Seçim ve
Yahya Kemal
HMET Eminin gazetesi bir
sırığın ucana Yahya Kema
lin adını takmış, havaya kaldırı
yor ve onu muhalefetin bayrağı
gibi kullanıyor. Herkesten evvel
şairin hayranları, onun adına oy
nanan bu tuhaf politika oyunu
nun önünde şaşkındırlar: “ Bu
ııasıl şey! diyorlar, Yahya Kemal
Cumhuriyet Halk Partisinin este
tik müşaviridir, oradan her ay
dört yüz lira alır. Bugüne kadar
onun partiden ayrıldığını ve mu
halefete geçtiğini belirten hiçbir
işaret de yoktur. Yahya Kemal
Halk Partisinin midir, Vatan ga
zetesinin nıi?„
İşte, büyük bir fikir davası
haysiyetinden mahrum olsa bile,
en az bir siyasi bulmaca kadar
eğlendirici bir mesele: Aziz şairi
hangi cepheye mal edelim?
Onu bizim gibi çok yakından
tanımış olanlar için bulmacanın
hallinde zorluk yoktur. Yirmi kü
sur yıldanberi hiçbir kürsüde,
hiçbir dergi ve gazete sütununda,
hiçbir kitapta onun hiçbir fikri
ne, politika, edebiyat, ahlâk veya
felsefe akidesine rastlamak saa
detine kavusamıyan halk arasın
da, sayısı üç beşi geçmiyen bir
kaç bahtiyar, onun bir lokanta
köşesinde alçak sesle verdiği ve
neşredilmesine asla rıza gösteremiyeceği konferansları dinlemiş
lerdir. Uzun zaman bu bahtiyar
lardan biri de bendim. Müşahede
mi hemen söyliyeylm: Aziz şair,
Ankaranın Karpiç lokantasında.
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Cumhuriyet Halk Partisinin ya
man bir müdafaacısıdır. Çünkü
dün milletvekili idi, bugün de o
Partinin - ayda dört yüz lira kı
vıran ve hiçbir iş yapmıyan - es
tetik müşaviridir. Fakat İstanlıulda, Degüstasyon lokantasında
ayni aziz şair, N ef’ıden fazla
heccavdır ve Ahmet Eminden faz
la muhalif! Birçok meşhur söz
lerinden işte bir tanesi: “ Siz bu
rejimin ne olduğunu, Falih Rıfkı
onun aleyhine yazmağa başladık
tan sonra anlarsınız.,,
Gelelim Yahya Kemalimizi en
büyük vatan şairi gibi gösterip
ona rey vcrmiyen ikinci seçmen
leri âdeta vatan haini telâkki eden Cumhuriyet gazetesine. Bu
yazıyı hiç anlamadık. Dostumuz
Cumhuriyet,
bugün İstanbulda
yapılacak serbest seçimi Halk
Partisinin şiir müsabakası mı
sanmıştır? Yanılmıyorsak bir şa
ir değil, bir milletvekili aranıyor.
Şair olarak Yahya Kemalin İstanbula Nedim ayarında bir ka
side yazmasını temenni edenler
deniz; fakat milletvekili olarak
millet onu yirmi yıl denemiştir:
Yirmi yıl Büyük Millet Meclisin
de - manzum kaııuşmağa mecbur
muş gibi - ağzından tek kelime
çıkmıyan, encümenlerin semtine
uğramıyan ve bütün belâğatini
Abdullah lokantasının köşesine
saklıyaıı aziz şairimizi böyle ağır bir vatan hizmeti için yerin
den kımıldatmanın imkânsız ol
duğunu bilenlerdeniz!____________
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