime ile yüzümüze
ıyordu.
23 Kanun-ı evvel -921 Vuda:
Vuda.- Kazarnızın İslamı kesir ve zengin, Hıristiyan ahalisi az ve fakir bir köyüdür. İnas ve
mekteplerini camidir. Ekalliyette olan Hıristiyan unsurunun mükemmel kiliseleri köyün en
· ena mahallinde her zairin gözüne çarpmaktadır.

Günün cuma olması hasebiyle mekatib-i

iyye'yi görmek nasib olmamışsa da pek perişan bir halde olan manzara-i hariciyyesiyle
· '-i şerifi ziyaret mümkün olabildi.
İşte kardeşim kazamızın en zengin bir İslam köyü camiinde bulunuyordum. Sol tarafımdaki

(*]270 feraiz-i ilahiyyeyi ifa maksad-ı dindaranesiy le buraya koşup gelenlere mevti ihtar eder
vaziyette idi. Güya ki lisan-ı hamüş ile bu biçare kardeşlerimize "Ölecek gibi ibadet etmeli;
eyecek gibi çalışmalı" emr-i alisini ihtar ediyordu.

Cami' -i şerifin

alarla tezyin edilerek esami-i mübareke yazıldığını

söylersem

i'in sancak

keşidesine

mahsus

direğine

-günün

cuma

beyaz duvarı mavi

hayret etmeyiniz ... Çünkü

olmasına

rağmen-

ay yıldızlı

ırağımızın çekilmesi de unutulmuştu.
24 Kanun-ı evvel- 921 Arçoz, Meluşa:
Arçoz.- Cezirenin

en münbit arazisiyle karşılaşmış. muntazam evlere malik, İslamı Rum

'den daha ziyade sahib-i servet hoş-rnanzar bir köydür. Cami'i harab değilse bile alüde-i gubar
ırabdır. Mektebi pek fena bir odadan ibaret olduğu gibi zavallı çocuklar tesir-i rutubetle

[Ahiren alınan malumata göre mahall-i ahara nakledilmiştir.
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tell-üs-sıhhadırlar.

Oldukça gayur bir muallime malik bulunan bu karye her halde büyük

etlere muhtaçtır.
Meluşa.- İşte sırf İslam ahali ile meskun köylerimizden

biri. Hıristiyan komşuya malik

unrnayan bu zavallı köylüler henüz pek ibtidai bir hay.u yaşamaktadırlar.
bina olan mektep, gönül arzu ederdi ki bu biçare Müslümanların

Oldukça muntazam

fılaen terıevvürüne gayret

bilecek faal ve gayur bir muallimin yed-i idaresinde bulunsun. Fakat heyhat. ...
Kaside-i bürde ezberlemek merakında olan muallim efendi muallimlikten

ziyade imamete

ık bir zattır. Cami'<i şerif harab bir binadan ibaret olduğu gibi burada da tabut lisan-ı hamüşu ile
akkın bu biçarelere mevti evkat-ı hamsede ihtar etmektedir.
25 Kanun-ı evvel-Letkara,

Tathsu:

Letkara.- İşte tarihi bir köy ! Köy diyemeyeceğim
arca evvel ecdadımızın şanlı

belki bir kasaba. Bu cezireyi feth için

şanlı harb ettikleri cibal-i müfrezeyi

buradan doya doya

retmek bilseniz insanın kalbini nasıl bir hiss-i iftihar ile doldurur.

Ya hele bu çalışkan

lülerin lisan-ı safından bu dağlarda asırlarca evvel vuku'a gelen şanlı muharebatın hikayat-ı
iyyesini dinlemek ne hoştur.
İşte karşıda bir "bayrak tepesi" ki kahraman dedelerimiz ay yıldızlı bayrağımızı

rekz için

mezahime katlanmışlar ve nice fedakarlıklarda bulunmuşlar!
İşte bir "mezbaha" ki şehitlerimizin kızıl kanlany la hakiki bir mezbaha şeklini almış ve bu
ale bu isim alem olmuştur.
Velhasıl bu mukaddes dağlardan

eserek ecdad-ı izarmmızın

bin türlü kahramanlıkları

arını neşreden hava-yı safın teneffüsü emin olunuz ki hayatımın en muazzez dakikalarını
etmektedir.
Bence tarihi bir köy olan Lefkara, kahir Hıristiv.uı ekseriyetiyle

bunalmış ve bu tazyik

esi olarak intibah hasıl etmiş çalışkan, hissiyat-ı milliyye ve diniyyelerindeki

salabetleri ile

eyyüz etmiş İslam ahaliye maliktir. Zükür ve inas mektepleri ile merhum Hamid Bey asar-ı

iyesinden muntazam bir cami' -i şerifleri vardır. Temenni ederim ki encümen-i maarifimiz bu
k ve çalışkan kardeşlerimizi nazar-ı dikkate alarak bu karyede de rüşdi teşkilatı meydana
in, muktedir ve gayur bir i'dadi mezunu muallim efendi bu saf köylüleri ruhen tedavi ile asrı
tte tenevvürlerine hizmet etsin.
Kasabaya iyice uzak olan bu şirin köye rüşdi tedris.u ırıı ihtiva edecek bir mektep her halde
mdir. Rumların binlerle liralar sarfıyla inşa enikleri -uray-ı irfan ve yüzlerle liralar vererek
ettikleri muallimler karşısında bu teşkilat belki hiçtir.

Fakat her halde bir eser-i terakki

dilebilir. Maksad-ı ziyareti anlatmak emeliyle mektebe topladığımız
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bu kardeşlerimizden

i lisan-ı safıyla bakınız bize (ne/71 diyor "Biz Lefkaraular gerçi Kıbrıs'ta yaşamaktayız. Fakat
diler biz Kıbns'ta değil Yunanistan'da

yaşıyoruz. Buri halimize acıyınız. Ve bizi arayınız;

uz buradaki kahir Hıristiyan ekserisi karşısında biz de

hiç olmazsa bu suretle müteselli

· ilelim" Fevkalade nazar-ı dikkatimi celb eden bu acı takat sırf hakikat olan sözler karşısında
in derin düşündüm ve yine karşımda, bu adada te'rnin-i mevcudiyet için, cemaat teşkilatına
derece-i lüzum canlandı. Sizin de öteden beri tervic ettiğiniz bu teşkilata himmetlerini timid
evliya-yı umürumuzun nazar-ı dikkatlerine havale edersiniz.

Tatlısu- İşte sırf İslamlarla meskun bir köy daha ' vlükemmel bir cami'Ieri, inas mektebi,
ive ibtidai zükür mektepleri bu köyü şereflendirmektedir.

İ'dadi mezunu bir muallimin taht-ı

· esinde olan mektebi vaktin geç olması hasebiyle ziyaret mümkün olamamıştır.

Muallim

diden alabildiğim izahat nisbeten mücib-i memnüniyertir. Bu köy ahalisi mekteplerinin i'dadi
u bir efendi idaresinde bulunması ve şayan-ı ihtiram bir imam efendiye malikiyetlcriyle
ar etmelidirler. Keşke her karyede de evlad-ı vatanın talim ve terbiyesi asri muallimlere havale
ilse, sarıklı efendiler de vezaif vü evamir-i diniyyeyi telkin ile iştigal etseler ne a'la olurdu. İşte
fikrimce cemaatimizin nazar-ı basiretine havale edi I ıneğe şayeste bir mesele fakat ....
Görebildiğim diğer köyler hakkında da yazmak isterdim lakin korkarım ki risalenizin hacmi
- aid değildir. Bununla beraber Dohni mektebinin mükemmeliyetini ve gayur muallimini
tmemek bence kadr- na-şinaslıktır.
! Sizi te'min ederim ki cemaatimizin
muallim,

işte bu iki vasıtadır

musab olduğu emrazın başlıcası

ki bizi ancak inkıraz uçurumundan

aştıracaktır. Rumların çok zaman evvel keşfettikleri c!İbi biz de artık cami' ve mektebin ayn
mahaller olduğunu anlamalıyız.
velerde hurafatla

dolu hikayeler

Nesl-i atiyi yetiştirecekler,
anlatan,

hissiyat-.

Kaside-i bürde ezberleyen,

rnilliyyelerinden

bihaber

mahluklar

amalı, ancak asri muallimler olmalıdır. Bu muamma h.ıiledildiği gün belki halasa doğru adım
ş

bulunacağız. Bakınız bizim cehalet ve gafletimiz ne dereceye varmıştır. Bu memlekette

belkader mühimce mevki'

sahibi olup da hissiyat-ı

milliyyeden

zerre kadar nasibe-dar

ayan öyle deni kimseler gördüm ki Hilal'in artık söndüğünü, çalışmamızın beyhude ve bisüd
uğunu söy lemekten çekinmemiştir.
Fakat ey gafil, ey biakl u iz'an ! Senin dar ve bidimağ kafan Hilalin ulviyyetini idrakten
izdir. O sönmedi, sönmez ve ilelebed sönmeyecektir.
İşte azizim muharrir bey, bu adada te'rnin-i mevcüdix ct ancak cehalet ve gafletimize bir

1
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çare aramanız ile mümkündür. O kadar geç kalmışız ki kaybedilecek

bir dakikamız yoktur.

Binaenaleyh sizleri ve erbab-ı kalemi vazife başına çağırın ı ıı. I O Kanün-ı sanı- 922

Bir Arkadaşınız

(Near East)ten:
İngiltere, Ermenistan ve Türkiye
Mister Ernest Krıkin Türkler aleyhinde olan cereyan hakkında şu süretle idare-i kelam

"Türkiye ile İngiltere arasındaki büyük harbe kadar her zaman hissiyat-ı meveddetkarane
tüm-ferma olmuştu. Bizim yanlış siyasetimiz Türklerin harbe karışmasına
nla beraber Türklerin elinden kılıcı alıp yere çaldığımızı

ve kanlar içinde ayaklarımıza

<lığını gördüğümüzde haksız ve gayr-ı mümkin bir sulhe sürüklemeğe
bini anlamak

müşkil

değildir.

Bir

kere

Ermenilerin

sebep olmuştur.

devamlı

koyulduk. Bunun

ve ekseriya

uydurma

. agandaları ile Türk milleti aleyhine hasıl olan sü-i tesi r mülahaza olunsun. Ermenilerin rnahüd

csızlıklannı mütala'a etmezden evvel hatırlamalıyız ki bizim siyasetimiz bu husustaki kapıyı
amakla kalmadı belki bütün cihandaki anasır-ı İslanuyye bunun aks-i darbesiyle müteessir
· ." Muharrir ba'derna esna-yı harbde Hint Müslümanlarının

İngiltereye

ettiği hidemat-i

· •· atkarilerini ve bade-l-harb İngiltere'nin Türkiyeye k.ırşı aldığı vaziyet üzerine Hintlilerin de
iyetlerini değiştirdiklerini zikrettikten sonra diyor ki: .. i ngiltere efkar-ı umumiyyesi mütemadi
dehşet hikayeleriyle

büsbütün

zehirlendi.

Ermeniler kadar kimse muvaffakiyet

Türkiye'nin

gösterememiştir.

aleyhine

tahrikatta

Böyle muhtasar bir

alede harb-i azimden akdem Ermeniler hakkında olan mesaili tedkik müşkil bir vazifedir.
ruz şunu söylemek kafidir ki bu millet daimi surette mcrbü'rıa karşı hal-i isyanda bulunmuştur.
"' malum olan makasid-i
alarma muavenetten

şahsiyyesini

takip eden Ruslar da kendilerinin

geri durmamışlardı.

azlar, çünkü Ermenilere

Protestan

fikr-i ihtilal-cüyane

misyonerler

ilka etmişler

hal-i kıyamda

de kendini kusurdan arı

ve sultanın

nüfuzunu

kesr

usunda elden geleni yapmaktan çekinmemişlerdi. Kato Ii kler daha akilane hareket ettiler. Kendi
maatlerinin menafi'mi gözetmekle beraber, hükumetle münasebat-ı dostarıeyi idameden geri
lmamışlardı."
Muharrir Ermenilerin yine kendi ihanetleriyle başlarına felaket getirdikleri hakkında bazı
isaller Irad ettikten sonra sözüne şu suretle hatime veriyor> "Türkler tarafından irtikab edildiği
ia olunan cinayat-ı vahşiyaneyi Yunanlılar ile Ermenilerin irtikab ettiğini Türkler iddia ediyor.
inim ki İngilizler, tarafeyn fırkacıları tarafından neşredilen cinayat hikayelerini
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reddeder.

Meğer ki Balkan Harbi hakkında (Carnegie) komisyonu ve İzmir ve Yalova cinayatı hakkında
beynelmilel komisyon gibi bitaraf müdekkiklerin hüküm , c kararıyla mevsuk bulunsun. Türkiye
meselesinin halli hakkında buraya davet edilen Hint he, eti katliam meselelerinin

tedkiki için

musirrane bir talebde bulunmuşlar ve Ermeniler aleyhine irtikab edildiği iddia olunan cinayat
tahakkuk edecek olursa Türk milletine karşı perverde ettikleri samimiyet ve hayr-hahlıklarını
edeceklerini

manen

söy lernişlerdi.

Milletimizin

111 ütefekkirlerinin

artık

bu

ref

cinayat

propagandalarına bir hatime vermek zamanı geldiğini söv lemelidirler. Şark-ı Karib meselesinin
daimi sulh ve sükun içinde halli yolu ancak bu suretle açılucuktır.

"Near East"ten:
Sulh Lakırdıları
Kış arifesiyle Anadolu'daki

harekat-ı askeriyye

sekteye uğradı ve Türkiye

meselesinin

müzakeresi için beyrıelmüttefikin bir konferans akdi bus gösterdi. Birçok mehafilde kat'ı ve
umumi bir sulh ve rnüsalemet ihtimali hususunda nikb.nıik hüküm-fermadır.
taraftan kısmen İngiltere siyasetinin
emayülünderı

ve diğer taraftan

Türkiye

mutaleb.u-ı

Kemalistlerin

mülkiyesini

amali ı ı i 11 tervici

Bu nikbinlik bir

tanımak

suretinde

pek

hususundaki
de haksız

görülmeyeceğinden ileri geliyor. Mamafih itiraf edilmelid ii ki bu kaziyyenin birinci şıkkı ne kadar
muhikk ise ikinci şıkkı hususunda delail-i kafiye mevcut değildir. Bilakis her gün elde ettiğimiz
yeni yeni şehadetlerle anlaşılıyor ki şerait-i sulhiye hakkında Ankara hükumeti zerre miktar
a'dilat kabul etmiyor. Misak-ı Milli ile tayin ve tahdid ettikleri nikat-ı nazar el'an olduğu gibi ve
gayr-ı muaddel duruyor. Eğer müttefiklerin

menafi':

\ lisak-ı Milli şeraiti ile taht-ı zamana

alınabilseydi o zaman nikbinlik izharında yerden göğe

kadar hak mevcut olurdu. Fakat bu

mümkün mü? Misak-ı Milli şeraiti mesele-i arziyyedc.ı
Boğazların terki ve kapitülasyonların

sarf-ı nazar. müttefikler

tarafından

ilgasını ihtiva edi, er. Filvaki milliyetçi siyasiler Misak-ı

Milli'rıin şerait-i siyasiyyesi kadar mevadd-ı iktisadiyyesirıe

atf-ı nazar-ı ehemmiyet ediyorlar.

Herkes bu noktayı görmemek meylini izhar ediyor ve kendi kendine diyor ki eğer bir kere
Yunanlıları Anadolu'dan çıkarmağa ikna etsek artık bila-mania sulhe yol açılır. Unutulmamalıdır
Ki Sovyet hükürneti ile yaptığı muahede de Ankara hükumeti kat'ı bir surette "Boğazlar meselesi
Karadeniz'e mücavir bulunan devletler murahhaslarının te~kıl edeceği konferansta halledilecektir"
maddesini kararlaştırmıştır. Bu şerait tahtında müttefiklerden

hiç birinin böyle bir konferansta

isbat-ı vücut edemeyeceği· m~hakkak olduğundan

binucrice Sovyet ve Ankara

arasında müttefiklerin

müıcuhhid

Anadolu'dan

istisnasıyla

hall-i · meseleye

bila-kayd ır şart çekilmiş

bulundukları

olsa hal-i hazırda Boğazları

hükumetleri

anlaşılır.

muhafaza

Yunan

eden birkaç

müttefikin taburları Kemal ordusuna karşı uzun müddet dikiş tutamaz. İşte meselenin en mühim
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noktası budur. İzmir'in Yunaniler tarafından işgalindeki hakkı veya haksızlığı tedkik etmek artık
pek geçtir. Çünkü Kemal ordusu ile Çanakkale ve Marıııara'nın

cerıüb sahilinde duran Yunan

ordusudur. İşin hakikati şudur ki Türkiye meselesi esasen bir Türk meselesi değildir. Belki Rus
Avrupa meselesidir.

Müttefikler

Boğazlar meselesinin

Rusya'nın

menafiini

nazar-ı dikkate

almaksızın halle şitab ettiklerinde Rusya'rıın mevki'-i ccğrafisinin, ser-i karda herhangi hükfunet
olursa olsun Rusya siyaset-i hariciyyesi üzerine mühim bir tesir icra edemeyeceğini unuttular. Şu
sıralarda Türk ve Yunan murahhasları davet olunmak üzere istanbul'da bir konferans akd edileceği
hakkında şayialar deveran ediyor. Fakat hakikaten ümid-bahş bir şey yapılmak isteniyorsa şark
meselesinin müzakeresi için Çiçerin272 ile Litvinov273 da .lavet edilmelidir. Bu hakikaten tarik-i
müstakime karşı bir adımdır. Zira Rusya'nın

iştiraki olmaksızın

bu meselenin

hall-i kat'Isi

mümkün değildir.

:eorgi Vasilyeviç Çiçerin ( 1872-1936) 1918-1928 yılları arası Sovx ct dış işleri bakanı (halk komiseri). MD.
Iaxim Maximovich Litvinov(l 876-1951) Rus devlet adamı. MD.
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Bey'le

Annem
Senelerle ömrüm maziye dönse;
Çocukluk devrime yetişsem bulsam!
Annem o haliyle tekrar görünse
O sıcak kucağa koşsam, sokulsam !

Bir küçük yavrucuk olsam da yine
Bilmesem hayatın nedir manası
Atılsam annemin beyaz döşeğine
Gülerken yüzüme tatlı siması.

Ne kadar muhtacım bu akşam sana;
O güzel tenine, güzel sesine.
Gel annem ! Şu siyah gölgeler bana
En acı şey Jeri söylüyor, dinle ! ..

Gel uyut, bu hasta yavrunu artık,
Sevimli sesinle bir ninni söyle.
Mezarın kararmış toprağından çık;
Yıprarımış vücudum üşüyor işte.

Ruhani evinden atla da arza,
O seni saklayan perdeden kaç, gel
Gel okşa başımı parmaklarınla
Dolaşsın yüzümde şefkatli bir el.

Ah annem, bir çocuk olsam da yine
Sallasan, uyutsan kolunda beni.
Sığınsam o beyaz küçük beşiğine
Ninninle uyusam yavrular gibi

AZIM
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Hayat-ı İctimfiiyvede
Kadınlar ve Erkekler
Hilkatte müsavatsız fakat mektepte müsavidirler.

ıektebin. tahsilin her şekil ve derecesi

i\

ader ile hemşire arasında sebeb-i rüchan aramaz. İbudai

sıralarında başlayan bu müsavat

·· lfünün sıralarına kadar derece derece sirayet etmiş olduğu kabil-i inkar mıdır? Kadın zerafet
tahassüsatının her şeyde olduğu gibi tahsil-i ilm sahasındaki tecelliyatı da garbdan çok evvel
k'ta vech-i tatbik bulmuştur. Afrika'nın kızgın kum cöllerinden.

Avrupa'nın göbeğine intikal

ivererek günün birinde İspanya'nın bugün bile tarihte .lerirı bir velvele-i şan u şeref bırakan
idat-ı medeniyyesini vücuda getirmiş olan İslam ordulu.. miyanındaki fö.zılfü-ı nisvanı unutmak
lmkün müdür? ..
Bir araba kazası neticesinde terk-i hayat eden garb ulemasından meşhur profesör "Küri
·e"nin274 ulum fakültesinde boş kalan makamını hayatta olduğu gibi keşfiyat-ı fenniyyesinde
sadık bir refikası olan Madam Curie'nin275 bila-tercddüd
ikiyyedir. Bütün bu hadisat u vekayi' -i muhtelife

işgal etmiş olduğu bir vak'a-i

kadınların tahsil ve ilim hususundaki

iliyetlerini isbat eder. Hilkatin vücut itibariyle cins-i .nuhalife nisbeten farklı ve müsavatsız
attığı kadınlığın

şu i'tilası tarih-i

beşeriyyette

bi.

inkilabdır.

Bu inkılabın

derece

ve

mmiyetini anlatabilmek için zamanla beraber uzun salıileler lazımdır. Maa-haza bunu kısa ve
ukça müfid bir tarzda tedkik etmek faydasız değildir. Henüz mektep sırasında oturan bir çocuğa

ız olmak ister misin?" sualini tevcih ettiğimi farz ediy. .rum. Hiç şübhe etmem ki çocuğun ilk
i hayret ikincisi tahkir edilmiş olduğu kanaati olacaktır. Çünkü hayata başladığını anlayan bir
endişesi. sakalında ilk
Iuzun
~ ilk hissi erkek •yaratılmış olmasından mütevellid .c'. ururdur. Yezane
~
lerin zuhuruna sabırsızlıkla

intizardır.

Bu tüy I erin : Ik tezahüratı

kendisine

bir kudret-i

,~ liyyet izafe ettiğine fıtraten kaildir. Bir genç, velev ;:'.ı::nç olsun. bir kızdan daha kuvvetli ve
değil midir? İhtiyaç halinde bu fark görülmez mi".. Kadınlığın erkekliğe itaat ve hizmeti
akkuk etmemiş midir? ..
Dünyanın hin-i tekevvününden beri hatta çocuklar bile erkek yaratılmış olmaları itibariyle
dilerinin kızlardan başka bir nev'i mütefevvik mahluk olduklarına kanidirler. Cinsinin zayıfı
ınlar olduğuna göre kavisi erkeklerdir. Züküriyyet

ve nisviyyet bahsindeki vech-i hilkat işbu

,ılik ve zayıflık esasını doğurmuştur.
Şu halde kadınlar hak.kında müteamilerı ve mütevatir..n mevcut olan zaafi.yet kanaati hilkatin
eklere bahşettiği tefevvuk-ı adeliyyeden başka bir şey tkğildir.

ierre Curie (1859-1906) Fransız fizkçi. MD.
arie Curie ( l 867- l QJ4) Fransız fizikçi. MD.

259

Kurün-ı

mütekaddimede

tekasüf eden

nisx ivyeı işte bu batıl kanaatin eseridir.

tarih-i

.adınlık bahsinde asar-ı sabıka garip fikirlerle doludur. : hı kanaat garbda ta on sekizinci asra.
atta İhtilal-i Kebir'e kadar yaşamıştır. Esası Roma hukuku olan garb kanün-ı medenisi Code Civil
ile sabiler gibi kadınları da derece-i sôniyyede ve kabiliyetsiz addetmiştir.
Kavanin-i İslarniyye; itikadat bahsinde olduğu gil1i nüfüz-ı nazar ve cevher-i kemalini
ıuamelat faslından biri olan hukuk-ı nisvanda dahi gösrcrmiştir. Gerçi ilm-i feraiz kadınlar icin
akk-ı veraset itibariyle bir adem-i müsavat nazariyesi k.ıbul etmiş ise de bundaki hikmet yine
.timai ve hayati esasata müsteniddir. Nikah ve talak gibi h.ıvat-ı ictimaiyyerıin

en canlı bir sahnesi

lan muamelatta bile kadın ve erkek için bir nokta-i nazın takip eden İslamiyyet

garbın bugünkü

rakkiyat-ı ictirnaiyye vü felsefiyyesini bu mebhasta dahi bundan bin küsur sene evvel derpiş ve

dcmil etmiştir.
Binaenaleyh bir kız bir erkek gibi aynı zekaya mal iktir. Şayet zükür ve inas kabiliyyat u
mayülat-ı zekaiyyeleri muhtelif ise bu hadise hiçbir /:ıınan birinin daha dün ötekinin daha

.ıksek olmasına delalet etmek demek değil, belki zekavct-i beşeriyyenin müştereken itmam ve
imali için birinin diğerine muavenetidir.
Bir kızın, tıpkı bir erkek gibi sevecek. ıztırap

du. ucak

sevinecek kalbi vardır. Hayatta

ıdınlığa tahsis edilmiş ıztırap erkekten daha çok ve şümullüdür. Müstakbel zevce ve validelerin
ılbinde hayatın girizgahlarında boşalacak gözyaşları saklı.hr.
Birçok erkekler gibi birçok kızlar da ekmeklerini, fal..ıt hiç şübhesiz
tırap ve rnüşkilatla

kazanmağa

mecburdurlar.

erkeklerden daha büyük

Velh.ıstl düşünülmelidir ki bugün mektep

alarmda yan yana oturan bu çocuklar yarın müştereken \ ~· müttehiden aileler teşkil edeceklerdir.
İşte bütün bu hakayık-ı basiteden çıkacak netice şudur ki: Alem-i beşeriyyerte kadınla erkek
üsavidir. Binaenaleyh

yaşarken olduğu gibi yaşamag.ı

başlarken de aynı muameleye

tabi

malıdırlar.
ALİ SEMİH

Oğluma Mektuplarım
-1Bu posta ile sana bir kucak kitap gönderiyorum.

Mektubunun

son fıkrasından

kitap

lihabında müşkilat çektiğini öğreniyorum. Binaenaleyh kitap ve tetebbu' hakkında birkaç kelime
ağa lüzum gördüm. Hemşiren Vedide: elektrik ziyaları altında esatiri bir manzara ile parlayan
r oyuncakçı mağazasını aramadığına hayrette kalıyor.
Hemşirenin hayretini, senin ıztırabını anlarım. Tcrakki.

kitaplarla

beraber oyuncak. ve

uncak.çılığı da zenginleştirdi. Ben senin yaşında küçük. bir çocukken küçüklerle korıuşmağa
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uvaffak olabilen ancak birkaç muharrir vardı. Hemşirelerimiz alelade bir tahta parçası üzerine
ak nev'inden dikebildikleri bir kumaş parçasıyla zan ıunlannın büyük kısmını geçirmek için
~ bebek, bir oyuncakla iktifaya mecbur kalırlardı. O zaman kat'iyyen

böyle değildi. Fikir ve

atta kendini şiddetle gösteren bugünkü tekemmül, bir zamanlar bizim için ebedi bir lezzet olan o
de şeylerin yerine kaim oldu. Fakat siz küçük beşeriyyeı. bizden daha ziyade mes'üd musunuz?
.. çücük ellerinizin altındaki bu tekernmülata rağmen bunu zannetmiyorum.
Bu neticeden mes'ul· ve müttehem olan kimdir ? \onra bunu aramak neye yarayacaktır?
elev oyuncak ve kitaplar için olsun zamanı ve tekemmül.uım takip etmek zaruridir. Binaenaleyh
r taraftan dimağını, diğer taraftan gözlerini tatmin eden ve yalnız senin için çalışan muharriri.

pçıyı, tabi'i, ressamı takdir ve takdis et oğlum. Zaman ve fikir o kadar ilerledi ki ... Gençlik ve
ukluk için başlı başına bir edebiyat vücuda geldi. Küçük beşeriyyet için bidayette küçük olması
ayyül edilen bu edebiyat o kadar büyüdü ve dal budak saldı ki şimdi büyüklerin de lezzetve
vk hissettiği mukaddes bir müracaatgah oldu. Şu halde bize imrenecek bir şey kalmamıştır.
Bazen vahi ve ca'Ii bir hisle yalancı neşeler serpen. Ixızı müşevveş ve yeknesak bir üslüp ile

· fiyyet ü felaket-i beşeriyyeden bahseden kitaplara aru., muhtaç değ: isiniz. Onlar edebiyattan
. ade evvela dimağı saniyen azim ve metaneti yoran birer .iestan hükmünde kalmıştır.
Ahval-i ruhiyyenin en sadık vesikaları,

fürüat-ı huyatiyyenin

çirkin safahatı arasındadır.

de daha az mes'üd, daha az cesur bir ruh bırakacak olan müelliflerden tevakki et oğlum. Alel
ak günah ilm-i akaid müelliflerine göre bir zevk-i elimdir
İtiraf etmeliyim ki; gönderdiğim kitapları senden ı.: \ vel birer birer ben okudum. Bu zevki
nden evvel ben tattım. Bundan dolayı kendi kendimi tebrik ederim. Biz. ibtidadan intihaya kadar
uk kaldık; hayatta daima öğrenecek şeylerimiz var dem,:« isterim oğlum.
Benden kitap ve tetebbu' hakkında fikir

ve_ cür ,.:: isteyen yazılarına şükrüne mukabele

ierim. Boş ve gayesiz bir tarz-ı hayatın ucuna yaklasmış olduğum halde o kitaplardan.

her

. rağında güneşin bir parçası ile kokunun yüz, belki bin katresi saklanmış olan bu dikenli
erden hayalden ziyade hakikati, günahtan ziyade fazileti. rahmetten ziyade azim ve metaneti toprağa senden çok zaman evvel ayak bastığım halde- seninle beraber öğrendim ve uyandım

\Li SEMİH
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Maarif-i İslamiyyede Yeni Faaliyetler:
Evkaf-ı İslamiyye Murahhası İ ıtarı Beyle Mülakat
Dört tarafı denizle muhat bir kara parçası üzerine sıkışmış insanların da şübhesiz hakk-ı
vardır. Seyyarernizde yaşayan insan kitlesi arasında İslam ismini taşıyan herhangi simanın
<tan bahsettiği zaman irfan ve tahsil namına dünkü müsamahalanndan dolayı olmayacak
nasib verildiği ne kadar acı olsa da bugün bir hax ikattir. Harb-i
iler dolayısıyla yine irfansız fakat rna'süm milletler

umüminin ihdas ettiği

aleyhine kararlar ittihaz edildiği şu

de atinin daha neler doğuracağı bugün için zalim bir muammadır. Bu muamma her milletten
İslamlar için şayan-ı te'emmüldür. "İrşad" başka uıuklardaki

dindaşları gibi cezirede kendi

terinin de bu muammanın daire-i şümulünden kurtulamadığını

dün olduğu gibi bugün de

ve sermuharririni cezirenin selahiyet ve faaliyet namına yüksek tanıdığı en muhterem bir

ş

olan İrfan Bey'le bir mülakat icrasına memur ederek dünyanın yeni hareketleri arasında hiç
a maarif namına ati için ne türlü projeler düşünüldüg ünü anlamak istemiştir.
-lülakatın aksam-ı mühimmesi ber-vech-i atidir:
1uharririmiz

-Kazalardaki

mekteplerimiz

bugün" Ct ihtiyaca

cevab

verecek bir halde

r. Mekteplerimizin ıslahı hakkında yeni projeleriniz . ar mıdır?
fan Bey -Kazalar daha ziyade ibtidai irfan ile meşguldür. Merkezdeki mektep aşağı yukarı
t

teşkilata mazhar olmuş bir müessesedir. Esaslı bir teşkilata nail olmuş müesseselerin

laha sehildir. Binaenaleyh yeni ihtiyaçlar itibariy le ma· düm olanı değil mevcudu ıslah,
akiyet namına kıymetdar olur; mesela mekteb-i i · djdiye esasını bozmamak şartıyla bir de
ve darülmuallimin şubeleri açmak, maişet-i hazırad.ıki müşkilata göre muallimin maaşatına
. icra etmek ve hariçten iki muktedir muallim eel 11 etmek serıe-i ôtiyeye dair projemizin
naddesidir.
: -Darülmuallimin

ve sultani şubelerinin küşadı hakkında daha ziyade tafsilat istirham

Malumunuzdur ki sultani şubesi açmak demek i · dadiyi sultaniye kalp etmek demektir.
.leyh i'dadiye devam edecek her talebe için sultani subesine de devam etmek mecbüriyyeti
ır?
-Sultani ind-el-hace tahsil-i aliye müracaat edecek talebeye duhul için bir kolaylık olmak
.ılacaktır. Binaenaleyh bildiğimiz usul ve program dahilinde. memlekette okur yazarlar
!

bir mevcudiyet yetiştirmek üzere idadi yine h:'ıi.;.i kalacaktır. Ancak rnekatib-i aliyeye

isteyenler açılacak diğer darülmuallimin

şubesine devama mecbür olacaklardır. Çünkü

etin her şeyden evvel, ileride maarifin temel ta~ı demek olan kaza mekteplerini ıslah
nizden o ıslahata göre muallim yetiştirmek derecc-i vücübdadır.
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Şu halde cezire maarifi

ıslahatına kazalardan

başlamamak

hususundaki

nokta-i na-urtmızın

isabeti anlaşılmış

olur. Çünkü

talebeden evvel muallim bulmak lazımdır.
M -Mekteb-i

i'dadiye

sultani

ve darülmuallirnin

evcut binanın bu teşkilata kafi gelip gelmeyeceğini

;,jrnında

iki şube daha

ilavesi

halinde

sora hı I ir miyim? ..

İ -Bu sualinizle en mühim noktaya temas etmiş oluyorsunuz. Filhakika yapılacak teşkilata
:ıazırdaki binanın kifayet etmeyeceği tabiidir. Fakat yeni projemiz bu noktayı da teemmül etmiştir.
Teşkilat-ı mutasavverenin

ehemmiyet

ve yüksekliği

nisbetinde

mevkiinde muhteşem bir bina inşa etmek üzere evkaf.
fedakarlığını

ve memleketin

münasib

bir

bütçesinden bir miktar para ayırmak

kabul etmiştir. Birçok sarfiyata ma'rüz bulunan evkafın inşaata muktezi meblağın

.::ffesini veremeyeceği aşikardır. Bunun için de Anadoıu Harbi dolayısıyla Hilal-i Ahmer ve
zavallı muhacirin için ianelerde bulunan halkın kısmen olsun hamiyetine müracaat etmek zarüreti
.ardır. Halbuki halen buna imkan yoktur. Binaenaleyh Anadolu Harbinin hitamına kadar intizar
zıecbüriyyet tahtındadır.
İrfan Beyefendi sözlerine devamla: Görüyorsunuz ki ınekteb-i i'dadinin ve milletin ihtiyacatı
·· ünülmektedir. Bazı efendilerin zannettikleri gibi bu mesele ihmal edilmiyor ve edilmeyecektir.
- · sil ve maarif işleri miyanında müsıkirıin de ehemmi) _-ıi kabil-i inkar olmadığından

i'dadinin

. akın zamanda bir bandoya malik olacağını ilaveye lüzum :;örürüm.
Memleketin

ihtiyacatırıı derin fikirle düşünen İrfan Beyin verdiği malumattan fevkalade

ernnun olan muharririmiz kendilerine teşekküratını takdi ııı etmiş ve ayrılmıştır.

İrşad'm Nüsha-i Fevkaladesi
Anadolu mecrüh ve malüllerine. Anadolu Harbinin nerişan bıraktığı muhacirlere cezirerniz
tarafmdan gönderilen ianata naçiz bir zamime olmak üzer,. İrşad bir nüsha-i fevkalade neşretmek
elindedir. Şimdiye kadar ceziredeki muhacirin-i İslami: ye cemiyetlerinin vesait-i muhtelife ile
em-i ianôt hususundaki hidematını nazar-ı şükranla görürüz.
Maa-haza

o harb el'an devam ediyor, o zavallı çoluk çocuk, İslam olmaktan başka bir

bahatleri olmadığı halde elan cami' köşelerinde inliyor.
Onlar o hal-i sefalette

perişan kaldıkça bizim dcst-i muavenetimize

muhtaç oldukları

isikardır. Binaenaleyh "İrşad" teberrüken bir nüsha-i fevkalade neşr edecek. hasılat-ı safiyyesini
irsal edilmek üzere Muhacirin-i

İslamiv . e Cemiyeti merkez şubesine takdim

Her şeyde olduğu gibi gerek gazete, gerek risale ve bahusus bu gibi nüsha-i fevkaladelerde
fasete dikkat etmek ehemm ve el.zem olduğundan "İrs.ıd .. mev'üd nüsha-i fevkaladesini nefis.

if ve mümkün olduğu takdirde musavver bir tarzda temsile gayret edecektir.
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"İrşad"ın

üç büyüklüğünde

t.ı b ·

ve nefis kağıtlar üzerine

edilecek nüsha-i fevkaladenin

meti ancak bir şilin olacaktır.
Nüsha-i fevkalademiz, hiçbir sü-i isti'rnal ve sü-i tefsire meydan vermemek için Muhacirin-i
amiyye Cemiyetleri tarafından sarf edilecektir.
I

Mukaddes

bir maksad uğrunda intişar edecek

hu nüshanın

bütün Müslüman

ellerde

zeceğini şimdiden ümid ederiz.

A.tideki tercüme (Leo Pazulski) namındaki

muharririn

(New York Tribune) gazetesine

nderdiği makalesinden iktibas edilmiştin-

Hasta Adamın Gölgesi Tekrar Avrupa Üzerine Düşüyor
İngiltere

ile Fransa

arasındaki

emişse de konferansın müsta'celiyeti

tezadd-ı

menafi ·

karşısında

Washington

ınündkaşat

Konferansında

tezahür

veya ihtilaf-ı araya sebebiyet

emiştir. Bunlar, Avrupa sahne-i siyasetinin gerisinde ternevvüc eden sayha-i

hadisatın bir

-i sadasından ibarettir. Gariptir ki İngiliz kanalında

karşı karşıya bakışan bu iki devlet-i

azzamanın arasındaki münaferetin başlıca müsebbibi.

Avrupa'

11111

menabi' -i igtişaşatının en

eketlisi olan Türkiye'dir. Asırlardan beri Avrupa siyascı-i umuıniyyesinin ana taşını teşkil eden
bul Boğazı 'na sahip olan bu garip millet, geçmiş

zamanlardan

beri Avrupa' nın "Hasta

amı" diye tanınmıştır. Türkiye, bir devlet itibariyle ı;, .ktan beri münkarız olmuştur. Bununla
aber bütün Avrupa kıt'asının en mühim noktalarına n.ikim olarak bırakılmış ve ikide birde
·[etlerin Avrupa ahengi dedikleri şeyin ternini için b...-yned-düvel
'fade ederek yerini muhafaza edebilmiştir.

cay-gir olan ihtilafattan

Bu aheni.-i düvel birçok ve muhtelif safahata

iştir. Fakat şu safahat arasında Türkiye yine olduğu yerde kaldı. Nüfüz ve kuvasının bir
- ndan mahrum edilen mernalikinin mühim aksamını kuybeden Türkiye, bir zamanlar İstanbul
ma'sını mahv u na-bud ederek büyük bir imparatorluk

sahibi iken bugün Avrupa'nın Hasta

amı menziiesine tenezzül etmişti. Vakit gelmişti ki Has.u Adam artık ölüme yaklaşmıştı. Fakat
· lüm müyesser olmadı vesselam !
Cihan harbinin hitamı sıralarında, yani 1919 senesinde bu intizar olunan ölüm gelmek üzere
. Dört senelik naire-i harbin dumanları dağılmakta iken Türkiye'nin artık cihanda bir gölgesi
mıştı. Öyle olduğu halde bugün 1922 sahne-i hayatında Hasta Adam, yine Avrupa devletleri
ma tohm-ı ihtilaf saçarak arz-ı endam etti, gölgesi ansızın ınüdhiş bir kamet peyda ederek bir
'a ile bir bahr-ı muhiti aştı ve yeni dünyanın konferans masası üzerine yayıldı !
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(Near East)ten:
Anadolu sahillerinde bir Türk-Bolşevik tahtelbahriuin dolaşmakta olduğu rnusırrane iddia
olunuyor. Yunan bahriye nezareti İzmir limanına geceley i n girecek vapurlar hak.kında beyanname
neşretmiştir. İzmir'den gelen malumata nazaran Karadeııiz'den

gelecek tahtelbahirlerin

adalar

denizine geçmesini men' için Çanakkale Boğazına ağ gerilmiştir.
Şarkı Bahr-ı Sefıdde tahtelbahirler
Bugünkü havadis şudur ki Anadolu'ya

faaliyeti

malumatı

İzmirde kesb-i kuvvet etmiştir.

cebhane taşıyan hir Yunan vapuru gark edilerek efradı

Ylegri'ye277 çıkmışlar, orada der-dest edilerek esir-i barb sı .ıtıyla Ankaraya nakledilmişlerdir.

m Fethiye şehrinin Menteşeoğulları tarafından alındığı 1284 yılından , 'l34'e kadar olan adı. MD.
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Sayı: 23

(İkinci sene)

l Nisan 1922

mtiyaz Sahibi: OrundalızadeAbdülhamid

Seneliği: 5 şilin

Adres: Lamaka'da "İrşad"

üshası: Yanın şilin
Bedel-i iştirak peşindir

İRŞAD
Sermuharriri: M. Naz: ın
Ay !ık İctimai Türk Risalesidir

Mündericar

1 -Vefasız- şiir
2-Tahrirde Şerait-i İbtidaiyye
3-0ğluma Mektuplarım
4-(Near East)ten: Türkler ve Yunanlılar
5-YusufKemal Bey Heyet-i Murahhasası
6-F ransız- Yunan Hadisesi
7-Muhterem Karilerimize

Cengiz matbaası
Lefkoşa- Kıbrıs
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Vefasız

Vefasız dizinde bir çocuk gibi
Ağladım da bana bakmadın yine
Gözlerim bunalmış, hırçın asabi
Gönlüme vermedi bir parça neşe.

Sevgimin zerresi olaydı sende
Bir lahza yaşardı ümidim belki
Vefa mı bulmadın seni sevende ?
Bizar mı ederdi safvetim seni? ..

Ağladım, ağladım .. Bakmadın bana,
Vefasız gönlüne sevda girmedi.
Aşkımla oynadın, güldün ricama
Öldürdün sevgimi bir "yok"la ta ki ! ..
NAZIM

Tahrirde Şerait-i İbridüiyye
Yazı yazmak şübhesiz kolay bir şey değildir. İnsanın düşündüklerini. bir an. bir saat veya bir
det-i muvakkate için hissettiği teheyyücatı kalemi vô-uasıyla kağıt üzerine tesbit etmesi öyle
anattır ki bu gibi teşebbüslerde muvaffakiyet farz edilu.ginden ziyade müşkildir.
Hayatın

ilk safhalarını yaşayan mektep sıralannd.ıki bir talebe, hatta en büyük muharrir

ık isti'dad ve kabiliyyetini daha küçük sinninde izh.ır edebilse bile, ilk yazılarıyla yüksek
la muharrer asarı taklide çalışması beyhude olduğu kadar esassız bir temel üzerine bina
rıak gibidir.
Binaenaleyh

"İrşad" bu nüshasıyla yazı yazmak

için

lazım gelen şerüit-i

ibtidaiyveyi

ilktin mertebe ızah etmek emelindedir.
Yazı masasının önüne oturmazdan evvel mevzuu h.ızırlamayan kalemi eline aldıktan sonra
yazacağım?. Ne yazmalıyım? .. " diye düşünmeye

haşlayan. birkaç güzel tabir ve ıstılahın

t üzerine nakli için mevzu icat eden, tabiilikten ayrılan her ferd için en güzel çare yazmamak,
mi bırakarak hemen kalkmaktır. Çünkü ihzar edilen bir mevzu; tahayyül ve tasavvur veya
ıkika görülen bir vakayı tasvir etmekle kelimeler, güzel cümleler için mevzu aramak ma 'kus
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kutba koşmak gibidir. Birincisi ok.uyanları müteessir ,:etiği gibi ikincisi can sıkısını. nefreti
zam eder. Mevzu ihzar edildik.ten sonra mevzua bir ,,..:kil vermek. onu her kariin nazarında
!andırmak meselesi kalır. Yazılacak yazılarda her şeyden evvel selasete dikkat etmek lazımdır.
ğlak ve mübhem yazılar aks-i tesirler

yapar. Her yazı kendisinin

tercümanı

bhemiyyet ve muğlakiyyetten kurtulamayan yazıcılar ekseriya ne yazacaklarına

olmalıdır.

dair temiz bir

e malik olmayanlardır.
Selasetten sonra dikkat edilecek nokta münakkahi- yettir. Fikir ve mevzu ile mütenasib
meler kullanmak, fikri kelime kalabalığı içinde boğm.ımak için kelime isti· malinde biraz ve
ımu kadar muktesid olmak icab eder. Münakkah eserıer kariler üzerinde büyük te 'sirler icra
bilir. Hüseyin Cahit Bey'in küçük hikayeleri okuduktan sonra bizi belki saatlerce düşündüren
satırlık, on beş satırlık hikayecikleri

selaset ve münukkahiyyet için hemen hemen en güzel

ıüneler diye telakki edilebilir.

Selaset ve münakkahiyyet te'rnin edildikten sonra
.ta te'sisidir.

Yazılan eserin arasına

mevzuun

,:11

mühim nokta cümleler arasında bir

haricinde

bahisler

tıkmak

veya ifadesine

ladığımız bir fikri bırakarak başka şeylerden bahsetmer.. yazıda ittihada dikkat etmemek eserin
irini izale ettiği gibi kariin fikrini de teşviş edebilir. Yu .. arıda muhtasaran anlatılan noktalardan
ıeticeye varabiliriz ki yazı yazmak için her şeyden evvc: yazılacak. mevzuu gayet temiz ve kat'ı
surette hazırlamak lazımdır. Mevzu ihzar edildikten soma da en ziyade şu üç noktaya
mıniyet verilmelidir: Selaset, münakkahiyyet ve rabıta ...
Her yazılan eserde şu üç esasın mevcudiyeti elzemdir. Selis bir ifade ile. muhtasar ve müfid.
mevzuu tasvire muktedir olamayan her yazıcı yükselmış simaların. mesela Hamid Bey gibi.
ret Bey gibi, Halid Ziya ve Cenap Şebabettin Beyler ·;ibi lisanın yüksek tabakalarında uçan
tik şair ve ediblerin ber-güzide asarını taklide başlarsa .ıayatta daima noksan. daima hatalı yazı
acağına, daima muvaffakiyetten uzak kalacağına şübhe .' oktur.

'\AZIM

Oğluma Mektuplarım
Geçenki postaya namına tevdi' ettiğim kitaplar arasında spora ait bir de külliyat vardı. Spor

imesi; bugünkü terbiyenin hülasası demektir. Asyarm
rupa'rıın en medeni

merkezinde

nihayet

mmiyetini takdirden bilirim ki dimağın

bulan

en uzak bir noktasından

a.imış

günlük

acizdir. Iki cesim kıt'anın

korkunç

bir

başlayıp
seyahatin

tuzlu gölleri, muzlim

ırumlan, köpüklü ve çamurlu sahraları üzerinde gezerek bazen çok sıcak. bazen pek soğuk
mlerinde dolaşarak neticesine vasıl olan bu teşebbüs

beşeriyyetteki

sabır ve tahammülün

ecesine bir mikyastır. Doğarken yerlerde sürünen bü. üdükçe ne i'tilalar gösteren insanların
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kudretine

bir misaldir.

yavrum;

Jules Ceasarlar,

lerhettiler,

iklimler

Bugünkü

isporcular,

İskender-i

zabt ettiler

sabık

kebirler

fatihlerle

zamanlarımı

fakat hiç bir zaman

rekabet

edecek

kemali

bulmuştur

göre belki birer fatih oldular.

alı, :·ı1

ü

hadisat-ı

tabiiyye

Şehirler

ile mübarezeyi

öğrenemediler ...
Sıfırdan aşağı 57 derece soğukla, fecr-i şimalinin her türlü his ve hayali incimad ettiren
rengarenk

teressümatmı

temaşa

etmeği

arzu etmez

misin

oğlum

? Bunun

lüzüm yok; elindeki kitabın kenarları yaı.hzh sahifelerinden

' mıldamaya

cenübiyi dolaşmış Kaptan "Scott" ile beraber bu diyarlara

için yerinden

birisi seni, kutb-ı

belki bunlardan daha uzaklara kadar

götürür.
İspor
aha

ve bunun teferruatı cümlesinden olan seyahat menakıbından bahis olan bu kitaplar

ziyade

insaniyetin

maddi

muvaffakiyyat-ı beşeriyyeyi,

ve

adali

muvaffaki. etlerini

öğretir.

Manevi

ve ahlakı

vahdetin ve histeki iştirakin ne demek ve neler yapmağa kadir

olduğunu anlamak ve öğrenmek ister isek Anadolu'yu , ..: vücuda getirdiği netayic-i rnes'üdeyi
üşün

•••

Başka iklimlere ait okuduğun kitapların.
Asya'daki

pembe ufukların

cazibesi

zavallı

seyaharn.unelerin

bahsettiği

ve ma· :-c .. rn hudutlarıyla

mesela Afrika ve
validen

vatanı sana

.ınutturmasın. Anadolu dedikleri mübarek ülkeyi tanır mısıu ? Semalara karışan yüksek dağları.
· in türlü bedayi-i tabiiyyenin mebde' ve müntehası olun vasi· sahraları.

sakin ve ali- cenah

insanları bir an bile hatırından çıkarma

İşte bu senin vat.uundır. Bu güzel ve tatlı toprakları sev.

Ve başından geçen felaketleri unutma

Bu senin için muazzez bir hatıra olsun ... Yarınki zaferler

ünkü mağlübiyyet

ve bozgunluğun verdiği derslerden dog.ır. ..
·***

Hayat kadar hakiki mebahise taalluk eden bu eserle: .laha ziyade ciddi hikayelerdir. Neşe ve
sürür namına başka tarzda kitaplara ihtiyaç vardır. Her hikaye bir sergüzeşt demektir. Henüz
:nektep sırasında bulunduğun için okuyacağın sergüzeştler az çok ilim ile alakadar olmalıdır. Garb
u itibarla çok ileriye gitmiştir. Biz, bu noktada dahi çok ~erideyiz. Maa-haza Avrupa'nın yüksek
muharrirlerinden bir çoğunun eserleri konuştuğun lisana nakledilmiş

olduğundan sana bunlardan

a göndermiş idim. "Jules Veme"278 bu tarzdaki muharrirlerin ser-efrazıdır. Facia veya mudhikeyi
·esait ü hakayık-ı ilmiyye ile imtizac ettirerek daima mı. ıid eserler meydana getirmiştir. "Jules
eme" aşağı yukarı yarım asır evvele ait bir sıma ı.,..: bugün artık daha tekemmül etmiş
muharrirleriniz var .. Esasat-ı ilmiyyeye müstenid yeni ki raplar yeni sergüzeştler birbirini vely
ediyor. Hadd-i zatında Sherlock Holmes279 tarzında öyle romanlar, hikayeler vücuda geldi ki korku
:n Jules Verne ( l 828- l 905) Fransız romancı. MD.
:79

Sir Arthur Conan Doyle ( 1859- 1930)'un yarattığı roman kahraman: İngiliz dedektif. MD.
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.yecanın, şiddet ve entrikanın ve fakat aynı zamanda .ıikerni ve kimyevi keşfiyyat-ı hazıra ve
de müstakbelinin hemen kaffesini beyaz sahifeferi arasında saklıyor.. Elektrik kuvvetinin ne
harikalara malik, manyetizmanın
n rıetayic-i meş'funesini,

ne yüksek muvaffakiyetlere

yeryüzünde

müncerr olduğunu, gururu ve

yaşayan bazı insanların hayat-ı hafiyyesini,

velhasıl

kluktan gençlik ve bekarlığa, bekarlıktan te'ehhül , -: izdivaca kadar hayat-ı hakikiyyenin
1

safahat ve gird-badlannı

zarif ilmi bir kalemle g,isteriyor ve öğretiyor. Bunlar zahiren

ıe ve roman ise de esasen sizler ve belki bizler için de »irer ders kitabıdır oğlum ...

*'" *
Gönderdiğim kitapları okuduktan

sonra. ders esn.ısında birden bire durur. Ve o sırada

iar bir tayeranla dolaşan bir kelebeği takibe koyulursun .. Hocandan bu noktada müsamaha
ederim .. Kaçırıldı zannedilen dakikalar, kelebeğin ucuşlarını takip eden gözlerinle beraber
ığırıda belki derin izlerle yerleşmiş olur ... Tahayyül nılıun öyle bir kuvvet veya hissidir ki fona
.erni bir idare altında daima beyhüdedir. Çocukluğund.ı hiç hayalara sapmamış olan dimağlar.
ıhharen büyük şey Jere, daha açık ta'biriy le, hakikate g uc vasıl olurlar. ..
Bu kitapları çok dikkatle okumanı isterim aziz ,ı;-'.lum .. Bu sahifelerin arasında. sende.
baline ait bir his, bir kanaat uyandırabilecek
İ

belki bir satır vardır. Evet, bu kanaat bidayeten

ise de, esbab u avamil-i atiye sana yardımcı olursa ret· ya hayata. ümid hakikate inkılab etmiş
Şikarı yakalamak için aşağıdan tüfek atmak lazım ise. talihe kavuşmak için de yukarıdan,

balin yükseklerinden nişan almak vacibtir. Şikarın kosacak. atlayacak ayaklan var ise. tali'
ğimiz bu garip kuşun da tesadüfün gür ve kuzguni :.,<1-,·ian arasına saklanmış mehib ve cesim
ulan vardır ... Baki sağ olasın oğlum ...
1 Nisan 922

\Lİ SEMİH

(Near East)ten:Türkler ve Yunanlılar
İngiltere'nin

avam

kamarası

a'zasından

Mirala-

Aubrey

Herbert.

Sark-ı

Karibde

ltere'rıin muvafık bir siyaset takip etmesi lüzürnundan bahsederken diyor ki:"Eğer biz kendi imparatorluğumuz

dahilinde bulunan anasır-ı İslarniyyenin

daha ziyade

rarını men' etmek ister isek bir şey yapmak lazımdır. .laha doğrusu kernal-i sür'atle Türklerle
muvafık siyaset bulmalıyız. Vaziyet hakkında bir hül.ısa yapayım. Fransızlar Türklerle dost
ılar. İtalyanlarla Türklerin münasebeti

ani. sıra deüismiştir.

Fakat bu tahavvül daha çok

tluktan daha az dostluk derecesini tecavüz etmemiştir. 'ı" unanlılar birçok senelik harbden sonra
b düştüler ve her gün iflasa daha ziyade yanaşıyorlar. Türklerin techizatı derece-i kafiyyede
ildir, mamafih gayr-ı mahdüd bir zaman

için harbe devam etmeğe hem hazır ve hem de
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uk.tedirdirler. Ankara ve İstanbul, halka karşı yekdiğeri uc ters sözler sarf ederler. çünkü vaziyet
e ahval böyle icab eder. Fakat hakikatte aralarında daimi bir niza· mevcut değildir. Filhakika
olşeviklerle Türkler arasında bir ittihad ne kadar gayr-ı ıubii ise İstanbul ile Ankara arasında o
lkadar tabii olmak lazım gelir. Mustafa Kemal ve adamları ya memleketlerini Yunanlılara teslim

etmek veya akaid-i İslamiyyeye karşı kıyam manasını haiz olan birtakım hariç ez-kanun adımlarla
ostluk bahasına silah ve cebhane tedarik etmek şıkları .ırasında kalmışlardır. Bununla beraber
ürklerin elinde fennin en son usulüne muvafık esliha yoksu. topografya nokta-i nazarından dağ ve
nehirlerinin vaziyet-i coğrafiyyesi gayr-ı kabil-i teshir bir k.ıle teşkil eder.
Bu kale arkasında Mustafa Kemal, kan ve din itioariyle kendisine rnerbüt bulunan Orta
Asya'ya kadar asker tedarik edecek mahalle maliktir. Bu karı bozulmuş ve bu din esasından başka
istikametler

hasıl etmiş olsa bile bir felaket-i

müştercke,

bunları muzdarib

kardeşler

gibi

'lyekdiğerine takrib etmekte büyük bir kuvveti haizdir.
Muharrir burada Türkiye hakkında Türklerin nokta-i nazarını ve Hindistan, Arabistan ve
Mısır hakkındaki fikrini dermiyan ettikten sonra şu suretle n.itime veriyor:"Yunanlıların şerait-i sulhiyyesi ne olabilir: kendi k.uliyeti dahilinde parasız bir hasra olan
Yunan, müsternlekatında

ağır yaralı düştü. Maliyesi

lı.:r:1b oldu. Yunanistan·

111

istirahate ve

ticareten iade-i kuvvete ihtiyacı vardır. Milletler arasındaki mevkiini istirdad etmek ister. İngiltere
kendisine

yardım

Müstakbelde

edebilir.

.İlk yapılacak.

şey İngilter~ · nin Kral Konstantin' i tanımasıdır.

tarihler, demokrasi lehine teveccühü

olduğu pek çok ilan edilen Mister Lloyd

George'un, Venizelos'a şahsı bir hediyesi olmak üzere :-;.ıl eliyle Trakya'yı ve ahalisini ve sağ
eliyle Anadolu'yu takdim ettiğini ve halbuki Yunan ahalisi tarafından tac ve tahtına iade olunan
meşrü'

Kral Konstantin'i tanımaktan istinkaf ettiğini tanıumiyle şerh ve izah edeceklerdir. Bu

mübayenetler

belki bir büyük adamın

hayat-ı

siyasi> .· esindeki

asgari hatalar diye telakki

olunacaktır. Fakat aynı mübayenetlerin bize çok 'zararı dokunmuştur. Bir sulhün adalete rnakrün
olması için amil olacak silsile-i siyasette mübayenet

değil muvafakat lazımdır. Lord Grey280

olsaydı iade-i sükunete ınuvaffak olacaktı: Çünkü bu zat daha muvafık ve daha akilane siyaset
takip eder. Mamafih Lloyd George bu zatı belki en son olarak. muavenete çağırır.
Şimdi bir nokta daha kalıyor. İstanbul'da İngiliz ordusunun işi nedir? Alınan donanması
denizin dibindedir. Bolşevik donanması birkaç torpidodaı: ibaret. Muzafferiyetimiz ve onu takip
eden vekayi' İstanbul Boğazıyla Çanakkale Boğazının hi taraflığını te · min etti. O halde hakiki
ehlike teşkil etmesi mümkün olan bir orduyu İngiliz millet ı niçin müzaherete mecbur tutulsun.
Muharrir sonra şerait-i sulhiyyeyi yazıyor: (l)Yun,ınlıların Anadolu'yu tahliyesi. Türkler,
ekalliyetin muhafazası için kağıt değil belki hakiki: te'rninaı verrneğe hazırdırlar.
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(2)Trakya

bitaraf bir mıntıka

olarak kalmalı ve İstannuf 'u tehdid edecek veya Bulgaristanın

ticaretine kilitli kalacak vaziyetin adem-i tahaddüsü için si l.ıhtarı tecridi.
(3)Başvekilin Yunanistan hakkındaki nazariyyatı b.u ıldır ve yalnız sulh imza olunduğunda
bir barb kurbanı olan ve pek ziyade

hırpalanan

Yunanistarı'a

muavenet

ıçırı elden gelen

yapılmalıdır.

Near East'ten:Yusuf Kemal Bey Heyet-i .vlurahhasası
Ankara

hükumetinin

müteveccihen İstanbul'dan

hariciyye

vekili

Yusuf k~ınal

Beyin

bu

hafta

Marsilya'ya

İbtida Roına'yı ziyareti takarrür etmişti, fakat

hareketi muntazırdır.

İstanbul ile İtalya iskeleleri arasında işleyen vapurların Pire'ye uğradıkları anlaşıldığından
sene Bekir Sami Bey'in geçirdiği sergüzeşte uğramağı

geçen

Yusuf Kemal Bey arzu etmedi. Halkın

kabul etmesine intizar olunan mazeret bundan ibarettir. : akat bu tebdil-i fikrin İtalya buhran-ı
siyasisine rna'tüf olduğu daha ziyade muhtemeldir.
Kemal Bey müttefikin mümessillerini

İstanbul 'daki ınüddet-i ikametinde

birer birer ziyarc. ettiği gibi mümessiller

Yusuf

de ayrı ayrı

kendisini ziyaret etmişler ve veliaht da dahil olduğu h., ıde müteaddid siyasiler ve nuzzôr ile
mülakat icra etmiştir. İstanbul'a muvasalatında

Haydar i'aşa istasyonda pek parlak bir surette

istikbal edilmiştir. Mamafih Avrupa ziyaretiyle pek de nikbin görünmüyor, evvel emirde hem
imparatorluğu ve hem de Ankara hükumeti murahhaslığuu

nefsinde cem · etmek için İstanbul

hükumetini ikna'a muvaffak olamadı. Yusuf Kemal Bey· ,ı ,. İstanbulda

Ankara hükumetinin nim

resmi murahhası addolunan ve Osmanlı Bankası Türk az.ısmdan bulunan Hamıd Bey 'i beraberine
alacağı şayiası deveran ediyor. İstanbul'da bulunan birtak..u Türk cemiyetleri Hamid Beye lazım
gelen evrakı tevdi' ve bu suretle Hamid Bey Rumeli ahalisini temsil edecektir.
Yusuf Kemal Bey'in sebeb-i seyahatine gelince, müşarünileyh
ifadelerde bulunmuştur ki birçok rnünakaşatı
münakaşatta yeni bir şey görünmüyor,

matbüat-ı mahalliyeye uzun

mücib olmuştur. Bununla beraber bu ifadat ve

belki Misak-ı Mi I li'rıin usanç veren maddelerini

ihtiva

ediyor. Aynı zamanda şurası şayan-ı dikkattir ki gerek '{ usuf Kemal Bey ve gerek matbüat-ı
mahalliye

muharrirleri

Boğazlar

meselesinin

zikrinden

şeytanetkôrane

bir surette

ihtiraz

etmişlerdir. Ankara hükumeti evvelce kabul ettiği muahv.leler mucibince Boğazlar meselesinin
yalnız Karadeniz'e mücavir olan devletler tarafından hal ı.ılunacağım

taahhüd

etmişti. Bu nokta

hakkında Yusuf Kemal Bey'in sükutuna bakılırsa Boğazlar mesele-i rnühimmesini mevzu-ı bahs
etmeksizin

müttefikleri

mesele-i

sulhiyyeye

igva

icin

ta'Iimat

ahz

ettiği

anlaşılıyor.

Kapitülasyonlar ve mesail-i rnaliyye hakkında da aynı <iyaseti takip edeceği görünüyor.
180

Edward Grey, İngiliz devlet adamı. MD.
273

Daha

~rusu müttefikler yalnız mesail-i arziyye hakkında sul h icrası ve kapitülasyonların

ilgası ıçın

-et edilecektir.
Aynı zamanda müttefiklerin Ankara hükumeti tarafından tasdik edilen rnuahedatın dahi hatta
ttefiklerin

hariç tutulduğu

ınmasını arzu edecekler.

Boğazlar

meselesi

Eğer Yusuf

Kemal

dalı i I

olduğu

Be:

unmuyorsa bunun yegane sebebi nokta-i nazarının

nikat-ı

halde

bil-umum

umumiyye

i 'tilafatın

hakkında

nikbin

13üyük Millet Meclisi binası ötesine

namayacak mahiyette olmasıdır.

Fransız- Yunan Hadisesi
Efkar-ı umumiyyenin Fransız aleyhinde olması münasebetiyle

Yunan hükumeti ile Fransa

messili arasında zuhur eden hadise pek ziyade galeyanı mücib olmuştur. Ayın on sekizinde
rsin'e kömür ve petrol taşıyan "Espoir"
ıfından durdurulup
rsipi" hariciyye

Salamis'e

nezaretine

ismindeki lransız vapuru bir Yunan harb gemisi

götürülmüştür.
giderek

hariciyye

Biraz sonra Fransa mümessili
nôz.nna

Fransa

hükumetinin

Mösyö "de
hal-i harbi

madığırıı ve muhariblerden herhangisinin bir hak iddi.. edemeyecekleri cihetle mamülün bih
unan kavanin-i beynelmileliye yani harb kaçağı bulunan eşyayı müsadere etmek için tayin
en madde bu mesele hakkında kabil-i tatbik olmadığını söyledi. Mösyö Marsipi, Kartalis'e

oir vapurunun naklettiği kömürün

Kilikya' da pek ziyade lüzümu

olduğunu

ve çünkü

ikya'da bulunan Fransız me'mürininin Kilikya'nın hal-i aslisine rücüu ve trenlerin muntazam
r

ü

seferi için Türklere yardım etmekte bulunduğunu

rağı taşıyan vapurları taharri etmeğe Yunanistanm

söyledi. Mümessil ilaveten Fransız
hakkı olmadığını

ve bahusus Fransa

.ümeti taharri hususunda hiçbir müsaadede bulunmaynv.ığını söyledi. Hariciyye nazın cevaben
nalistlerle harbde bulunduğundan dolayı faikiyyet mücadelesinde düşmana istifadesi olması
.ıtemel her türlü eşyayı müsadereye hakkı olduğunu St): ledi. Mamafih o akşam kabine in'ikad
ceğinden Fransa'ya kat'i cevabı yarın vereceğini ilave etti. Ertesi gün Yunan hükumeti Fransa
nessiline verdiği cevabda milletin merıafi'ini

muhafıza için Fransız vapurunu müsadereye

kı olduğunu iddia etmekle beraber hükumetin bu meselede mülayimane hareket etmek arzu
ğini söyledi.
Vapurun salıverilmesine mamafih kömür ve petroı.m muhafaza edilmesine karar verildi.
at intizar olunduğu gibi cevab kanaat-bahş

görülmediğinden

mümessil tekrar hariciyye

aretine gelerek Kartalis'e şifahi bir nota takdim eni \ e vapur ile hamülerıin hemen iadesini
betti.
Yunan hükumeti henüz bu notaya cevab vermedi. Fakat urnümiyyetle zann olunuyor ki
ab yine menfi olacak ve bakalım-mesele ne renk kesb edecektir?
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K 13: İrşad'ın 1 Haziran 1920 tarihli ilk sayısının kapağı ve üzerinde Neşr-i Maarif

'emiyeti'nin mührü.
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