Düşündükçe
Telâş karşısında
Dün, iki gazete daha, mahut Gala
tasaray taarruzundan bahsederek ba
na cevap verdiler.
Eski hikâye: Galatasaray değerli
bir müessesedir, Tevfik Fikreti, Ah
met Hikmeti ve Ahmet Haşimi yetiş
tirmiştir;
GalatasaraylIların Güneş
klübü önünde yaptıkları nümayişe bir
şakadan ibarettir, diyorlar.
Ben Galatasarayın değerli bir mües
sese olmadığını söylemedim. Evvelki
yazımda “ mezunları, idarecileri, muallinîleri ve talebesi arasında öteden
beri ve ’hâlâ güzide insanlar tanıdığı
mı,, bildirdiğim gibi dünkü yazımda
da Galatasarayın değerli müesseseleri
miz arasında olduğunu tekrar yaz
dım. Fakat bu müessese Allah gibi ha
tâdan salim değildir. Talebeleri ara
sında bir kısmının “ Mektebi Sultanî”
devrinden kalma imtiyazlar yüzün
den bu taşkınlığı yapmış olabilecekle
rini iddia ettim.
Hepsi Galatasarayda okumuş bir
kaç muharrir, bir gazetenin başmaka
lesinden en geri fıkrasına kadar her
köşesinde o mektebin mânevi hüviye
tini müdafaa ederek Güneş klübü önünde geçen vak’ayı örtbas etmeğe
kalktılar.
Bu çok nafile bir tabiyedir. Ben
hem birçok yazılar yazarak, hem de
Galatasaray lisesinde Tevfik Fikret
için konferans vererek hem o müesseseye, hem de şaire karşı mânevî ba
ğımı çoktan ilân etmiştim; davet olun
duldan halde bu kalem sahiplerinden
hiç biri o merasime gelmediler. Şimdi
bana Galatasaray: ve Fikreti tanıtma
ya kalkmalarım hiç anlamam. Hele
Ahmet Hâşim için Akademide yapı
lan ihtifalde ne bu meslektaşlar, ne de
Galatasaray talebe ve muallimlerinden
hiç biri hazır bulunmamışlardır.
Tevfik Fikretin, Ahmet Hikmetin,
Ahmet Haşimin aziz ruhları, Güneş
klübüne atılan çamurları pırlantaya
tahvil edemez. Klüpçülük gayretile
Galatasarayı müdafaa edenler, büyük
Türk ölülerini mezarlarında rahat bı
raksalar isabet olur. Hakikat şudur:
GalatasaraylIlar tarafından atılan taş
lar ve ayvalar, Güneş klübünün cam
larını kırmış, Haydar isminde bir va
tandaşın gözünü yaralamıştır.
Halbuki Cümhuriyet gazetesi, dün,
aynen şu satırları yazarak Galatasa
raylIların “ kâğıttan meş’aleler yak
mak, şarkı söylemek gibi şakadan baş
ka hiç bir kelime ile tavsif edilmiyecek masum nümayişler,, yaptığını ile
ri sürüyor, sonra da ilâve ediyor; “ Ya
1an söylemek küçüklüktür.,,
Hâdiseye dair iki gün hiç bir şey
yazmadıktan sonra, nihayet cam kı
ran ve göz yaralayan bir nümayişi hal
ka şaka diye göstererek okuyucuları
aldatmanın hangi neviden bir büyük
lük olduğunu bilmiyoruz. Yalnız şu
kadarını söyliyelim ki bütün matbuat
bu hâdiseye çirkin damgasını basar
ken hiç bir gazete sayfası, bütün bir
klüp halkı ve bir sürü şahitler önün
de cereyan etmiş bir taarruz vak’asını
örtmeğe kâfi değildir. Hakikat, bu
sayfaları deler, geçer ve bütün aydınlığiyle ortalığı kaplar. Buna emin ol
manın rahatlığı içinde ayva kahraman
larının telâşına ibretle bakıyorum.

Peyami SAFA
N O T : Yine bu gazete, Maarif V e
kâletinin mektepleri klüplere girmek
ten menettiği zamanlarda, kendi klü
bünün müsabakalarına talebeyi iştirak
ettirmeyen yegâne mektebin Galatasa
pay olduğunu bildiriyor. Bu iddiaya
göre bugün o yasak kalkmıştır. Bunun
da hiç doğru olmadığını bana salâhiyettarlar temin ettiler. Federasyon,
Maarif Vekâletinden aldığı tebliğ üze
rine, mekteplerin klüplerine girmele
rini yasak etmiş ve bu kararı hiç bir
suretle geri almamıştır. Bu gazetenin
aksini isbat etmesini beklerim.— P. S.
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