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Kapak

M a d e m ki bir siyasî partinin
siyasi toplantısında a y e t okuya
caktı, Halil Özyörüğün Kur'anda
bulunan
samimiyet
hakkındaki
cümlelerden
bahsetmesi
daha
faydalı olurdu. Zira samimiyetin
asıl olduğu hususu da kitabımızda
yer almıştır. Şimdi görüyoruz ki,
ıstırabımızın menşei karşımızdakilerin samimiyetinden şüphe e t m e mizdir. Eski Temyiz Başkanı ' i s 
pat hakkı isteğinin arkasında gizli
maksatlar saklı olduğunu" s ö y l e 
mekten çekinmemiştir.
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Haşmet E G E M E N

H e r ş e y hatıra gelirdi a m a eski
bir Temyiz başkanının, e s k i bir
Adalet Başkanının, eski bir Adalet
Bakanının, Türkiye Büyük M i l l e t
M e c l i s i Adalet Komisyona B a ş k a 
nının ve bunların hepsinden mühi
mi m e m l e k e t t e yetiştirdiğimiz hu
kukçular içinde k ı y m e t diye bili
nen bir zatın hukuk mevzuundaki
bir fikrini müdafaa için Kur'andan
âyetler okuyacağı, hem de bunu
bir siyasî partinin toplantısında
yapacağı hatıra gelmezdi. H a d i s e
aynen vakidir. Halli özyörük i s 
pat hakkını kötülemek maksadiyle
Demokrat Partinin Aydın il kong
resinde - kongreye, bakanlar hak
kındaki isnatların ispatı hakkı a
leyhinde açıkça vaziyet alan tek
B a k a n , D r . Mükerrem Sarol baş
kanlık ediyordu - k ü r s ü y e çıkıp â
y e t okumuştur. E s k i Temyiz b a ş 
k a m konuşmasını da şu zarif cüm
leyle tamamlamıştır: "Allah bun
ların cezasını versin". Halil ö z y ö rük konuşmasında hep, vatandaş
ların vatandaşlar hakkındaki i s 
natlarının ispatı isteniliyormuş gi
bi görünmüş, bahis mevzua olanın
gerek "11li takrir" de, g e r e k s e
C . H . P . nin tasarısında - bakanlara
vazifeleri dolayısiyle yapılan i s 
natların ispatından ibaret bulundu
ğunu bilmemezlikten gelmiştir.

Resmimiz

Suna Soley
Yerli Gina

N e gizli maksatlar
olacak?
Dünyada hiç bir maksad, böylesi
ne aşikar değildir. Diyoruz ki m e 
selâ elimizde bir bakanın kendi l a v
zasiyle umum müdürlerinden biri
ne yazdığı "ben Ahmedden 50 bin
lira aldım, sana da 20 bin lira v e 
recek; işini yapıver" mealinde Ur
mektup bulunursa bunu neşrede
bilelim ve bakan bizi mahkemeye
verirse yazdığımızın doğruluğunu
ispat hakkına
malik
bulunalım.
Bugün böyle bir vesika neşredilse
de bakan g a z e t e c i aleyhinde dava
a ç s a g a z e t e c i kendini müdafaa im
kânından tamamiyle mahrumdur.
H i ç bir ispat hakkı yoktur. M a h 
keme onu dokuz aydan başlıyan
bir hapis cezasına mahkum eder..
Mektubun doğru olup olmadığı ise
sorulmaz bile. İ ş t e , ispat hakkım i s tememizdeki tek sebep bundan i
barettir.
Misali

umumileştirebiliriz.
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zaman Halil özyörüğün değil mil
letin derdi ortaya çıkar. M u t l a k a
gerçekleşmesi lâzım bir takım
meseleler var. Bunları isteyenler a
rasında muhalifler de bulunuyor.
Antidemokratik kanunların kaldı
rılması, Anayasa meselelerine el
atılması, hâkim teminatının e s k i
haline getirilmesi, Üniversite muh
tariyetine konulan kayıtların izale
si, seçmenin rey emniyetinin halel
dar edilmemesi, iktisadî hayatımı
zın bir plâna bir programa bağ
lanması ve mütehassısların fikir
leri alınarak hareket edilmesi...
Bunlar mücerret iddialar değüdir.
Antidemokratik kanunların hangi
leri olduğunu demokrat liderler
hepimizden iyi bilmektedirler, s e 
nelerce mücadelesini yapmışlardır.
Anayasa meselesi ortadadır, 1 9 5 0
kampanyasında söyledikleri nutuk
ları yeniden okumaları bunu hatır
lamalarına yetecektir. H â k i m t e 
minatı, Ü n i v e r s i t e muhtariyeti 2
M a y ı s t a n sonra değiştirilen kanun
larla zedelenmiştir. Seçmenin rey
emniyeti Kırşehirin yemden vilâyet
yapılmasiyle eski haline dönecek
tir. Ev yaptırırken 'mimara danış
tığımız, hastalanınca doktora gitdiğimiz gibi memleketin iktisadî
işlerini tedvir ederken iktisatçıla
rın fikirlerini
almamızdan daha
tabii ne olabilir?
Bunlar muhalefetin meseleleri
midir? Hayır. Bunlar hepimizin
meseleleridir. Hakikatleri görmek
için iktidar partisinin kongrelerin
de görüşülenleri dinlemek, oku
mak kâfidir. Ama ortadaki dert
leri Halil Özyörükler Muhalefetin
meseleleri yapmakla, en masum i s 
teklerin altında mutlaka gizli mak
satların aranmasını t a v s i y e etmek
le kendi partilerine iyilik mi e t 
mektedirler, yoksa kötülük m ü ?
Bunlara lüzum yok.. Ama iktidar
partisi milletin hakiki ve tabu i s 
teklerini "muhalefetin m e s e l e s i "
yapmakta devam edince muhalefet
gün g e ç t i k ç e kuvvet kazanacak ve
iktidar bundan sonra ilk seçimleri
kaybedecek, vaadini gerçekleştirmemenin cezasını çekecektir. Halil
özyörükler
buna mu istiyorlar?
H a l k partisi iktidarı, milletin m e 
selelerini "Demokrat Partinin m e 
s e l e s i " haline getirdiği için dev
rilmiştir. Eğer onları realizmle ele
alsaydı, kendisini eskinin muhafızı,
muhalifleri yeninin alemdarı o l a 
rak göstermeseydi belki de 1 9 5 0
hezimetine uğramazdı. Şimdi i s e
aynı meseleler hâlâ ortadadır ve
gün g e ç t i k ç e Muhalefetin malı ha
line gelmektedir.
Halil Özyörük ararsa, ihtimal
ki ibret hakkında da bir â y e t bu
labilir.

Saygılarımızla
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Dış Yardım

Bir Neslin Vazifesi

300 mü, 30 mu?

a

Biz bir nesiliz. Yaşlarımız yirmi
beş ile kırk beş arasında deği
şiyor. Elbette ki bu, bir tel örgü
değildir. Yaşları yirmi beşin altın
da veya kırk beşin üstünde nice
insan var ki gönülleriyle bizim saflarımızdadır. Buna mukabil bilim
le ayni senelerde doğan kimseler
tanıyor, kimseler biliyoruz ki nes
limizin idealleri ile alâkaları bile
yoktur. Ama gene de biz bir nesi
liz, Atatürk inkılâplarının sonun
cusu olan Demokrasiyi - sıfatsız
bir Demokrasi - bu topraklar üze
rinde bu millet için gerçekleştir
mek bize mevdudur. Bu, bir neslin
verdiği savaştır. Her savaşta oldu
ğu gibi bunda da yaralananlarımız,
şehit düşenlerimiz olacaktır. Bun
ların yanında, ters yüzü edip ka
çanlarımız da bulunacaktır. Bazı
larımız ıstırap çekeceğiz. Bazımız
fedakârlık yapmak mecburiyetin
de kalacağız. Bir kısmımız ise bile
bile tehlikeye atılacak, gönüllü ola
rak vazife göreceğiz. En sonda za
ferin bizde kalacağım bildikten
sonra ne gam! Her şey gelip ge
çecek, ama bu memleket demokra
siye kavuşacaktır.
İktidar, Muhalefet... Bunlar su
ni sınıflandırmalardır. Demokrasi
yi isteyenler ve demokrasiyi iste
meyenler: işte çarpışan iki zümre
bunlardır. Biz öyle hürriyet kahra
manlarına rastladık ki altlarında
bir koltuk bulunca seneler senesi
şampiyonluğunu yaptıkları fikirle
ri, dâvaları bir kenara bıraktılar.
Mücadele ettikleri kanaatleri be
nimsediler, onların avukatları ke
sildiler. Biz Öyle hürriyet kahra
manlarına rastladık ki dünkü söz
lerini inkar ettiler, o sözleri bugün
tekrarlamaktan başka suçu olma
yanlar?, yapmadıklarını bırakma
dılar. Demokrat Parti... Cumhuri
yet Halk Partisi... Cumhuriyetçi
Millet Partisi.. Bunlar da bir ta
kım etiketlerden başka şey delil
dir. İçimizde partililer var, parti
sizler var. Bizi birbirimizden ayı
ran parti olmadığı gibi, birleştiren
de parti olmaktan uzaktır. Davaya
inananlar ve davaya inanmıyanlar:
hakikat bundan ibarettir.
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Geçen haftanın sonlarında Paristen
Yeşilköye gelen bir uçaktan uzun
boylu, yorgun yüzlü, traşı hafifçe uzamış orta yaşlı bir zat çıktı. Üzerin
de gri bir elbise, kolunda trençkot
vardı. Bu, Başbakan Muavini' Fatin
Rüştü Zorluydu. Hayatının en zor
- ama en başarılı değil - vazifesinden
dönüyordu. Memleketten ayrılmasının
üzerinden uzun haftalar, hattâ ay
lar geçmişti. Evvelâ Atlantik Paktı
nın Bakanlar toplantısında Türkiyeyi
temsil etmiş, oradan Amerikaya ge
çerek dostumuzda talep ettiğimiz uzun vadeli bol kredinin temini için
müzakerede bulunmuştu. Fakat mü
zakerelerin neticesi yurda kendisin
den evvel ulaşmıştı. Biz 300 milyon
dolar borç istiyorduk, Amerika 30
milyon dolar hibe ediyordu. Teselli
verici tek taraf ortada "şimdilik" ta
birinin mevcudiyetiydi.
Gazeteciler Başbakan Muavinini
uçaktan inerken herkesten evvel ya
kaladılar ve malûmat sonlular. Fatin
Rüştü Zorlu batı âdetlerine vâkıf
bulunduğundan istenilen izahatı, kı
saca ve mühim esrar açıklamadan
verecekti. Bir memleket umumî ef
kârının böylesine mühim bir mesele
den derhal haberdar tutulması gerek
tiği kanaatindeydi. Bütün demokra
silerde bu, ayni şekilde cereyan edi
yordu. Fakat ağzını açmasına za
man kalmadan gene kendisi gibi uzun boylu, ince, ama iyi. traş olmuş
ve daha genç biri yanına yaklaştı.
Bu Başbakanlık özel Kalem Müdürü
Muzaffer Ersüydü.Bildirildiğine gö
re Başbakan Adnan Menderes, Mu
avinini bekliyordu. Hakikaten uçak
meydana inerken Adnan Menderesin
büyük otomobili de meydana giriyor
du.
Başbakan, muavinini samimiyetle
karşıladı. Gülümsemesinden cesaret
alan gazeteciler onun yanında Fatin
Rüştü Zorluya suallerini tekrarladı
lar. Ama cevabını Adnan Menderes-,
ten aldılar. Başbakan: '
"— Müsaade edin efendim, dedi,
evvelâ bana malûmat versin.."
Muhabirler bir takım yanlış ha
berlerin dolaştığını hatırlattılar. Baş
bakan aldırmadı.
"— İstenilen yazılsın, biz düzelt
mesini biliriz..." diye ilâve etti.
D.P. Genel Başkanı muhalefet
yıllarından bu yana basının ve efkâ
rı umumiyenin demokrasilerdeki ro
lü ve vazifesi hakkındaki fikirlerin
de hayli değişiklik yapmıştı. Hakika
ten yardımın reddi veya müzakere
lerin mahiyeti hakkındaki ilk resmî
görüş ancak bu haftanın ortasında,
Çarşamba akşamı açıklandı. Hem de
bizzat Başbakanın ağzından. Ancak
bu defa da öteki uçtan ifrata varıl
mıştı: Türkiye Cumhuriyeti hükü-

1945 den bu yana geçen on se
nenin, pek çok şeyi de beraberinde
değiştirmiş bulunduğunu; o on se
nenin havası içinde büyüyüp yeti
şenlere artık hürriyetsizliği kabul
ettirmeğe imkân olmadığım gör
memek için körlük bile kafi değilmetinin başkanı, bir havadis ajansını
tekzip için beyanat veriyordu. Halbuki Anadolu Ajansının bu vazifeyi
üzerine alması çok daha yerinde olurdu.

Cüneyt ARCAYÜREK
dir. Şu parti iktidarı kaybederse,
şu parti iktidarı kazanırsa biz şah
sen ne elde edecek, elden ne çıka
racağız? Hiç bir şey... 1945 ile 1950
arasında elimizden gelen bütün
gayretle muvaffakiyetine çalıştığı
mız fikrin zahiri temsilcisi parti ik
tidara gelince, kimden gidip ne is
tedik ? Bir tek demokrat lider çık
sın da "bizden şunu istedi, biz yap
madık" desin, kalemimizi ebediyen
kırmağa hazırız. Onlardan istedi
ğimiz, vaad ettikleri demokrasiy
di. Onu alıncaya kadar, her, ne pa
hasına olursa olsun mücadelemiz
den bir an vaz geçemiyeceğiz. Biz,
Şefin adı Ahmet değil de Mehmet
oktun diye uğraşmadık. Biz, hürri
yetimizi temin için çalıştık. Son on
senenin havasını teneffüs edenler,
yollarından alıkonulamazlar. Buna
teşebbüs edenler ise, bugünkü kud
retleri istediği kadar korkunç bu
lunsun, mağlûp olmaya mahkûm
durlar. Azmimizi yenemiyeceklerdir.
Her partiden, her yaştan, her
sınıftan demokrasiye inanmış, onun Avrupalı mânasına iman et
miş milyonlarca insanız. Bir yerde
biri susturulursa, bin yerde bini
başlar. Kısa müddetler zafer, kar
şı tarafta kalmış görünebilir. Ama,
dünyanın her yerinde muzaffer olan fikirler bizde de nihai galebeyi
sağlıyacaktır. Öyle bir an gelecek
tir ki cereyan bir çığ halini alacak
ve sedler dayanamıyacaktır.
Hiç kimseden korkumuz yok
tur. Hiç bir şey. bizi yolumuzdan
döndüremiyecektir. Ne şahsî kini
miz, ne şahsî sevgimiz vardır. Tut
tuğumuz bir taraf mevcut değil
dir. Bugün iktidarı ellerinde bulun
duranlar Demokrasi yolunda bir
tek adım atsınlar, onların en can
dan teşvikçisi, en hararetli müda
fileri kesiliriz. Şampiyonluğunu
yaptıkları, rey almak için gerçek
leştireceklerini vaad ettikleri hür
riyeti sağlasınlar onları daha se
neler senesi başımızda tutmaya
hazırız. İstediğimiz başka şey yok
tur. Ama tohumlarım vaktiyle biz
zat attıkları fikirler meyvalarını
vermiştir. Şahıslar ezilmekle, şa
hıslar susturulmakla o fikirler bu
vatanın sathından silinmez. Olsa
olsa, onları sümek isteyenler ilk
seçimde siliniverirler.
Tabiat kanunları, hükümlerini
icra edeceklerdir. Bir saatin ibre
lerini hiç, ama hiç kimse ters döndüremez.
Çeşitli haberler
Uzun vadeli bol kredi talebimizin
is'af
olunmayıp onun yerine "şimdilik" kaydiyle 30 milyon dolar hi
be edildiği havadisi memleketimize iki
AKİS, 18 HAZİRAN 1955
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Biz ispat hakkını Menderese tanıyoruz
T ü r k i y e Büyük Millet Meclisinin
21 Mayıs 1955 tarihinde yaptı
ğı son celseye alt müzakere zabıt
ları neşredilmiş bulunuyor. Bunla
rın 629 uncu sayfasında Adnan
Menderes ile İsmet İnönü arasında
cereyan eden şu muhavere bulun
maktadır;
İsmet İnönü (Malatya) — İlk
okulları gazetelere abone ettiler.
Reis — Müdahale etmeyin Pa
şam.
Başvekil Adnan Menderes (De
vamla) — Muhterem arkadaşlar;
Bunun ispat hakkı ile hiç bir alâ
kası yoktur. Bunu ispat hakkı ol
mamasına rağmen gazete yazdı
mı? Mahkemeye gitmenin dokuz
yolu var. Müsaade edin. Onun için
mi mahkûm oldu? Bu da doğru de
ğildir.
Muhterem arkadaşlar; efkârı
tahrik etmek istiyorlar. Yalnız bu
nu yazmadılar. Hâkim onu bunun
için mahkûm etmedi. Hâkim onu
türlü iftiralarından dolayı mah
kûm etti. Demir hırsızlığı, kömür
hırsızlığı yaptı dedi, şunu dedi, bu
nu dedi.
Nüvit Yetkin (Malatya) — Bu
nu yazdığı için Metin Toker mah
kûm oldu.
Başvekil Adnan Menderes (De
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yoldan gelmişti. Bunlardan biri Ame
rika Hükümetinin Haberler servisiy
di, öteki ise, dünyanın en büyük ajansı olan Associated Press.. Haberler servisinin bülteninde uzun vade
li kredi talebimizden bahsedilmiyor,
sadece 1954-55 yıllarına ait Ameri
k a n yardımının 70 milyon dolardan
100 milyona çıkarıldığı bildiriliyordu.
Havadisin manalı tek tarafı su cüm
leydi: "Bu ilâve yardımının Türk hü
kümetinin ekonomik bir istikrar te
mini içki müessir bir program mey
dana getirip tatbik edeceğinden emin
olunduğu için yapıldığı açıklanmış
tır."
Ertesi gün A. P. nin haberi çık
tı. Ajans Türkiyenin Amerikadan 300
milyon dolar borç istediğini söylü
yor, talebin reddolunduğunu ve "ge
çici bir malî buhrandan bahseden
Fatin Rüştü Zorluya Amerikan ida
recilerinin Türkiyenin ekonomisini
müstakar hale getirecek tedbirlerin
alınmasını" tavsiye ettiğini bildiri
yordu. Ancak A.P., Amerikan ajans
larına ve basınına has nezaketsiz ve
kurun lisanı kullanıyordu. Hadise üzüntü, lisan infial uyandırdı. Bu his
ler haklı hislerdi. Menderes hüküme
ti içinde bulunduğumuz ekonomik
buhranı atlatmak için uzun vadeli
krediye bel bağlamıştı. Kredinin alı
namaması vaziyetimizi güçleştirecek
ti. A.P. nin lisanı ise, haysiyet kal
cıydı.
Bilinen hakikatler
A m a iki nokta, hakikate uygundu.
300 milyon dolar kredi istemiş
tik, bu talep müsait karşılanmamış
tı. 80 milyon dolar, biraz teselli mü
kâfatı havası taşıyordu. Amerikalı
lar bir plan ve programımız olmama
sından dolayı itiraz etmişlerdi ve kanaatlerince Adnan Menderes hüküme
ti Türk milletine verilecek parayı
iç politika endişelerini birinci plânda
göz önünde tutarak sarfediyordu. Da
ha evvelce de AKİS'in bildirdiği gi
bi Amerika, mevcut enflasyonun
Menderes hükümetinin dediği gibi
İktisadi değil, siyasi olduğuna inanı-
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yordu. İstiyordu ki, üzerinde siyasî
partilerin ittifak ettiği ve doğrulu
ğuna inandığı bir uzun vadeli prog
ram olsun; Türkiyede iktidar deği
şirse bu programın tatbiki zarar gör
mesin, yani paralar yanmasın veya
tahsili tehlikeye düşmesin. Amerikan
yardımının kullanılış tarzında muta
bakat bulunsun. Halbuki Menderes
hükümeti memleketin içinde bu mu
tabakatı aramak istemiyordu. "Siz
bize, istediğiniz borcu verin; biz onu

ARZULANAN MUHALEFET
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

vamla) — Onun için mi mahkûm
oldu? Doğru degil. Efkârı tağlit
etmek istiyor. Yalnız bunu yazma
dı, hâkim onu bunun için mahkûm
etmedi, hâkim onu türlü iddiala
rından dolayı mahkûm etti. Demir
hırsızlığı, kömür hırsızlığı yaptı
dedi. Bu da bunlar arasında bir
lâftır. Onun iddiası yalnız o değil
di, ondan daha çok ağır 90 tane
itham vardı.
A d n a n Menderes bu konuşmasını
Meclis kürsüsünden yaptığı için hiç bir takibata maruz değil
dir. Fakat biz kendisini şerefli bir
insan olarak tanıyoruz. Metin To
ker hakkındaki isnatları tamamiyle yanlıştır. Metin Toker hiç kim
se için "demir hırsızlığı, kömür'
hırsızlığı yaptı" dememiştir. Ad
nan Menderesi umumi efkâr önün
de, sözlerini ispata davet ediyoruz.
Metin Tokerin bu mealdeki bir tek
satırını gösterebilirse, başmuhar
ririmiz her türlü cezaya razı ola
cak ve bir daha eline kalem almıyacaktır.
Ama ispat edemezse, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin kürsüsün
den yaptığı ithamların yanlışlığını,
öğrendiğini Adnan Menderesin Me
tin Toker'e açıkça ifade etmesi bir
insanlık borca olur.

kullanmasını biliriz" diyordu. Millî ik
tisadı, iç politikadan ayırmaya yanaş
mıyordu. Amerikalılarla teması bu
lunanlar - Kasım Gülek ve Ahmet
Emin Yalman gibi zıt kanaatte ol
salar da - bir noktada ittifak ediyor
lardı: eğer millî iktisadın tanziminde
mütehassısların hazırlıyacağı ve her
şeyden ziyade teknik bir vasfı haiz
plân esas tutulursa Amerika 300 de
ğil, 500 milyon dolarlık kredi açabi
lirdi.
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Bana, bu ihtiyar adamı rahat
bırak diyorlar..O ise cemiyeti rahat bırakmıyor ki.. Bir
köşede oturup hatıratım yazsa
bütün memleket kendisini Mer
yem Ana ziyaretgâhı gibi galip
ziyaret edecek.
Dr. Mükerrem Sarol
(Balıkesirde nutuk)

D. P.

İşte bu yüzdendir ki geçen hafta
Pazar günü Spor ve Sergi sarayın
da âdeta sessiz bir kongre yapılması
hayret uyandırdı. Halbuki bu, bir dik
katli hazırlığın neticesiydi. Evvelâ,
D. P. Genel Başkanı tarafından İs
tanbul Milletvekili Dr. Mükerrem Sarola Egede, kongre tarihine rastla
yan tarihte bir vazife verilmişti. Bu
suretle Sarolun Spor ve Sergi sara
yında bulunması önleniliyordu. On
dan sonra, İstanbulun müstakbel Be
lediye Başkanı namzedi üzerinde bir
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Gençleşme
Türkiyenin en büyük vilâyetindeki
Demokrat Parti teşkilatının ba
şında artık 35 yaşında bir genç adam
var. 35 yaş.. Bu, şair için ömrün ya
ralıdır. Ama 35 yaşındaki bir politi
kacı bizde 1945 ten evvelki hürriyet
sizlik devrinin ıstırabını hatırlayan,
1945 ile 1950 arasının mücadelesini
bilen ve 1052 den sonra yüreğinde
sukutu hayali hisseden insan demek
tir, istanbul 11 kongresinde delegele
rin hemen hemen ittifakiyle idare
kuruluna seçilen, arkadan bu kuru
lun başkanlığına getirilen Orhan
Köprülü üstelik doktorasını - Edebi
yat Fakültesinin tarih kısmından me
zundur - demokrasinin diyarı olan
İngilterede yapmak fırsatını bulmuş
tur. Orada, Bayswater üzerindeki bir
sokaktan hürriyetin ve insan hakla
rının ne olduğunu daha iyi temaşa
etmiştir.

Sakin bir kongre

a

Siyasî nezaket

dirilmiş kıtalar kongre kongre dola
şıyor, meselâ Anadolu yakasındaki
hemen bütün toplantılarda aynı si
malar göze çarpıyordu. Jandarmanın
müdahalesine de lüzum görülen yer
ler oluyordu. Ateş bacayı çoktan sar
mıştı. Nüfuz tacirlerinin hummalı faaliyeti partiyi çok yıpratıyordu.

İstanbul, Demokrat Parti İçin-son
derece mühim bir vilâyettir. Partinin
erkânı oranın milletvekilidirler. S u 
na rağmen iktidarın İstanbulda pres
tijinden her geçen gün biraz daha
kaybettiği ve nüfuz tacirlerinin cirit
attıkları teşkilâtın hizipçilik mikrobu
tarafından kemirildiği âdeta gözle
görülüyordu. İl kongresinin yapılma
sından çekinen partililer mevcuttu.
Anlaşmazlıkların açık şekilde ortaya
çıkmasından endişe ediliyordu. Parti
içinde, bir nüfuz iddiasında olanlar
' kendilerini Genel İdare Kuruluna seç
tirmek için Büyük Kongreye taraf
tarlarını delege diye göndermek is
tiyorlar ve başkalarının taraftarları
nı "hizipçi" diye tardediyorlardı. Bin-

Nükte
Demin Halil adında bir dele
ge arkadaş konuştu. Soy
adını sordum, Bal dediler. Ha
kikaten ağzından ballar aktı. Bu
balları Kasım Gûlekin ekşimiş
midesine atatmak lâzımdır.
Dr. Mükerrem Sarol
(Balıkesirde nutuk)

Dr. Mükerrem Sarol

Başkanın ideal arkadaşı
karâra varılmıştı. Bu namzet şimdi
lik İzmirin eski Belediye Başka
nı Rauf Onursaldı. Rauf Onursal il
kongresi başkanlığına getirilecek, İs
tanbulun siyasi sahnesine adımını at
mış olacaktı. Nihayet il idare kurulu
için Genel Merkezin tasvibine mazhar olan bir "resmi liste" hazırlanmıştı. Böylece, muhtemel karışıklık
lar Önleniliyordu. Plan muvaffaki
yetle tatbik edildi. O kadar ki kong
reyi takip için gelen gazeteciler bü
tün gün esneyip durdular. Konuşaca
ğından bahsedilen Genel Başkan Ad
nan Menderes ise toplantıya katılma
dı. Söz alan delegeler de daha ziya
de sudan tenkidlerle iktifa ettiler.

Övünme
Kader
beni hep İsmet Paşa
ile karşı karşıya getiriyor.
Dr. Mükerrem Sarol
(Balıkesirde nutuk)

Yeni bir zihniyet
Gerçi Orhan Köprülünün il idare
kurulu başkanlığına getirilmesin
de kuruculardan Fuad Köprülünün
oğlu olmasının büyük rolü vardı. Zi
ra Genel Merkez, itimada şayan bir
balkan arıyordu. Ama Orhan Köp
rülü, senelerden beri teşkilâtın için
deydi. Nitekim il idare kurulu baş
kanlığına getirildikten sonra verdiği
ilk beyanatta Genel Merkeze sımsıkı
bağlı kalacaklarını belirtmeyi faydalı
buldu.
Ancak genç başkanla beraber teş
kilâta yeni bir de zihniyet getirili
yordu. Orhan Köprülü dürüst tanınan
bir insandı. Menfaatçilerle mücadele
etmek azmindeydi. Hizipçilerin fikir
lere değil, menfaat dağıtımına daya
narak teşkilâta hakim olma gayret
lerine set çekecekti. Bunun zor bir
iş olduğu aşikârdı. Fakat genç baş
kan Demokrat Parti ileri gelenlerinin
iktidarı aldıklarından beri unuttuk
ları bir nokta üzerinde ısrarla durdu:
basının yardımına güveniyordu. Ba
sınla sıkı bir işbirliği yapılacaktı. Ba
sının ise nüfuz tacirlerinden nasıl şi
kâyetçi olduğu hiç kimsenin meçhulü
değildi.
İstanbulda gerçek demokratların
menfaatçiler zümresine bu galebesi,
mutlaka hayırlı akisler yaratacaktır.
En büyük vilâyetimizde parlayan kı
vılcımın öteki vilâyetlere sıçrama
masına İmkân yoktur. Genç neslin ik
tidar partisi içinde ve bilhassa ikti
dar partisinin teşkilâtında rol alması
ümid vermektedir. Zira Orhan Köp
rülü gibi münevverlerin demokrasi
telâkkisinin, meselâ Dr. Goebels hay
ranlarının ve mukallitlerinin demok
rasi telâkkisinden farklı bulunduğu
aşikârdır. Bunlar hiç olmazsa İstan
bul teşkilâtından temizleniyor ve
Genel Başkan onları himayeden vaz
geçiyordu.
Fakat iktidar partisi içinde har

Kabadayılık
Arkadaşlar, dunları hep birlikte onların kaim kafala
rına sokmaya çalışalım. Şayet
kafaları atmazsa, cehenneme
defolup gitsinler.
Dr. Mükerrem Sarol
(Balıkesirde nutuk)
AKİS, 18 HAZİRAN 1955
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şeyin bir anda düzeleceğini sanmak
elbette ki hatadır ve lüzumsuz bir iyimserliktir. Eskiler, mücadelelerini
yapacaklar ve tamamiyle süprülmemek için ellerinden gelen gayreti sarfedeceklerdir. Münevverlerin bu taar
ruzu beklemeleri ve ona göre hazır
lıklı bulunmaları gerekir. Ama ne de
olsa İstanbul teşkilatında estirilen
bahar havası iyi bir başlangıçtır.

C. H. P.
Açıklanmayan kararlar

kongrelerdeki sözlerinden dolayı mu
halifler hakkında takibat devam et
mektedir. Bu husus, kararın büyük
âmillerinden biri oldu.
Kurultayın geri bırakılması ise
hem teşkilat bakımından zaruretti,
hem de politik sebeplere dayanıyor
du, öteki muhalefet partisi, C. M P.,
kongresini Haziran sonunda toplaya
caktı. İktidar partisinin de nihayet
bir kongre yapacağı şayiaları dola
şıyordu. Kurultayın bu iki toplantı
nın ışığı altında cereyan etmesinde
fayda mülâhaza edildi. Fakat Ku
rultayın tarihi, Ağustos ayında İstanbulda yapılacak Parti Meclisi içtimamda kati olarak tesbit edilecekti.

hesi vardı. Nihad Erimin Haysiyet
Divanına verilince divan huzuruna)
çıkmıyacağı ve istifayı tercih edece
ği sanılıyordu. Böyle sözler Olmuştu.
Fakat Halkçı'nın baş ve diplomatik
yazarı partinin işini bu şekilde ko
laylaştırmak niyetinde görünmüyordu. Bilâkis gürültülü başlıklarla neş
riyat yapıyordu. Ama C.H.P. nin mesul organları gürültüye aldırmak ni
yetinde görünmüyorlardı.
Güleğin mevkii sağlamlaşıyor
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Parti Meclisinde dikkati çeken başİsmet İnönü derin bir oh çekti. Parka
bir s Kasım Güleğin mevti Meclisi çalışmalarını iki gün ikinin gittikçe kuvvetlendiği oldu. Bir
çinde tamamlamıştı. Ertesi sabah
takım çevreler Genel Başkanla Genel
- pazar sabahı - Merkezde toplanıla Hususî meseleler
Sekreter arasında anlaşmazlık bulunduğu rivayetlerini çıkarıyorlardı.
cak ve tebliğ kaleme alınacaktı. Me
Parti içindeki kaynaşmaların ele Bunlar daha ziyade o çevrelerin teselenin mühim tarafı bitmişti. Ama
alınmaması imkânsızdı. Nitekim mennileriydi. Bilâkis İsmet İnönünün
müzakerelerin heyecanlı geçtiğini itiraf etmemeye de imkân yoktu. Sa Şemseddin Günaltay hadisesi bahis Genel Sekreterinin çalışmalarından
dece Şemseddin Günaltay işi beş bu konusu oldu. Bir kaç delege eski baş ziyadesiyle memnun bulunduğu mü
bakanın beyanatına sert şekilde mu şahede edildi. Hattâ İnönü bu yolda
çuk saat müddetle görüşülmüştü.
Tebliğ neşredildiği zaman hayret kabele edenleri de kusurlu gördükle bir de konuşma yaptı. Kasım Güleği
rini belirttiler. Fakat herkes Şemsed övdü. Genel Sekreter de Genel Baş
uyandırdı. Pek umumi ve pek afakî
meseleler ele alınmıştı. Teni bir şey din Günaltayın feveranı üzerinde kanın elim öptü. İnönü, belki de ilk
defa olarak Kasım Güleği içten ve
durdu. Hattâ o kabinede bakanlık
yoktu. Hattâ satırların arasındaki
mânaları anlamakta üstad olanlar etmiş delegeler, bu fevri' mizacın mü samimi olarak tutuyordu. Senelerden
dahi eski tebliğlerde belirtilmiş olan him kusur olduğu noktasını ifade et beri türlü rakiplerle pençeleşmiş olan
hususlardan başka bir fikir bulama tiler. Her halde eski başbakanının Genel Sekretere bu itimat, ü şüphe
dılar. Gerçi meseleler ortadaydı. Bun hareketini tasvip eden yoktu. Fakat yok daha rahat çalışmak imkânını
lara iktidar el atmadığı için hepsi ya meselenin Haysiyet Divanına götürül bahşedecekti. Şimdiye kadar, belki
vaş yavaş "muhalefetin dâvaları" ha- mesi tezini idarei maslahattılar yen de bu yüzden, ayırıcı b i r hüviyetle
line geliyor ve bu hal Cumhuriyet diler ve hadisenin izam edilmemesini meydana çıkmıştı. Bundan böyle da
Halk Partisini gittikçe sevimli yapı istediler. Bazı delegelerin, hadiseden ha birleştirici olabilecekti. O takdir
yordu. Tebliğde gene onlar üzerinde üstü kapalı şekilde tebliğde bahsedil de partisine çok büyük faydalar Bağ
durulmuş, vaziyet bir defa daha teş- mesi yolundaki teklifleri de makbul lıyacağından şüphe etmemek gerekir
di, zira Ana Muhalefet partisi şimdi
rih olunmuştu. Ama Ski gün müddet görülmedi.
Bu şurada Şemseddin Günaltay her şeyden çok samimi insanların bir
le devam eden toplantıda bazı "fiil
ler" hakkında mutabakata varılmış çok isabetli bir kararla Haysiyet Di leşmesine muhtaçtı. İnönü Kurultaya
tı. Bunlar bir karara bağlanmamış, vanından istifa ediyor ve yerine Re- kadar onu temine çalışacaktı. Parti
muallâkta bırakılmıştı. Fakat neti cai Güreli geliyordu. Nihad Erim me içindeki bütün mücadelelerden galip
ce tebliğde pek âlâ ihsas edilebilirdi. selesine, yeni Divan bakacak ve ka çıkarak .o meziyetini tasdik ettirmiş
Birincisi "bu şartlar devam ettiği rar verecekti. Bu kararın İhraç kara olan Kasım Güleği sıkı sıkıya tutatakdirde" il Genel Meclisi ve Beledi rı olacağından pek az kimsenin şüp rak.
ye seçimlerine katılmamak kararıy
dı, öteki de Kurultayın, D. P. Büyük
Kongresinden sonraya bırakılması
keyfiyeti... Delegelerin büyük bir kısmı, bu görüşlere iştirak etmişti. Fa
kat temayül, tebliğe aksettirilmemişti. Bilhassa şartların bir muhalefet
partisine serbestçe seçim kampanya
sı yapmak imkânını vermez hale gel
diği umumi bir müşahede olarak or
tadaydı. Partinin, bu şartlar altında
seçimlere iştirakini beklemek bir hayalden ibarettir.
Toplantının ilk günü bazı hatip
ler partinin bilhassa belediye seçim
lerinde kazanmak imkânının bulun
duğunu belirterek bir karar için ace
le edilmemesi tavsiyesinde bulunmuş
lardı. Bu tavsiyeleri yapanlar arasın
da Genel Merkezin selâhiyetli şahsi
yetleri de vardı. Fakat delegelerin
ekseriyeti balda mevzuu olanın şu
veya bu seçimi kazanmak değil, se
çim kampanyası yapan partililerle
muhalefete rey verecek seçmenlerin
cezalandırılmaları yolunun açık bu
lunması olduğunu söylediler. Bu ara
da bir çok misaller verildi ve görül
C. H. P. Meclisi
dü ki milletvekili seçimi kampanyaMühim
kararlar açıklanmadı
sında söyledikleri nutuklar, hattâ
AKİS, 18 HAZİRAN 1956
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Partilerarası
Partiler arasındaki havanın, Türkiye Büyük Millet Meclisi kapanırken D.P. Genel Başkanı Adnan Menderesle C.H.P. Genel Başkanı
İsmet İnönü arasında cereyan eden bir konuşmayla gerginleştiği hatır
lardadır. O günden beri partililer, havanın bozulmasına karşı tarafın
sebebiyet verdiğini iddia etmektedirler. Son celseye ait zabıtlar niha
yet neşredilmiştir. Hadisenin cereyan tarzı orada açıkça görülmekte
dir. İsmet İnönünün bir ara Meclise hakaret ettiği iddiasının esası da
zabıtlarda meydana çıkmaktadır.
AKİS, havanın tekrar müstakar tarzda düzelmesine yardım ede
ceği ümidiyle bu zabıtlardan parçalar neşretmeyi uygun bulmuştur.
Mesele, o gün Meclisin 1 Kasım 1955 e kadar tatile girmesi yolunda
D.P. Meclis Gurubu Başkanı Hulusi Köymen'in bir takririnin müzake
resinden çıkmıştır. Takrire C H P . adına Nüvit Yetkin itiraz etmiş ve
ezcümle şöyle demiştir:
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Menderes konuşuyor
Nüvit Yetkinin itirazı
C.H.P. adına Nüvit Yetkin (Ma- Müteakiben Hulusi Köymen, Osman Şevki Çiçekdağ ve Nüvit
latya)-Muhterem arkadaşlarım
Meclisin yaz tatiline girmesi tekli Yetkin kısa birer konuşma yapmış
fi karşısındayız. Halbuki biz, yük lar, bu sırada Başbakan Adnan
sek Meclisin üzerine dikkat ve has Menderesin söz aldığı görülmüştür.
sasiyetle, eğilmesi lâzımgelen bazı Başbakan ezcümle şunları söyle
hususlar mevcut olduğu kanaatin miştir:
Başvekil Adnan Menderes (İs
deyiz. Bu itibarla Yüksek Meclisini
zi bu bakımdan ikaz etmeyi bir va tanbul) — Muhterem arkadaşlar;
muhalefetin öteden beri üzerinde
zife addediyoruz.
Muhterem arkadaşlar, gerek durduğu mevzular üzerinde yeniden
Seçim Kanunu, gerek adlî te bir d â a ikame etmek mahiyetinde
minatın asgari şartları ve ge olmak üzere, dün de Yüksek Mec
rekse Basın Kanunu üzerinde birer lise müstaceliyet ve öncelikle mü
teklif getirmiş bulunuyoruz. Bu ta zakere edilmek talebiyle bir takım
til esnasında mahalli seçimlere gi kanunlar getirmiş olduğunu derhadilecektir. Bu seçimlerde şahıslar tır buyuracaksınız.
Muhterem arkadaşlar; muhale
ve siyasi partiler bugünkü statüye
göre vatandaştan reyini istiyecektir. fet, dün getirdiği bu tasarıların mü
Bu statü demokrasi şart ve icapla zakeresi için zamanın mevcut olma
rını yerine getirmekte ıstırap yarat dığını ve ahval ve şartların bunu imaktadır. Vatandaş kalbinde korku cabettirmediğini ve Yüksek Meclis
Vardır. (Soldan gürültüler, "öyle çe bunların asla şayanı kabul olma
dığını bilmesine rağmen gider ayak
şey yok" sesleri).
Bir Kırşehir misali, buna kâfidir bunları sunmakla dâvayı ikame et
tikten sonra tatile girmek arzusun
arkadaşlar.
Binaenaleyh bu hususta bir çok da olduklarını göstermiş oldular.
teklifler vardır, bunları bir hafta iBizim kanaatimizce bugün he
çinde gözden geçirmek imkânı var yeti içtimaiyemizi tazyik altında bu
dır ve bu elinizdedir.
lunduran, vatandaşı endişe altında
Bir kaç günlük bayram tatilin yaşatan ve Meclisi tatile gitmekten
den sonra rejimle ilgili bu mevzu alıkoyacak mahiyette müstacel ve
lar üzerinde durulur, halledilir ve ehemmiyet arz eden en küçük bir
tatil de bir kaç gün geri kalabilir. mesele dahi mevcut değildir. (Sol
Bunları hallettikten sonra daha bü dan, bravo sesleri).
yük bir huzurla buradan ayrılırız
Şimdi anlaşılıyor ki; mutlaka
arkadaşlarım.
arada bir, kavga olmak lâzım geli
Rejimle ilgili bu hususlardan
yor...
başka Meclis komisyonlarında da
... Muhterem arkadaşlar; artık
bir takım ehemmiyetli kanunlarımız bu lafları bırakalım, şiddetli nutuk
vardır. Orman Kanunu, Avukatlık çekmek, şiddetli tedbirler çekmek,
Kanunu, Üst Mahkemeler Teşkili
bunların zamanı geçmiştir. Ne ya
Kanunu gibi...
pacak? Çıkacak meydana nutuk
... Şimdi muhterem arkadaşla söyliyecek. İstediği kadar şiddetli
rım, ayrıca İktisadi meselelerimizde olsun, fakat terbiye hududu içinde
Yüksek; Meclisin dikkatle durması kalması da lâzımdır. Bu hududu
ve tedbirler alması zaruri görün
geçtiği takdirde, adamı alır içeri
mektedir. Bu mevzuda Yüksek Mec korlar. Bu bir zatı âlikadrin dama
lisin Milletvekilleri maaşlarını artır dı dahî olsa, kanunen bu farka imak suretiyle aldığı karar bunun i- tibar edilmez, kendisine lâzım ge
fadesidir. Fakat bütün parti kong len cezayı verirler. (Soldan, alkış
relerinde bu, dedikodu mevzuu Ha lar)...
lindedir, itiraz mevzuu halindedir.
... Bugün benim Parti GurubunBinaenaleyh, korkarım
acele bir daki beyanlarımı tebliğlerine dertatile girerseniz millet bize, aldık cetmek suretiyle diyorlar ki; "Baş
ları maaşı hak etmediler, der.
bakanın Parti Grupundaki beyanatı

iyi

ve bir gazetecinin tevkif edilmesi,
Demokrat Partinin şiddetle hareket
edeceğinin bir delilidir." Görüyorsu
nuz, mahkeme toplanmış, bizim şid
detle hareket ettiğimize karar ver
miştir.
Muhterem arkadaşların, benim
Yüksek Huzurunuzda, Meclis Gurubumuzdaki ifadelerim şu idi: Mu
halefet partileriyle temaslar mevzuuna söz intikal etmişti. Orada ar
kadaşlarımın bazılarının zihinlerin
de bir istifham mevcut olduğu bu
radaki beyanlarından anlaşılmıştı.
Benim cevap vermem icabediyordu.
Dedim ki: "Size sormadan, size da
nışmadan elbette böyle bir şey ya
pılamaz. Bu temaslar sadece hangi
partiye mensup olurlarsa olsunlar,
siyaset adamları arasında cari ol
ması lâzım gelen iyi, insani ve me
deni münasebetin bir ifadesinden
başka bir şey değildir. Bunda, da
ha ileri mânalar aramak yerinde
olmaz. Söylediklerim halen budur.
... Bu memlekette tenkidin, fikir
hürriyetinin hiç bir suretle tahdit
edildiği vâki değildir. Fakat küf
retmek, hakaret etmek yasaktır. Bu
memlekette de yasaktır, başka
memleketlerde de yasaktır. Bir kı
sana, haysiyet sahibi bir insana
(sıçan) denmez. Bu nerede olursa
olsun hakarettir ve dâva açıldığı
takdirde bu hakareti yapanı hapse
tıkarlar. Hale bir heyeti içtimaiyeye, bir topluluğa karsı bu vasıflan
kullanmak içtimai terbiyenin hudutları dışında siyasi sarkıntılık
mânasını da ifade eder. Yani bu de
rece laubali olarak, bir memleketin
mesuliyetini sırtında taşıyanlara
küfredilmez; bu derece laubali ola
rak isimler takılmaz.
... Şimdi bu genç muharrir arka
daşımız, hikâyesini eğer sabıkı tanzir etmek için yazmış olsaydı, bu
teşbihleri maziyi hatırlatmak için
vermiş olsaydı, yerinde olurdu. Bu
gün için bunun modası tamamen
geçmiştir arkadaşlar. Bendeniz hu
zurunuza çıkıyorum. Siz buna, si
zin iradelerini behemehal yerine ge
tirmek için bütün dikkatiyle çalışan
bir mesul arkadaşınız gözü ile ba
kıyorsunuz, teveccüh ve itimat gös
teriyorsunuz, siz benim gözlerime
itimat ediyorsunuz, ben sizin sözle
rinize itimat ediyorum. Bunda kedi
ile fare münasebeti nerde? Bu ne
demektir? Bu. sadece tehzil, sadece
hakaret için kullanılıyor.
Bundan bahsetmekten maksa
dım; muhterem muhalefetin şimdi
ye kadar daha çok mühim muhar
rirler, gazeteciler, neşir ve hakaret
suçundan dolayı mahkûm oldukları
halde, böyle isim tasrih ederek be
yanname ısdar etmemiş olduklarına
işaret etmek ve esasen bir gazetede
yardımcı ve ecir olarak çalışan bir
sarar üzerinde hususi bir beyannaAKİS, 18 HAZİRAN 1955

YURTTA OLUP BİTENLER

nasıl

bozuldu?

me ısdar etmek lüzumunu duymuş
olmalarındaki garabete işaret et
mektir. (Soldan: Gülüşmeler, bra
vo sesleri). Bırakalım adliye kararı
versin, arkadaşlar.
' Ondan sonra, yine kendilerinin
vicdanlarını tatmin etmek için arz
edeyim: Muhterem arkadaşlarım;
adliyenin karârında bir kötülük
yoktur. Suç işlemekte devam ede
cek. Halbuki adliye dâva açmış.
Aynı nokta üzerinde mütemadiyen
ısrar suretiyle kendisini fiili mem
nu ika etmekten menetmek mahiye
tinde olan bir tevkif kararından
dolayı vatan elden gidiyor diye va
veyla koparmak, - hakikaten nâbecadır...
... Seçim Kanunu, matbuat hür
riyeti, şu veya bu. 'İstediğinizi ya
zarsınız. Fakat biz muhterem he
yete sıçan dedirtmiyeceğiz. (Gülüş
meler). Eğer derseniz, o vakit de
sizi kedi gibi kulağınızdan tutarlar,
sıçan deliğine tıkarlar. (Soldan, al
kışlar). Sunda bir facia yok arka
daşlarım. Halk Partisinin bunu bir
facia haline getirmesini beğenme
dim.
İnönü söz alıyor

•
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İsmet İnön'ü, Başbakanın bu ko
nuşmasından sonra söz istemiş
ve ezcümle şunları söylemiştir:
İsmet İnönü (Malatya) — Muh
terem arkadaşlarım; Başvekilin uzun hitabesini dinledik; tatlı olması
için lûtufkâr gayret gösterdiler, bu
nu memnunlukla karşıladık. Keski
meselelerin mahiyetini, kelimelerin
hakiki mânası ve Başvekilin bizzat
takibettikleri maksatlar da bu ka
dar masum ve tatlı olsa idi.
Şimdi' Meclisin tatile girmesinin
tehir edilmesini temenni eden ar
kadaşımıza cevap verirlerken, iç
politika meselelerinde bazı mevzu
lara temas ettiler. Bu vesile ile iç
politika hayatımızda yeni tedbir
ler mevzuu bahis olmuş oluyor.
Bunda isabet vardır; sükûnetle bir
defa daha siyasi hayatımızda huzur
ve emniyet şartlarını mütalâa et
mekte yalnız fayda bulunabilir...
... Muhtelif meseleleri, Başve
kilin kendi anlatışını bizim öne sür
düğümüz dâvalar için en kuvvetli
hüccet
sayıyorum.
Arkadaşlar, dâva
açmışsınız.
"Bir zatı âlikadrin damadı olmak
istediğini yazmak için o yazara bir
selâhiyet vermez" miş.
Bir zatı âciz ve mütevazın da
madı olmak Başvekilin hışmına uğ
rayıp onu Meclis kürsüsünden, be
hemehal mahkûm ettirmek için
gayret sarfetmek doğru olur mu?
(Sağdan bravo sesleri) (Soldan,
"öyle bir şey yok" sesleri ve gürül
tüler).
Bunu ben, bana taalluk eden

haksız bir tecavüzün riyazi bir de ne matbuat olarak yürüdüğü yolda
lili olarak söylemiyorum. Biz bunu,
durduracak, itidale sevk edecek hiç
Yüksek Meclisin şef katını, dikkati bir kudret kalmamıştır. (Soldan,
ni celbetmek için ortaya attığımız şiddetli gürültüler, ayak patırdılamevzuun, yani bu hâkim teminatı rı) (Sözünü geri al sesleri)
ve bağımsız adalet meselesini hal"
letmeden lütfen ayrılmayınız, acele Hakaret hadisesi
bundan
sonra, "Meclise hakaret"
tatile gitmeyiniz dememizin ne ka
hadisesi başlıyor. İnönüye "baş
dar kati bir ihtiyaç olduğunu gözü
vekili Meclis de durduramaz" dedi
nüzle gördüğünüz bir misal olarak
veriyoruz. Tekrar bundan evvelki ği bildiriliyor. İnönü, "böyle şey
yaptıkları gibi Meclis kürsüsünden söylemedim" diyor. "Söyledin" dihâkime direktif verdiler, adalete e- ye ısrar ediyorlar. İnönü "zaptı ge
mir verdiler ve arzu ettikleri hü tirin göreyim" diyor. Eline zabıt
kümlerin mutlaka verileceğini ya veriyorlar. İnönü onu okuyor, için
nında bulunan Adalet Bakanı ar de "Meclis" kelimesi mevcuttur. Bu
nun üzerine "eğer söylemişsem geri
kadaşına temin ettirdiler.
alıyorum" diyor.
Şimdi arkadaşlarım;
bunları
Şimdi neşredilen zabıtlardan an
kendilerinin bugünkü müzakereleri
mizle alâkası olmıyan hususî bir. laşılıyor ki İnönü "Meclis" kelime
mevzuu tahrik etmeleri üzerine sini söylememiştir. O halde, eline
tutuşturulan zabıt, yanlış bir za
söylüyorum...
bıttır. C.H.P. celseden sonra hadi
... Şimdi kendilerinin anlattığı seyi bir zabıtla tesbit ettiriyor. Gu
ne imiş? Şimdi kendilerinin anlat rup, meseleyi Kasımda Meclise ge
tığı; ilkokulları, Hükümet erkânı i- tirecektir.
le münasebet temin etmiş, ya evvela Menderenin ikinci konuşması
olmuş veya halen mevcut insanların
A d n a n Menderes İnönüden sonra
gazetesine abone etmişler ve gaze
ikinci defa söz almış ve sert bir
teler tomar tomar, açılmadan okul
larda duruyormuş. Cumhuriyet ga konuşma yapmıştır. Başbakan ez
zetesi bunu neşretti. Ne var bunu cümle şöyle demiştir:
Başvekil Adnan Menderes (İs
yazmakta? Vaka olmamış mıdır?
Olmuş. Ama bunu yazdın mı hay tanbul) — . . . Muhterem arkadaş
siyet ve şeref kırıcı bir isnat yap larım; asıl değişmesi lâzım gelen
mış olmaktan mahkemeye gider ve bir zihniyet vardır. Değişmesi lâzım
ceza görürsünüz. Nedir isnat? Ol gelen zihniyet, Başvekile atfetmek
mıyan bir şeyi söylemektir. Olmuş te oldukları zihniyet değildir. İs
bir şey. haysiyet ve şerefi kırar bir met Paşaya has olan tahakküm zih
şeyse onu yapan masun, söyliyen niyetidir ki mutlaka değişmesi lâmaznundur. Matbuatın ispat hakkı zımgelir. Bugüne kadar gelip geçen
mevzuu işte bu kadar mühim ve bunca hadiselerden sonra görürüz
Büyük Meclisin üzerinde hassasi ki İsmet Paşa hâlâ eski İsmet Pa
yetle durması' lâzımgelen bir nok şadır...
... Damadının söylediğini burada
tadır...
başka lâflarla tekrar ediyor. Bu
... Muhterem arkadaşlar, Başve böyle söylendikten sonra artık du
kil Meclis kürsüsünden mahkeme rulamaz. Beyanlarındaki şiddet po
meselelerini tetkik edip hakimlere litikası dediği, işte odur.
ceza telkin etmek usulünden vazge
Arkadaşlar, hakikaten serin
çecek mi, vaz geçmiyecek mi? Bu kanla...
bir. Vatandaşa hâkim teminatını
Yunus Muammer Alakant (Ma
haiz tek bir. merci, tek bir adalet nisa) — İzmir nutku?
mercii göstermek niyetinde midir,
Başvekil Adnan Menderes ( De
değil midir? Lütfen söylesinler: Ba vamla) — İzmir nutku nedir? Asın Kanununda hiç bir değişiklik damın kafasında hâlâ, "ben İsmet
yapmıyacaklarına, ispat, hakkı ta- Paşayım, kalk ey ehli vatan de
nımıyacaklarına, üniversite muhta yince bütün vatan benim arkamdan
riyetini bugünkü gibi bırakacak kalkar" vahi emelleri ve tahakküm
larına, bugünkü demokratik re zihniyeti yaşamaktadır. (Sağdan
jimde olmayan bütün bu şey öyle şey yok, sesleri)...
leri ele almaya lüzum görüyor
İsmet Paşa bir ihtilâl öncülüğü
lar mı, görmüyorlar mı ? Guruptaki yapıyor. Hakiki rejim meselesi işte
beyanatlarında bu rejimin hiç bir budur. Bunca zahmetlerle elde et
tarafını
değiştirmiyeceğiz
diyor. tiğimiz rejimi, İsmet Paşaya karşı
Bugün söyledikleri de aşağı yukarı, müdafaa edeceğiz arkadaşlar. (Sol
yanlış anlamadımsa, budur. Değil dan şiddetli alkışlar). Onun kanun
se tashih edilmesini isterim. Bugün tanımıyan, kanunun tesis ettiği şa
kü söylediklerinden anladığım, hiç yanı hürmet müesseseleri ayaklar
bir şeyin değişmiyeceği mealinde - altına almak şeklinde tecelli eden
dir...
tahakküm zihniyetinin, her hangi
... B a ş v e k i l i bugün, ne Demok bir suretle bu memlekete zarar ver
r a t Parti Gurubu, ne umumî efkâr, memesini teminat altına alacağız...
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Hiltonizma
Gecen haftanın sonunda Ankarada
hemen hangi Bakanlıkta bakanı
ararsanız, başkentte bulunmadığı cev a b ı n ı alıyordunuz. Tetkik seyaha
tine çıkmışlardı. Halbuki Cuma ve
Cumartesi günleri onlara Hilton'da
rastlamak kabildi. Hiltonda neyi tetkik ediyorlardı yarabbi? Bir Tapu
Kadastro işlerini tedvire memur Dev
let Bakanı Osman Kapani'nin ertesi
gün sinema . artisti Marle Oberonla
dansederken resmi gazetelerde çıkı
yordu. Hürriyet "Vekiller Heyeti"
başlıgiyle bir yemek sofrasın- fo
toğrafını neşrediyor ve fotoğrafta
kimler gözükmüyordu: Osman Şevki
Çiçekdağlar, Namık Gedikler, Samed
Ağaoğlular, Hayreddin Erkmenler,
Emin Kalafatlar, Kemal Zeytinoğlular, Hasan Polatkanlar, Celâl Yar
dımcılar... Tabu hiç biri İstanbulda
Hilton Otelinin açılış merasiminde
bulunmak üzere gittiğini Anadolu Ajansına bildirmemişti. Bilakis ajans
göçmen evlerinden, ilkokullardan, te
kelden, köprüler ve barajlardan, ha
pishanelerden bahsediyordu. Tesadüf
bu ya, tam Hilton otelinin açılışı gün
lerinde vazife bir çok bakanı İstanbula celbetmişti.

Modern panayır
O t e l i n açılması münasebetiyle ba
ba ve oğul Hilton'lar kollarına
sevgililerini takıp bir takım misafir
lerle İstanbula gelmişlerdi.. Görüldü
ki maksadları parlak bir cümbüş
yapmaktır. Nitekim genç Hilton'un
gazetelerde "Otelcilikten başka ma
yo ve şort da satarım; bütün kadın
ları severim" tarzında beyanatları
intişar etti. Baba Hilton. da dostu
Ann Miller'le münasebetlerini izah
etti. Açılış merasimine bazı şahsiyet

ton için lüzumundan fazla şeref, bi
rim içinse lüzumundan fazla neza
kettir. Üstelik otel kralı hakkında
Amerikada kanuni takibat yapılmak
ta olduğu hususu da gözden uzak
tutulmamalıydı.
Zaten böyle bir şey olmasa bile
Amerikanın 1 numaralı kadınının vs
2 numaralı erkeğinin otel açılışı do
layısiyle yerlerinden dahi kıpırdamıyacaklarına şüphe yoktur. Hem otel
Amerikan sermayesiyle de yapılmı
yordu. Parasını biz Türkler ödemiş
tik. Baba Hilton sadece ismini ver
mişti. Kazancına da ismi ile ortak oluyordu. Bu ismin Türkiyeye turist
celbedeceğinden şüphe yoktu. Ama
ne de olsa 300 odalı bir otel kurmak
mesela petrol bulmaktan son derece
farklı bir işti.
Bir protokol lüzumu
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Cuma günü, pek çok kimsenin
kalbi heyecanla atıyordu. Otelde
Cumhurbaşkanına ve Başbakana da
daireler tahsis edilmişti. Karadeniz
dairesi, Akdeniz dairesi deniliyordu.
Acaba gidecekler miydi Fakat bek
lenildiği gibi Hareket ettiler ve git
mediler. Hattâ Cumhurbaşkanı otel
ci Hilton'u kabul etmeseydi, daha bi
le iyi olurdu. Sanki İstanbulda yer
yerinden oynuyordu. Sanki Hilton'a
gitmemek büyük bir kayıp olacaktı.
Nitekim bakanlar hususi surette,'' orada, Büyük Millet Meclisi Başkanı
Refik Koraltanın etrafında yer aldı
lar. Bir kaç gün sonra Tercüman ga
zetesi Koraltanı "yıldızların ortasın
da bir ay" a benzetiyordu. Büyük
Millet Meclisi Başkanı ve bir kısım
bakanlar, yüksek mevkiler işgal et
menin bazı mahrumiyetlere yol aç
tığını hatırlamak
istememişlerdi.
Dünyanın hiç bir tarafında oteller,
hükümet azalarının beşte dördünün
iştirakiyle açılmaz. Eğer bakanlar o
mevzuda başbakandan örnek alsalar
dı, çok daha hayırlı bir iş yapmış olurlardı.

lerin geleceğinden bahsedilmişti. Bun
ların arasında birs. Eisenhower veya
Başkan Muavini Nixon da vardı. Fa
kat iki uçaktan, sinema artistlerinden
başka inen olmadı. Onlar da daha zi
yade Hilton'larla olan hususi vazi
yetleri dolayısiyle
getirilmişlerdi.
Bunlardan Terry Moore'un Milliyet
gazetesinde çıkan bir açık resmi me
rasimin hadisesi oldu, gazeteler yasa
yaza bitiremediler. Bu sanatkarla
genç Hilton arasındaki aşk da hayli
mürekkep yuttu. En ciddi gazeteler
en mutena sayfalarım onlara tahsis
etmişti. Bu arada Diyanet işleri baş-
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İstanbul

Terry Moore
Hadise yaratan resim

kanımız da unutulmamıştı. Cübbeli,
sarıklı bir şekilde baba Hilton'la el
sıkışan resimleri intişar etti, Ame
rikalara kadar gönderildi. Kendisini
İstanbulun yeni yeni İngilizce öğre
nen valisi Dr. Fahreddin Gökay, şeh
rin yeni hemşehrisi baba Hilton'a
"Big imam, first imam" diye tak
dim ediyordu. Vali, heyetin mihman
darı pozundaydı ve bu işte son dere
ce muvaffak oldu.
Gelen misafirlerin resmi hiç bir
sıfatları yoktu. Bu bakımdan kendi
leriyle meşgul olmak işi resmi şahsi
yetlerimizin değildi. Buna rağmen
hiç kimse iki artisti görmek mera
kından kendini alamadı, salonlarda
anlatılacak mevzu bulmak fırsatını
kaçırmak istemedi. Maliye Bakanı
nın, otelin açılısı günü bir nutuk irad etmesini tasvibe de imkân yoktu.
Hilton otelleri dünyanın her tarafın
da mevcuttur. Ama hiç bir yerde, on
ların açılışı böyle "milli bayram" ha
line sokulmamış, bakanlar kurulu azaları yemek sofraları etrafında bir
araya gelmemiştir. Bunlar bir. Hü-

Hadise gösterdi ki, bir protokolün
tesbiti zamanı çoktan gelmiştir.
Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından
kabul edilmek şerefi her önüne gele
ne bahşedilmemelidir. Cumhurbaş
kanlarının huzuruna, elini kolunu sal
laya sallaya çıkılmaz. Bunun için in
sanlardan bir takım sıfatlar isteni
lir. Dünyanın en büyük sanatkârı
- olduğunda zerrece şüphe bulunmayan
Charles Chaplin'i mensup olmakla
iftihar verdiği milletinin kraliçesi an
cak bir' filmin ilk gecesi kabul et
miştir. Bunun demokrasi veya aris
tokrasiyle zerrece alakası yoktur.
Bu, bir milli itibar meselesidir. Hangi
misafirlerin "devlet misafiri" sıfa
tını alıp ona göre muamele göreceği
de tasrih olunmalıdır. Genç Hilton'un
sevgililerine Cumhuriyet hükümeti
nin valisi mihmandarlık edemez, şe
reflerine millet saraylarında ziyafet
ler veremez. Bu, turizm de değildir.
Bakanlarımıza gelince, onların da
hangi merasimlerde bulunup hangi
lerinde bulunmamaları gerektiği hu
susu artık yoluna konmalıdır. Bakan
olan kimseler hususi hayatları bakı
mından bir takım mahrumiyetlere
katlanmalıdırlar. Buna mecburdurlar.
Zira millet, bakan yaptığı şahsın hu
susi hayatını bir camın arkasından
seyreder gibi seyretmek hakkına sa
hiptir. Siz veya ben, sarhoş olup, göz
lerimiz kan çanağı gibi süzüle sü
züle artistlere sarılıp dansedebiliriz.
Hiç kimse karışmaz. Ama bakan ol
duğumuz gün, bu şekilde hareket
serbestliğimizden feragat etmiş sa
yılırız. Her çağrıldığımız yere gide
meyiz, herkesle yemek yiyemez, her
kesle her şekilde dansedemeyiz. Ba
kanlık bir insana bütün hayatı bo
yunca "ekselans" sıfatım kullanmak
hakkım verir. Bu hakkın, bu şerefin
bir karşılığı bulunduğunu unutmama
mız lâzımdır.
Eğer Hilton maceram bu hakikat
lerin üzerine ciddiyetle eğilinmesi
lüzumunu ortaya koyarsa- fayda ver
miş olacaktır.
Kendimizi saydırmayı bilmediği
miz müddetçe, bizi saymayanlara kız
mak hakkına sahip değiliz.
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EFENDİLİK, SAVRUKLUK;
BAŞKALARI VE KENDİMİZ hak.
Avni BAŞMAN
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Aslı ne olursa olsun, kökü nere
den gelirse gelsin, "efendi" sözü bi
zimdir, kendi malımızdır. Hem onu
öyle güzel bir mefhumu ifade et
mek için, asırlar boyunca, kullan
mışız ve kelime o mefhumla öyle
kaynaşmıştır ki başka hiç bir sö
zün onun yerini tatmasına imkân
kalmamıştır. "Vakarlı bir tevazu içinde kibarlık" diye tarif edilebile
ceğini sandığım "efendilik" tâbiri
ne en yakın olan "çelebilik" bile bu
mefhumu onun kadar kuvvetle ifa
de edemez.
Fakat ne yaparsınız ki son yıl
larda bir yabancı kelime, efendiliğe
rakip olmak üzere, genç dillere mu
sallat olmakta, zaman zaman yerli
imlâ şekline bürünerek gazete sü
tunlarında da kendisini göstermek
tedir: Hem de, hoş bir tezat müna
sebetiyle, kavgalı futbol maçlarının
bazan haftalarca süren münakaşası
sırasında. "Centilmen" ve "centil
menlik"' kelimeleri "sportmen" ve
"sportmenlik-' sözleri ile müradif olarak, lehinde bulunulan taraf hak
kında kullandır, aleyhinde bulunu
lan tarafın hareketleri de "centil
menliğe yakışmaz" diye şiddetle ayıplanır.
Aslı ne olursa olsun, kökü ne
reden gelirse gelsin, gentleman sö
zü de ingilizlerin yaptığı bir keli
medir ve İngilizcenin malıdır. İngi
lizce konuşulan memleketlerde "efendi" mânasında kullandır. İngiliz
getleman olmakla İftihar eder.
İngiltere dışında gentleman ke
limesi, çok defa şaka, alay ve bazan
da istihza maksadı ile, İngilizler

hakkında kullandır. Bir Fransızın,
bir Almanın veya başka bir Avru
palının kendisini gentleman diye
övdüğü işitilmemiştir, gazetelerinde
de görülmez.
Türk eskiden beri efendiliği ile
iftihar eder. Efendiliğimize dört el
le sarılalım, ve ne dilimiz, ne örfü
müz için hiç bir lüzum ve mânası
olmıyan "centilmen" kelimesini al
dığımız yere, kendi imlâsı ile, iade
edelim.
Her milletin örf ve âdeti ken
disine göredir. Çok defa başka milletlerinkine uymaz. Fakat bazan
benziyen tarafları bulunur. Meselâ:
İngilterede Sir unvanı şahıs ismiy
le birlikte kullanılabilmek için şah
sın mutlaka hükümdar tarafından
hususi bir törenle knight mertebe
sine yükseltilmiş olması lâzımdır.
Halbuki gerek o memlekette, gerek
Amerikada Sir, şahıs ismiyle bir
likte olmamak şartiyle, sadece "efendi" daha doğrusu, kullanılışı ba
kımından, "efendim" demektir. Bu
nun içindir ki her iki memlekette
yaşça büyük veya mertebece yük
sek kimselerle konuşulurken onlara,
bizim "efendim" in mukabili olarak
Sir diye hitap etmek terbiye icabı
dır. Gene her iki memlekette mek
tuplara, umumi bir kaide olarak,
Dear Sir hitabı ile başlanır. Ame
rikada resmen ve kanunen Sir ün
vanı yoktur. Fakat terbiye ve mua
şeret kaidesi olarak, şahıs ismine
takılmamak şartı ile- Sir sözü bol
bol kullanılır. Tıpkı bizdeki "efen
di" ve "bey" gibi.
"Centilmen" kelimesini İngilizceye iade ederken o düden pek gü
zel, pek amelî ve pek faydalı bir
muaşeret kaidesini ifade eden iki
mısralık basit bir düsturu alabili
riz sanıyorum. Kraliçe Viktoria
zamanından, belki daha eski zaman
lardan beri, ilk mektep okuma ki
taplarının birincisinde yer tutan bu
düsturcuk için, İngilterede seçim
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Konuşurken
herkese karsı "efendim" demekte mahzur görme
yiz; bundan dolayı ne bir küçüklük
duygusu ile içimiz ezilir- ne de bir
inkilâp günahı işlemiş olmanın acası ile yüreğimiz sızlar. Fakat mek
tup yazarken bu kelimeyi kullan
maktan, umumiyetle, çekiniyoruz.
"Efendi" kelimesinin bir şahıs is
miyle birlikte unvan olarak kulla
nılmasını kanon yasak etmiştir, lâ
kin yalnız resmi işlerde. Yoksa "efendi" sözü tamamiyle kaldırılmış
değildir. Resmi yazıların sonunda
artık klişe halini almış olan "... bil
gi edinilmesini rica ederim" bazan
da "... saygı ile rica ederim" cümle
sini her görüşümde, sadece "... bil
diririm, efendim" demek varken bu
soğuk dolaşık ifade şeklini neye
tercih ederler, diye düşünmekten
kendimi alamam.
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mücadelelerinin en ziyade kızıştığı
günlerde bile namzetlerin çoğunu
ölçüsüz laflar söylemekten koruyan
başlıca disiplin kuvvetidir, denilse,
sanırım ki, pek yanlış bir şey söy
lenmiş olmaz. Yedi yaşında kafaya
yerleşen fikirlerin ruh üzerindeki
tesiri yetmiş yaşından sonra bile
devam eder. İşte o basit düsturun
tercümesi:
' Savruk laflar etmeden birden
ona kadar say,
öfken gene geçmezse yeni baş
tan bir da'a say.
Mitinglerde, partilerarası müna
sebetlerde, kürsü düellolarında, eğer hatırımızda tutulabilir ve ânın
da hatıriıyabilirsek, bu basit kaide
bizi çok defa' zararlı kırıcılıklardan,
lüzumsuz kırgınlıklardan ve boşuna
pişmanlıklardan koruyabilir, sanı
yorum. Herhalde denenmeğe değer.
Şimdi aklıma gene İngilizlerin
basit bir muaşeret kaideleri daha
geldi: hiddetti iken mektup yaz, yaz
ama postaya bir gün sonra ver.
Bu da yalnız mektuplar için de
ğil, bazı zaman ve mekânlarda ga
zete yazdan için de pek kullanışlı
ve pek faydalı bir siyasî hıfzıssıhhat kaidesi olabilir. Siyasi veya
gayri siyasi bir hadise sizi fena hal
de kızdırabilir, o kızgınlığın hızı ile
pek ateşli bir makale yazarsınız.
Yazın, yazın ama hemen mürettip
haneye göndermeyin: yazınız iki
gün sonra çıkarsa bir şey kaybet
mezsiniz, ama arada belki hiddeti
niz geçer, yazınız da başka bir üs
lûba girer.
Bu yazımda İngilizlerden çok
bahsettim. Sözlerimi bir İskoçyalı
ile bitirmezsem haksızlık olacak.
İskoçyanın lâtif şairi Burns'in pek
şirin bir nazmının bir parçası şu
mealdedir:
"Bir kudret sahibi çıkıp da bi
ze, kendimizi başkalarının bizi gör
düğü gibi görmek kabiliyetini var-'
şeydi,
"Hepimizi bir çok hatalardan ya
bir çok budalaca fikirlerden kurtar
mış olurda."
Ben buna kendiliğinden yalnız
bir dua İlâve edeceğim: Allah hiç
bir milleti hür kafalı, geniş anla
yışlı hakiki mizahçılarla derin gö
rüşlü, keskin çizgili, zeki karika
türcülerden mahrum bırakmasın.
Zira yalnız onlardır ki bize ken
dimizi başkalarının gördükleri gibi
göstermek kudretine sahiptirler.

İKTİSADİ VE M A L İ S A H A D A
Vergiler

üzerinde

tetkik

M a l i y e Bakanlığında, uzun zaman
dan beri çeşitli vesilelerle tenkit
edilen vergi sistemimizin islahı için
çalışmalar devam ediyor. Bu çalışma
lar sırasında yeniden kurulacak ve
ya geniş çapta islah edilecek olan
vergi sistemimiz için Uç ana gayenin
e s a s alındığı bildirilmektedir. Bütün
çalışmalarda g ö z önünde bulunduru
lan prensipler şunlardır:
1 — Nispetleri arttırmadan vergi
hasılatını arttırmak,
2 — Vergideki adaleti temin e t 
mek,
3 — M e m l e k e t i n iktisadî faaliyet
lerini tazyik etmemek.
Vergilerin ıslahı bu üç zaviyeden
ele alınarak muamele vergisinin bazı
mahzurlarının önüne geçilmiş olacak
tır. M u a m e l e vergisi ile ilgili olarak
bahis mevzuu edilen mahzurlar s a n a 
yiin inkişafına ve büyümesine mani
olmak, gayrı meşru rekabetlere mey
dan vermek v.s. dir.

lerindeki vergi nisbetlerinin- yüksel
tilmesi hususunda iktisat ve maliye
cilerimiz arasında iki cereyan var
dır. B i r kısım iktisat ve maliyecileri
miz yüksek kademelerdeki vergi nisbetlerinin arttırılmasının iktisadi fa
aliyetlere t a z y i k t e bulunmak n e t i c e 
sini vermektedirler. Diğerleri i s e bu
rada iktisadi inkişafa mani bir hal
olmadığı, s a d e c e bir kıymet transferi
bahis mevzuu olduğu kanaatindedirler. ikinci fikre göre devlet aldığı
kaynakları daha iyi de kullanabilir.
Bu mesele üzerindeki münakaşalar
oldukça uzun ve geniştir. Onun için
üzerinde daha fazla durmıyacağız.

Gerek gelir vergisi sisteminin g e 
nişletilmesi ile g e r e k s e yeni bir va
sıtalı vergiler sistemi kurmak yoluy
la adaletin temin edilebileceği düşü-

S a d e c e meselenin bütünü ile alâ
kalı bir m e s e l e üzerinde durmak y e 
rinde olur. Zamanımızda
verginin
mahiyeti çok münakaşalı hale gelmiş
tir. Verginin s a d e c e devlet gelirlerini
temin vasıtası
olduğu
hakkındaki
k a n a a t nisbeten eskimiştir. İ k t i s a t 
çıların ç o ğ u ile, yüzü iktisada dönük
olan maliyeciler verginin • i k t i s a t s i 
yasetinin bir vasıtası olduğunu k a 
bul e t m e y e meyyaldirler. İki düşünce
sisteminin fiilî neticeleri arasındaki
farklar büyüktür. İkinci düşünce tar
zı daha hiç bir yerde tatbikata t a m
olarak girmemiştir. Yani nazariye i l e
tatbikat arasında bulunmaktadır. F a 
k a t bir çok memleketlerin tatbikatı
na tesir e t t i ğ i bıkar götürmez bir
gerçektir.
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Çalışmalarda e s a s olarak alman
prensiplerin kanun maddeleri içinde
nasıl şekillendiğini görmeden müta
lâa etmek pek doğru olmıyabilir. An
cak objektif olarak prensipler üze
rinde bazı şeyler de söylenilebilir. >
Prensipleri teker teker ele alalım.

satçılar arasında münakaşa edilegelen bir mevzudur. Bazı maliyeciler a
daletle kolaylık yan yana geldiğinde
kolaylığın tercih edilmesi gerektiğimi
ileri sürerler. İktisatçılardan bazıları
ise iktisadi tedbirlerin alınmasında
sosyal politika meselelerini g ö z ö 
nünde bulundurmayıp s a d e c e iktisat
prensiplerine göre hareketi t a v s i y e
ederler. Adalet mefhumunun nisbî
olması adalet esasını kabul eden ma
liyeciler arasında dahi münakaşala
ra sebep olmuştur. Bizde kabul edil
diği söylenen adalet prensibinin ne
şekilde amelileştirileceğini şimdiden
bilmeye tabii ki imkân yoktur.

a

Maliye

1 — Nispetleri arttırmadan vergi
hasılatını arttırmak
demek,
vergi
mevzuunu genişletmek demektir. Bu
da ya yeni vergiler ihdas e t m e k l e ve
ya daha ö n c e istisnaya tabi tutulmuş
bazı mevzuların bu istisna
dışına
çıkarılması ile olabilir. H a b e r uzun
zamandan beri münakaşalara sebep
olan zirai gelirlerin vergilendirilmesi
meselesinin, M a l i y e
Bakanlığınca
prensip olarak kabul edildiği manası
na gelebilir ki, bu memnuniyet veri
ci bir duruma karine teşkil edebilir.
Gerçekten daha hiç vergiye tabî t u 
tulmamış sahalar varken vergiye t a 
bi tutulmuş sahalardaki ''İstisnaların
kaldırılması veya nisbetlerin yüksel
tilmesi pek
makul
görünmiyebilir.
F a k a t nisbetleri yükseltmemeyi de
bir prensip olarak almak pek doğru
o l m a s a gerek. Vergiye tabi tutulma?
yan sahaları vergiye tabi tutup va
tandaşlarda, mükellefiyetler bakımın
dan eşitlik hissini yaratmak onun he
men arkasından da bilhassa yüksek
gelir kademelerinde vergi nisbetlerini yükseltmek her halde iyi olur.
Böylelikle belki, memleketin enflas
y o n içinde bunaldığı bir devrede hâ
lâ açık bütçe s i y a s e t i takip etmek gi
bi bir garabetin önüne geçilebilir.
2 — Adaletin nisbî bir mefhum
olduğu, buna rağmen mevcut vergi
sistemimizin adaletle arasının olduk
ça açık bulunduğu h e r k e s ç e kabul e
dilen bir vakıadır. F a k a t z a t e n ver
gi sisteminde adalet olup olmaması
m e s e l e s i gerek maliyeci, gerek ikti-

Hasan Polatkan

Vergiler,

vergiler...

nülebilir. Bilindiği gibi s o n zamanlar
da bilhassa Fransız maliyecilerinde
gelir vergisi sisteminin eskimiş oldu
ğuna dair bir kanaat vardır. Onlara
g ö r e e s a s itibariyle vasıtalı vergilere
dayanan bir s i s t e m l e hem daha iyi
malî neticeler almak, hem de gelir
vergileri ile temin edilecek derecede
adaleti temin etmek kabildir. Tabii
bunun için bazı vasıta ve usuller tek
lif ediyorlar.

3 — M e m l e k e t i n iktisadi faaliyet
lerini tazyik etmemek şeklindeki ü
çüncü prensibe gelince... M u a m e l e
vergisinin halen ş i k â y e t edilen ak
saklıklarının kaldırılması düşünüldü
ğünde g a y e t iyi bîr prensip olduğuna
biç şüphe yok. F a k a t mümkün b a n
tefsir tarzları üzerinde düşünmek lâ
zımdır. Gelir vergisinin ü s t kademe-

I s l a h a t t a e s a s olarak alman pren
sipler bu meselede kati bir hükme
varacak kadar açık değilse de m e m 
leketimiz tatbikatçılarının henüz bi
rinci fikre taraftar oldukları intibaı
nı uyandırmaktadır.

İktisat
Program

ve

programsızlık

A k t ü a l i t e ile biç a l â k a s ı ' olmıyanlar dahi iktisadi
hayatımızdaki
programsızlıktan ne kadar fasla ş i 
k â y e t edildiğim
her halde bilirler.
içinde bulunduğumuz sıkıntılı hal i
lim adamlarımız ve yabancı müşahit
ler tarafından programsızlığa atfedil
mektedir. H a t t â Amerikanın yardımı
arttırmadaki
çekingenliği dahi
bu
programsız halimizle bağlanmakta
dır.
. H a k i k a t e n de bu güne kadar t a 
kip edilen politikaya ve bir takım
vakıalara bakıldığında
programsız--k içinde bulunduğumuz ve belki de
dertlerimizin büyük bir kısmını bu
yüzden çektiğimin intibaı uyanmak
tadır.
Bütün bunlara rağmen B a ş b a k a n
Adnan M e n d e r e s geçenlerde bir a
jans muhabirine
verdiği b e y a n a t t a
hükümetin programından b a h s e t m i ş 
tir. B a ş b a k a n hükümetin programını
ş ö y l e hülâsa e t m e k t e d i r :
a) — Yüzde s e k s e n i ziraatçi t e 
lakki edilebilecek olan Türkiye hal
kının esaslı gıda
maddelerim sıhhi
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farikası H o l a n d a l ı l a r a
ait o l m a y a n
şiddetli ve Ortodoks bir p a r a politi
kasıdır. Böyle bir politikada yapıl
ması icap eden şey, iktisadi h a y a t a
karışan p a r a n ı n enflasyona sebep olmıyacak k a d a r ve fakat ani fiyat
düşüklüklerine sebep olmıyacak k a 
d a r da bol olmasına dikkat e t m e k t i r .
Söylendiği gibi işin bu yarısının H o landalılarla alâkası
yoktur. Holandâlıların bulduklarını iddia ettikleri,
işin diğer yarısıdır:
Holandalılar, işçiyi t a t m i n eden
reel ücretlerin düşmesine sebep olan
n o m i n a l artışları fiilen imkânsız h a 
le koyan ve n i h a y e t esas itibariyle
serbest rekabete d a y a n a n ve m e r k e 
zi hiç bir kontrole tabi olmayan bir
ekonomiye kolaylıkla tatbik edilebi
lecek bir sistem bulduklarını d ü ş ü n 
mektedirler. Bu iktisadi sistemin di
ğer h e r h a n g i bir şekilde merkezileş
tirmesini lüzumsuz kılan merkezi bir
ü c r e t k o n t r o l sistemidir. Alman iş
gali sırasında
işçilerle
işverenlerin
yaptıkları iş birliğinin neticesi ola
rak o r t a y a çıkmıştır.

Temel atma töreni

kiyle yabancı sermayenin,
icabeden
bilcümle m a k u l garantilerin t e m i n i
suretiyle m e m l e k e t e celbi.
Bahsedilen
programsızlıkla Baş
bakanın yabancı ajans m u h a b i r i n e
verdiği p r o g r a m a r a s ı n d a acaba ne
gibi bir alâka vardır ?
Yani a c a b a
programsızlıktan bahsedildiği z a m a n
h ü k ü m e t e haksız bir iftirada mı bu
l u n u l u y o r ? H e r halde üzerinde kafa
yorulması icap eden bir problemdir.
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bir yaşayışı m ü m k ü n ' kılacak sevi
yede istihlâk edebilecek d u r u m a gel
d i k t e n başka, i h r a c a t ç ı vaziyetine de
girebilmesi;

a

İyi işler çok ama...

b — Türkiyenin iktisadi inkişafı
için elzem b u l u n a n i p t i d a i ve sair
m a d d e l e r i n , kuvvei m u h a r r i k e n i n is
tihsalini t e m i n e t m e k • ki bu, ayni
z a m a n d a , z i r a a t sahasında başarılan
p r o g r a m ı n y a n ı n d a m ü n a s i p nisbette sınai bir p r o g r a m ı n inkişafı d e 
mektir.

c — İ h r a c a t ı n tevsii, m e m l e k e t i
çinde yapılan istihsalin tevzii, ayni
z a m a n d a askeri
ihtiyaçlar için lâ
zım gelen yol ve limanların inşası;
d — Milli müdafaa bakımından
askeri m a l z e m e ve t e ç h i z a t , hafif si
lâhlar ve bilhassa c e p h a n e gibi, is
tihsalin h e r m e m l e k e t i n behemehal
muayyen bir seviyeye k a d a r ulaştır
ması lâzım gelen m a m u l â t m yapılma
sının t e m i n i .

B i t t a b i b u p r o g r a m t a m i r tesisa
tının kurulmasını d a t a z a m m u n e t 
mektedir.
B a ş b a k a n bu p r o g r a m ı söyledik
t e n sonra bu g ü n e k a d a r bu yolda
istihsal edilen neticeler h a k k ı n d a ba
zı istatistikler vermiş ve elde edilen
neticelerin istihsali için tabik edilen
usulleri hülâsa e t m i ş t i r . Başbakanın
ifadesine göre usuller ş u n l a r d ı r :
1 — Devlet bütçesindeki yatırım
ların en titiz şekilde verimli işler Üze
r i n d e teksif edilmesi;
2 — Mali politikanın istihsali t e ş 
vik edecek şekilde a y a r l a n m a s ı ;
3 — İstihsale
matuf ' kredilerin
m ü n a s i p şekilde a r t t ı r ı l m a s ı ;
4 — H u s u s i teşebbüslerin
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teşvi-

P r o g r a m meselesinden başka bir
de p r o g r a m ı n tatbiki için seçilen va
sıtaların isabeti işi vardır. B u g ü n e
k a d a r vuku bulanlar, içinde bulundu
ğumuz hal ve istikbale
ait ü m i t l e r
memleketimizin iktisadi meseleleri i
le u ğ r a ş a n l a r a , k a r a r vermek için lü
zumlu kâfi materyeli t e m i n e t m i ş
olsa gerektir.

Holanda

Yeni bir formül
holandalılar
endüstrileşmiş h ü r c e 
miyetlerin karşı karşıya kaldıkla
rı en c a n sıkıcı iktisat politikası m e 
selesine bir hal yolu bulduklarını id
dia ediyorlar. Mesele, iş gücünü esir
haline getirmeksizin ve enflasyona
sebep olmaksızın t a m istihdamı t e 
min e t m e k t i r .
T a m istihdam ile açılan işlerle iş
almak isteyen kimseler a r a s ı n d a bir
uygunluk olması hali ifade edilmek
tedir. Enflasyonda,
haftalık ü c r e t i n
satın alabileceği m a l ve hizmetler ye
k û n u n d a devamlı bir azalma düşü
nülmektedir.
Meselenin hal şekli olarak düşü
nülebilecek i m k â n ı n yarısı, a l â m e t i

N a z a r i olarak, k a n u n l a empoze e 
dilen bir ü c r e t seviyesinin oldukça t e 
ferruatlı şekilde k o n t r o l ü bir yüksek
devlet m e m u r u tarafından yapılacak
t ı r . ' T a t b i k a t t a ise ücretlerin tesbiti
sendika idare heyetleri tarafından ya
p ı l m a k t a , ü c r e t l e r i n u m u m i seviye
sinde yapılacak değişikliklerde kırk
beş kişilik bir iktisat meclisinin tav
siyelerine göre h a r e k e t edilmektedir.
Meclisin ü ç t e biri işçiler, ü ç t e biri
işverenler, ü ç t e biri ise h ü k ü m e t t a 
rafından tayin edilen a m m e temsil
cilerinden m e y d a n a gelmektedir. Ü c 
ret ve p a r a politikalarında imtizaçsızlık olmasını önlemek için
Millî
Bankanın
direktörü meclisin çalış
m a l a r ı n a aza alarak k a t ı l m a k t a d ı r .
(Dış müşahitler Holandalıların ile
ri sürdükleri sistemle serbest fiyat
mekanizması arasında bariz bir zıt
lık olduğunu söylemektedirler. H o landalılar, ise cevap olarak bazı şey
ler ileri sürüyorlar. O n l a r a göre bu
gün hiç bir m o d e r n endüstri m e m l e 
keti işçi ücretlerinin sendikalar ile is
çiler arasında t a m a m e n serbest r e 
kabete d a y a n a n pazarlık sistemi ile
tesbit edilmesine m ü s a a d e veremez.
Eğer verecek olursa ortaya ya kuv
vetli sendikalar ve kuvvetli şirketler
veya a r t a n ücretlerin fiyatlara tesir
etmemesi için h ü k ü m e t i n mali yar
dımına m u h t a ç
teşebbüsler
çıkar.
H o l a n d a gibi millî gelirinin yarısını
i h r a c a t ı n d a n elde eden hiç bir m e m 
leket buna u z u n m ü d d e t devam ede
m e z . Kaldı ki pazarlığa d a y a n a n bir
sistemde işçilerin kendilerine kâfi de
recede ücret verildiğini hissetmele
rine i m k â n y o k t u r . Ü c r e t l e r i n yüksel
tilmesi için daima mücadele olacak
t ı r . Mücadelenin t e m i n edeceği ye
g â n e netice ise, p a r a kıymetinin
m e m l e k e t t e k i b ü t ü n fertler için d ü ş 
mesi, yani enflasyondur.
Holandalıların b ü t ü n iddialarına
rağmen meselenin henüz t a m a m e n
halledilememiş olduğunu m ü n a k a ş a -

İKTİSADİ VE MALİ SAHADA
ğer memleketler, taleplerinin eksik
kalan kısımlarım Belçika çeliği sa
tın alarak tamamlamaktadırlar. Fa
kat eksik kalan kısımlar yavaş yavaş
artan ucuz istihsalle doldurulmakta
dır.
Belçika- sanayinin ve maliyesinin
en üst kademelerinde bulunan kim
seler reforma gidilmesi için sistemli
şekilde telkinlere başlamış bulunu
yorlar. Gerçi henüz azınlıktalar, ama
kuvvetli bir azınlık olduklarına hiç
şüphe yok.

O. E. E. C.
Konvertibilite

Hollandadan görünüş
Her işe bir işçi

rında yapılması icap eden temel araş
tırmalar azalmıştır. Memleket eko
nomisinin ihraç edilecek çelik
ve
tekstil mamullerine çok bağlı olması
umumiyetle bir yanlışlığın mevcudi
yetine işaret sayılmaktadır. Memle
ket gelirinin ortalama olarak yüzde
kırkı bu maddelerin ihracından temin
edilmektedir.
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lar meydana çıkarmaktadır. Dikkat
edilirse Holandalıar yapılan itiraza
cevap verirken kurdukları kontrol
sisteminin serbest ekonomi sistemi
ile kabili telif olduğunu ispat etmeyi
bir vana bırakarak başka hal sekli ol
madığını izaha gayret etmektedirler.
Münakaşa edilmesi gereken nokta,
kurulmuş olan sistemin iktisadi sis
temi hür ve serbest rekabet şartları
na bağlı olmaktan ayırıp ayırmıyacağıdır.

Belçika
Refahın tehlikesi

Belçikalı
liderler memleketlerinin
iktisadi geleceği hakkında yeni
bazı şeyler düşünmiye başladılar. İç
lerinden bir tanesi meseleyi, "buradaki iyimserlikte hatırı sayılır bir azal
ma olmuştur" diyerek en kısa ve
en doğru şekilde ifade etti.
'Belçika on seneden, beri mali sa
hada ve iş sahasında refah içinde
yaşamakta idi. Bugün iyimserliğin azalmasına sebep olan meseleler de
refahtan doğmuştur.' Refahın mem
leket için inkarı kabil olmıyan iyi
neticeleri meydandadır. Son on sene
zarfında Belçikada ortalama reel gelir Avrupa memleketleri içinde en
yüksek seviyeye çıkmıştı.
Kötü neticeler iyilere nazaran da
ha az göze çarpmaktadırlar. Şu şe
kilde toplanmaları mümkündür: En
düstrinin elastikiyeti azdır, yeni mah
sul ve yeni fikirler çok kıttır. Ticari
teşebbüs kabiliyeti zayıflamıştır. Eh
liyetli bir teknisyen kadrosunun ye
tiştirilmesinde başarısızlığa uğran
mıştır. Nihayet, Um! bilginin sınırla

Belçikalıların telâşlanmalarına se
bep, komşuları Holandanın kompleks
mekanik mahsullerin ihracatında kendilerini geçmeleri olmuştur, ikinci
dünya harbinin bitiminden beri İngilterenin köklü bir endüstriyel re
form yaptığını bilmeleri telâşlarım
arttıran bir unsur olmuştur. İngilte
re istihsal mevzuunda bir kayma ya
parak dış ticaretini kömür ve teks
til mamullerine bağlı olmaktan çıka
rıp, bunlar yerine nakliye vasıtaları
ve makineyi geçirmiştir. Halbuki
Belçikada hiç bir değişiklik olmuş
değildir. •

'Bugünkü durum ile, meselâ diye
lim, bir yıl önceki durum arasındaki
esas fark aynî meselenin münakaşa
atmosferindeki değişikliktir. Geçen
sene Belçikanın dış ticaret durumu
nu tenkid etmek veya münakaşa et
mek oldukça güçtü. Çünkü Belçika
lının refah seviyesi gibi inkârı gayrı
kabil bir hadise karşı delil olarak kul
lanılıyordu. Bugün ise gün geçtikçe
artan sayıdaki iş adamları mevcut
refahın kolayca bozulabilir bir du
rum olduğuna inanmaktadırlar. Belçikanın ihraç mallarının çoğu dünya
nın diğer kısımlarındaki geçici şart
lar yüzünden satılabilmektedir. Me
selâ Belçika çeliğinin çoğu diğer
memleketlerin taleplerindeki marji
nal boşluğu doldurmaktadır. Yani di

Serbest kambiyo şartlarının temi
nine doğru atılacak ikinci adım üzerindeki münakaşalar bu hafta icinde Pariste yapılacaktır.
Meseleyi, Avrupa İktisadi İş Bir
liği teşkilâtına dahil on yedi milletin
maliye bakanları münakaşa ediyor
lar. Toplantı Perşembe gününden bu
hafta Cuma gününe kadar devam edecektir.
Problem, mevcut Avrupa Tediye
ler Birliğinden, İngilizlerin ifadesi ile
daha geniş bir sisteme nasıl geçileceğildir. Geçilmesi düşünülen sistemle
İngiltere ve bazı kıta Avrupası mem
leketleri kısmi bir konvertibiliteye
kavuşabileceklerdir.
Konvertibilite
namzetleri arasında başta İngiltere
olmak üzere. Batı Almanya, Belçika,
Holanda, Lüksemburg ve İsviçre var
dır.
Bugünkü durumda en fazla itiraz
eden memleket Fransadır. Çünkü
Fransızların ve diğer eksperlerin fi
kirlerine göre Fransanın da konver
tibilite hareketine katılabilmesi için
Frank'ın % 15 civarında bir devalü
asyona tabi tutulması gerekmektedir.
Konvertibiliteye dahil memleket
dövizlerini ellerinde tutanların ban
ları aynı sisteme dahil diğerleri ile
değiştirebilmeleri ve böylece ticari
farklılığa sebep olan şartların orta
dan kaldırılması gibi teknik mesele
lerin arkasında yatan esas vakıa, eğer
konvertibilite kabul edilecek olursa,
bu adınım' bir devrin nihayete erme
sine sebep olmasıdır.
Amerika Birleşik Devletlerinin,
Avrupanın kalkınmasına yardım et
mek için Marshall plânını teklif etti
ği 1948 den beri teori pratik, doktrin
ile serbest milletlerarası ticaret ve
serbest rekabet arasında müeyyide
ihtiyacı ve doktrine rağmen farklılık
lar kurmak gibi anlaşmazlıklar ola
gelmiştir.
Avrupanın gelişmesi esas itibariy
le dolar mallarına karşı tatbik edilen
farklılık sistemine dayanmaktadır.
Bu farklılaşmanın sebebi Avrupanın
karşılaştığı dolar kıtlığı idi. Zaten onun için de Amerika Birleşik Devlet
leri tarafından o zamanlar yardım
kabul edilmişti.
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

İKTİSADİ VE MALİ SAHADA
üyelerinden hususi bir lisans almıştı.
Böylelikle o n u n farklılaştırması t e c 
viz edilmiş ve bir m â n a d a adil tica
r e t ş a r t l a r ı n a ait u m u m i kaideden
ortodoksca uzaklaşılmıştı.
İngilizler bu z a m a n ı n artık geldi
ğine inanıyorlar. Batı Almanya E k o 
n o m i Bakanı D r . Ludvig E r h a r d d a
İngiliz Maliye B a k a m Butler'in fik
r i n e iştirak ediyor. Onların i n a n ç l a r ı 
na göre, yarım düzine Avrupalı mil
let büyük bir güçlüğe ve hiç bir t e h 
likeye uğramaksızm p a r a l a r ı n ı ser
bestçe transfer edilebilir hale getire
bilirler ve b u n u y a p m a k için d a h a
fazla beklemeleri lüzumsuzdur.
B u n u n yapılması, farklılaştırılmaların kaldırılmasını icap e t t i r e c e k t i r .
İngiltere dolar ithallerinin yarısında
farklılaştırmayı kaldırmış vaziyette
dir. Batı Almanya Belçika ve H o l l a n 
da kendilerininkini kaldırdılar. İsvicr e d e de hiç y o k t u r . F r a n s a ise, aleyh
te ticaret muvazenesi \"i p a r a s ı n d a n
korkusu yüzünden dolar mallarına
karşı farklılaştırmalarından hiç bi
rini k a l d ı r a m a m ı ş t ı r .

Butler
doldu
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Kasaları

N e t i c e itibariyle diyebiliriz ki, İ n 
gilizler
konvertibilite
için tazyik,
F r a n s ı z l a r m u k a v e m e t ediyorlar. İ n 
gilizlerin gayretlerinin sebebi sterlini
t e k r a r bir dünya dövizi haline getir
m e k ve Londrayı dünya döviz piyasa-

Teoriye göre, Avrupanın h a r p ö n 
cesi prodüktivite seviyesine Ulaşması
Avrupanın ihtiyaç duyduğu dolarları
kendisinin k a z a n m a s ı n a y a r d ı m ede
cek ve dolar yardımı ile dolar malla
rının farklılaştırılmasına n i h a y e t ve
rilecekti.

O
z a m a n l a r bu
farklılaştırma
Avrupanın h e m u z u n vadeli, h e m de
kısa vadeli t a a h h ü t l e r i n i k a r a k t e r i z e
ediyordu. Bu farklılaştırma Avrupa
dahili t i c a r e t t e i t h a l kotalarının kal
dırılması p r o g r a m ı n d a tatbik edildi.
F a k a t ayni kotaların Avrupanın d o 
l a r bölgesinden i t h a l ettiği m a l l a r d a
kaldırılması mecburiyeti yoktu. Yani
Amerika Birleşik Devletlerinin him
m e t i ile Avrupalılar kendi a r a l a r ı n d a
m ü m k ü n olduğu k a d a r fazla, Ameri
ka ile ise m ü m k ü n olduğu k a d a r az
t i c a r e t yapmıya gayret ettiler.
F a r k l ı l a ş t ı r m a Avrupa Birliği e
melleri İçin de kullanıldı. Altı B a t ı
Avrupalı Devlet tarafından 1952 de
k u r u l a n Avrupa K ö m ü r ve Çelik Bir
liğinde de tatbik edildi. Bu da, Ame
rika Birleşik
Devletleri
tarafından
sadece m ü e y y i d e l e n d i r i l m e y i p ayni
z a m a n d a teşvik de edildi.

Avrupa t i c a r e t i ile alakalı olarak
saik, Avrupanın kalkınmasını t e m i n
e t m e k t i . Bu gaye u ğ r u n d a d o k t r i n 
d e n ve t a h d i t l e r e tabi olmıyan tica
ret ş a r t l a r ı n d a n geçici bir vazgeçme
zaruri görülüyordu. K ö m ü r ve Çelik
Birliğinde saik, birliğin gayesine ulaşmasıydı.
Birlik, k ö m ü r ve çelik için gümrük
birliğidir.
Söylediğimiz
politikanın
tatbikinde âdeta
Amerika Birleşik
Devletlerinden ve Genel G ü m r ü k ve
T i c a r e t Anlaşmasının ( G A T T ) diğer
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

Erhard
Parası

sağlam

sının merkezi y a p m a k t ı r . Amerikanın
kazancı kendi mallarına k o n a n fark
lılaşmaların kalkması, b ü t ü n d ü n y a 
n ı n kazancı ise t i c a r e t i n genişlemesi
olacaktır.

DÜNYADA OLUP BİTENLER

Conrad Adenauer
Vaktile Hitler davet ederdi

Moskova'ya davet
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Geçen haftanın başında, Paris'teki
Almanya Büyükelçisi haklı bir
telâş içindeydi. Rus büyükelçiliğin
den, bir notanın tevdi edileceği ha
ber verilmişti. Nota, acaba ne hak
kındaydı? Batı Almanya Federal
Cumhuriyetiyle Sovyetler Birliği ara
sında siyasi münasebat yoktu. Gerçi
Moskovada bir Alman Büyükelçiliği
vardı ama o, Doğu Almanyayı temsil
ediyordu.
Salı akşamı, bahis mevzuu nota
teslim edildi. Notanın metni bir sa
at sonra Bonn'da, Başbakan Adenauer'in masasının üzerindeydi. Ruslar,
Dr. Adenauer'i "iki memleket arasın
daki münasebetleri normalleştirmek"
maksadiyle Moskovaya davet ediyor
lardı. Haber,, bütün dünyada bomba
gibi patladı. Ertesi sabah, erken sa
atlerde Batı Almanya kabinesi yeni
Dışişleri Bakanı M. von Bentano'nun
da iştirakiyle toplanıyor ve teklifi
müzakere ediyordu.
Rusların Batı Almanyayla müna
sebetlerini normalleştirmek arzusun
da bulundukları bilinmiyor değildi.
Hattâ böyle bir davet de pek âlâ beklenilmekteydi. O kadar ki batılı mü
tehassıslar bunun, Alman silâhlan
masına ve Almanyanın Atlantik pak tına alınmasına dair olan Londra ve
Paris andlaşmalarının tasdikinden
evvel yapılmasından endişe ediyorlar
dı. Berlin konferansı sırasında Rus
temsilcisi ilişkin, bu arzuyu orta
ya atmıştı. Atlantik Paktı Bakanlar
Kurulunun Patisteki toplantın gün
lerinde de bir Amerikan havadis a-

jansının Başbakan Adenauer'in bir
gün Moskovaya davet edilip edilmiyeceğini bahis mevzuu eden telsizi
Rus gazetelerinde büyük başlıklarla
intişar etmişti. Ama gene de davet,
günün en mühim hadisesi olmaktan
geri kalmadı.
Bonn'da Bakanlar Kurulunun top
lanmasını müteakip, fikrin Batı Al
man çevrelerince reddedilmediği gö
rüldü. Gerçi hemen bir cevap verilme
di, fakat kabine dağıldıktan sonra
yapılan açıklanma, teklifin müsait
karşılandığını ve Dr. Adenauer'in
Moskova'ya gideceğini gösteriyordu.
Zaten böyle bir davetin reddine im
kân yoktu. Alman umumi efkârı fır
satın kaçırılmasına şiddetle aleyhtar
dı. Muhalefet lideri Erich Ollenhauer
derhal bir beyanat verdi ve teklifin
kabul edilmesi gerektiğini bildirdi.
Sosyalistlerin başkanına göre top
lantı gündeminin başında, memleke
tin birleştirilmesi gelmeliydi.
Fakat Dr. Adenauer İhtiyatlı ol
mayı tercih etti. Bir kaç gün sonra
Harvard üniversitesinin kendisine
tevcih edeceği fahri doktorluk paye
sini almak Üzere Amerikaya gidecek
ve orada hem Başkan Eisenhower,
hem de
Dışişleri Bakanı Dulles ile görüşecekti. Kati bir karara
varmak, ondan sonra daha kolay olacaktı. Aynı tarihlerde Birleşmiş
Milletler Teşkilâtının onuncu kuruluş
yılını kutlamak üzere San Francis
co'da toplanacak Batılı Dışişleri Ba
kanları washington'da kendi arala
rında görüşeceklerdi Tapılacak top
lantıya Dr. Adenauer'in de iştiraki
düşünülüyordu. Bu suretle Batı Al
manya "Büyükler" camiasındaki ye
rini alacaktı. Üç batılı dışişleri ba
kanı müteakiben San Francisco'da
Rus Dışişleri Bakanı Molotof'la da
müzakerede bulunacaklar ve gelecek
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Almanya

ay toplanacak Dörtler Konferansım
hazırlıyacaklardı. Dr. Adenauer'in
Moskova'ya gitmesi hususunda pren
sip mutabakatı vardı. Fakat Batı Al
manya Başbakanı Dörtler konferan
sından evvel mi gitsin, sonra mı ? Ka
rara bağlanacak mesele buydu. Rus
ya, verdiği notada ziyaretin mümkün
olduğu kadar çabuk yapılmasını der
piş ediyordu.
Anlaşıldığına göre
Kremlin Dörtler konferansından ev
vel Batı Almanya Başbakaniyle gö
rüşmeyi tercih ediyordu.
Ne teklif olunacak?
Rusların
dünya çapında büyük bir
manevraya girişmiş oldukları hiç
kimsenin meçhulü değildi. Avustur
ya Başbakanı Dr. Raab'ın Moskovaya gitmesi Avusturya andlaşmasının
imzalanması neticesini doğurmuştu.
Kremlinin liderlerinin Belgrada git
mesi ise Yugoslavyayla Rusya arasındaki münasebetleri normalleş
tirmişti. Hem Moskova, Avusturya
Başbakanına tarafsızlığı şart koştu
ğu halde Yugoslav devlet adamları
na böyle bir teklifte bulunmamış,
Belgradın hali hazır durumunu ka
bul etmişti. Almanya için neler dü
şünüyordu ?
Akla ilk gelen ihtimal, Batı Almanyayla normal diplomatik müna
sebetler kurmak arzusu oldu. Batı
Almanya istiklâlini kazanmıştı. O
halde Rusyayla münasebet kurabilir
di. Zaten aynı esnada Londrada Japonyayla da müzakereler devam et
miyor muydu? Normal münasebet
ten maksat ise, meselâ başkentlerde
karşılıklı birer elçilik açmak, siyasî
heyetler teati etmekti. Ancak, Dr.
Adenauer'in bunu kabul etmiyeceği
aşikârdı. Zira Moskovadaki Doğu
Almanya elçiliğinin yanında bir de
Batı Almanya elçiliği açmak memle-

Sarhoş ruslar arasında
Kremlini bunlar idare ediyor
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

DÜNYADA OLUP BİTENLER
ketin ikiye ayrılmasını resmen tanı
maktan başka mana ifade etmiyecekti. Böylece Ruslar fiilî durumu,
hukuki durum haline sokacaklardı.
Bu fikir doğruysa Ruslar, Doğu
Almanyayı bir pazarlık sonunda el
den çıkarmayı göze almış değillerdi.
Batı Almanyanın silâhlanmasına ve
Atlantik Paktına alınmasına mani
olamıyacaklarını idrak etmişlerdi.
Şimdi düşündükleri, NATO'ya karşı,
kurdukları Varşova Paktını Doğu Almanyayla beraber tatbik mevkiine
koymaktı. Bunu Dr. Adenauer'e söy
lemekte ihtimal ki fayda mülâhaza olunmustu. Belki Almanyanın birleş
tirilmesi de bahis mevzuu olacaktı.
Fakat Ruslar öyle şartlar koşacak
lardı ki, bunları kabul etmek son de
rece güç .bulunacaktı. Buna muka
bil teklifleri red mecburiyetinde, kal
mak Başbakanı Batı Almanyada çok
güç bir mevkide bırakacaktı. Kremlin'in istediği de buydu.

teknik temsilcileriydi. Dört Büyükler
konferansı bir ay içinde Cenevrede
başlıyacaktı. Müzakere edilecek me
selelerde batılılar bir fikir birliğine
varmalı ve Rusların karşısına öyle
çıkmalıydılar. İşte Washington'da
buluşan teknisyenler - politika tek
nisyenleri - bunu sağlamaya çalışıyorlardı.
Gündemlerinde bir çok madde
. vardı. Bu maddeler, Dört Büyüklerin
müstakbel gündemini de teşkil ede
cekti. 1 numaralı Alman meselesiydi.
Ondan sonra Avrupanın müşterek
güvenliği geliyordu. Silâhsızlanma,
Doğu-Batı ticareti, Uzak Doğu me
seleleri de üzerinde durulacak hu
suslardı. Teknisyenler çalışmalarını
bu haftanın ortasında bitirdiler ve
verlerini Pinay, McMillan ve Dulles'a
bıraktılar. Üç batılı dışişleri bakanı,
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Davet haberi alınınca Batılı mer
kezlerden işitilen ses "Dr. Conrad
Adenauer'e itimad ediyoruz" oldu.
Hakikaten 'bu haftanın başında Amerikalılar Alman başbakanına son
derece parlak bir kabul gösterdiler.
Eisenhower ve Dulles, yaptıkları ko
nuşmalarda bu itimad ve emniyeti iz
har ettiler. İngiltere de Batı Alman
ya ya yapılan bu teklifi müsait kar
şılamıştı. Üç dışişleri bakanı Amerikada buluştuklarında görüşler ara
sında ittifak müşahede edildi. Üste
lik Fransa Dışişleri Bakanı Antoine
Pinay Amerikaya gelmeden evvel Pariste Molotofla da görüşmüş, yemek
yemişti. Temekte Başbakan Edgar
Faure da hazır bulunuyordu. Bu ba
kımdan, davetten sonra Ruslarla gö
rüşmüş olan M. Pinay batılı meslek
taşlarına faydalı haberler taşıyordu.
Almanya Başbakanının Moskovayı
ziyaretinin Dr. Raab'ın veya Krutçef ile Bulganinin seyahatleri sonun
da elde edilen neticeler kadar sansas
yonel . neticeler doğuramayacağı aşi
kârdır. Zira Almanya "Büyük He
d e f " i teşkil etmektedir ve onun üzerinde uyuşmak tabii çok daha zor
dur. Ama buna rağmen ikinci Dünya
Harbinin bitişinden on yıl sonra bir
hakikât, bütün parlaklığıyle ortaya
çıkmıştır: Almanya, dünya büyükle
ri arasındaki yerini almıştı. Bu Al
man milletinin kıymetli ve demokrat
bir devlet adamının idaresinde elde
ettiği hakiki zaferdi. Zaferlerin sa
dece savaşta kazanılamıyacağı anla
şılıyordu.
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Dr. Adenauer'e itimat

Dörtler konferansı
Bir ay sonra...
Rusyanın
Alman Başbakanı Dr.
Conrad Adenauer'i Moskovaya da
vet ettiği günden bir gün sonra Washington'da bir toplantı yapılıyordu.
Toplananlar üç batılı devletin yani
Amerika, İngiltere ve Fransanın
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

Başkan Eisenhower
Ümit veren adam

toplantı yeri olarak New fork-'u seç
mişlerdi. Aynı esnada Almanya Baş
bakanı Dr. Adenauer de oradaydı.
Batılı Dışişleri Bakanları bir kaç gün
sonra Rus Dışişleri Bakanı Molotof
ile gayrı resmi bir toplantı yapacak
lardı. Birleşmiş Milletler Teşkilâtının
bütün azaları 20 Haziran günü teşkilâtın on yıl evvel temelinin atıldığı
San Francisco'da olacaklardı. Elbet
te ki parlak merasimler yapılacak,
nutuklar söylenecek, ziyafetler veri
lecek, kabul resimleri tertiplenecek
ti. Ama dünyanın dört bir tarafın
dan San Francisco'ya akın eden ga
zete muhabirlerini asıl uğraştıracak
olan "kulis" lerdi. Hepsi, dört dışişle-

ri bakanının toplantılarından haber
ler sızdırmaya çalışacaklardı. Zira
günün hadisesi oydu.
Dört günlük toplantı
Dört en büyüklerin, yani Başkan
Eisenhower, Mareşal- Bulganin,
Sir Anthony Eden ve Edgar Faure'un
18 Temmuzda Cenevrede buluşacaklan anlaşılıyordu. Konferans 21 Tem
muza kadar devam edecekti. Tabii
bu dört günlük hudutlandırma resmi
değildi. Eğer icap ederse, görüşmeler uzatılabilecekti. Fakat b i l h s a
Başkan Eisenhower'in pek fazla vak
ti yoktu. Bir an evvel Amerikaya dönmesi icap edecekti. Zaten Başkan,
ilk defadır ki memleketinden dışarıya
çıkıyordu.
Dört günde, dünyanın bütün me
seleleri halledilebilir mi? Buna kim
se ihtimal vermiyordu. Zaten bahis
mevzuu olan da, bu değildi. Dört Bü
yükler zemini hazırlıyacaklar, pren
sipleri koyacaklardı.' Dışişleri Ba
kanlarının daha sonra bir çok toplan
tı yapmaları gerekecekti. Teferruatı
tesbit, onlara ait bulunacaktı. İş dört
hükümet başkanının bu prensipleri
vazedebilmelerinden ibaretti. Bunu
yapabilecekler miydi?
Çetin ve pürüzlü meseleler eksik
olmaktan uzaktı. En mühim bir dâ
va, Rus peyklerinin vaziyetiydi. Amerikadaki kanaat, bu memleketler
köle durumunda bulundukça bir ba
rışın kurulamıyacağı merkezindeydi.
Rusya, tarafsızlardan
müteşekkil
kordon mu istiyordu? Pek âlâ, kordon kurulabilirdi. Ama peykler ta
rafsız hale getirilip buna dahil edilmeliydi. Buna mukabil Rusya, peykle
rinin tamamiyle müstakil devletler
olduğunu ileri sürüyor, oradaki ko
münist rejimlerin halkın bir arzusu
nun ifadesi bulunduğunu söylüyor ve
başkalarının iç işlerine karışmamak
prensibini elinde silâh gibi sallıyor
du. Halbuki herkesçe malûmdu ki bu
rejimler halkın arzusu değil, Rus iş
gal kıtalarının süngüleriyle kurul
muştu ve milletin hakikî reyine da
yanmıyordu. Bu meselenin büyük gü
rültüler koparmasını beklemek lâzımdı.
Bir diğer mesele, batı memleketlerindeki komünist hareketleriydi.
Bunların da Moskovadan idare edil
diği aşikârdı. Fakat ortada meşhur
Litvinof andlaşması vardı. Batılılar,
dünya komünistlerinin Moskova'daki
bir Papa tarafından idare olunma
masını ve memleketlerin iç durumla
rının sabotajlarla bozulmamasını is
tiyorlardı. Buna mukabil Kremlin,
son derece masum bir tavır takmı
yordu ki hakiki anlaşma için bu mas
ke en iyi garanti sayılamazdı.
Avrupanın güvenliği nasıl sağla
nacaktı? Ruslar ,Almanyanın derhal
birleştirilmesinden ziyade Avrupadaki yabancı kıtaların geri alınması üzerinde duruyorlar ve Amerikan üs
lerinin durumunu bahis mevzuu ede
ceklerini gösteriyorlardı. Zaten Kremlinin bütün manevrasının Amerikaya

DÜNYADA OLUP BİTENLER

Statüko üzerinde mutabakat

da tesbit etmişlerdi: Sovyet Büyük
elçiliği. Eğer son günlerde hadiseler
bu kadar süratle gelişmeseydi ve her
gün ortaya birbirinden mühim ha
berler çıkmasaydı şimdi sadece "Mil
yonerler mahallesi" nin sakinleri ta
rafından görülen vak'a bütün dünya
nın gözlerini üzerine çekecekti. Ara
larındaki münasebetlerin "normalleş
tirilmesi" için Japonlar ve Ruslar
resmî görüşmeler yapıyorlardı. Te
maslar ayın başında başlamıştı, fa
kat pek süratli gitmiyordu. Gerçi
Sovyet Büyük elçisi Malik gazete fo
toğrafçılarını elçiliğe davet etmiş,
Japonyanın Londra Büyük elçisi ve
Japon delegasyonu başkanı Şunuçi
Matsumoto'ya sigara ikram ederken
resim çektirmiş, müteakiben de Matsumoto havanın çok "ılık" olduğunu
beyan etmişti ama müzakerelerde
güçlüklerle karşılaşıldığı saklanıyor
du.
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O halde, tek mutabakat statüko olabilir. Bugünkü fiilî durumu iki
taraf tanır ve ona göre davranır. Bir
birlerine de durumu değiştirmeye ça
lışmayacaklarına söz verirler. Başka
bir muvafakiyet yolu yoktur. Fakat
bu, insanın kendi kendini aldatmasın
dan ibarettir. Zira bugünkü durum
karşılıklı itimatsızlığın no nisbette
neticesiyse, karşılıklı itimatsızlık da
bugünkü durumun aynı nisbette ne
ticesidir. Bu, yumurta ile tavuk hikâ
yesidir. Durum mu itimatsızlığı do
ğuruyor, yoksa itimatsızlık mı du
rumu? H e r halde bugünkü şartlar içinde Rusyayı Demir Perdeyi kaldır
maya ikna veya Amerikayı Avrupadaki askerlerini çekip üslerinden vaz
geçmeye
kandırmak imkânsızdır.
Bunlar yapılmadığı müddetçe Dörtler
Konferansından uzun yıllar sürecek
bir barış beklemek güç olduğu gibi
hattâ hakiki bir yumuşama da aynı
derecede hayaldir. Konferansın kü
çük devletlere Ümit verici tek tarafı
Başkan Eisenhower'in şu beyanatı
dır:
"— Konferansa katılacak devlet
lerin toprakları üzerinde yaşayanlar
bütün insanlığın pek ufak bir kısmı
dır. Hür milletler ise kendi kendile
rinde, başkalarının meselelerinde ka
rara varmak hakkını görmemektedir
ler."

Japonya
Tarafsızlığı pazarlık ediliyor
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Avrupadan elini eteğini çektirmek
olduğu kimsenin meçhulü değildi.
Rusya için tek endişe buydu. Eğer
o noktada muvaffak olursa, karşılı
ğında bir çok taviz yapmaya hazır
dı. Hele tavizler, Avrupadan başka
yerlerde olursa... Ama batılılar da,
çok kuvvetli- bir garanti verilmeksi
zin Amerikanın Avrupadan çekilmiyeceğini, zira bunun felâket olacağı
nı biliyorlardı. Gerçi Amerikan as
kerlerinin ilânihaye kıta üzerinde kalmaları bahis mevzuu olamazdı. Bir
gün geri gideceklerdi. Ama bunun
şartları neydi? Bunun şartı basitti:
Demir Perdenin kalkması veya hiç
olmazsa sadece Rusyanın hudutların
da kalması. Başka çıkar yol yoktuAncak komünist idareciler de ko
münizmin Rusyada ancak bu Demir
Perde sayesinde durduğunu müdrik
tiler. Bu noktada en ufak şüphe ve
tereddütleri yoktu. Komünist cenne
tinin kapılarını açmak, İçerde yaşa
yanların dışarıya bakmalarına müsa
ade etmek, rejimin yıkılmasını kolay
laştırmak demekti. Totaliter devlet
lerin, etrafındaki perdeyi aralamaya
dahi niyetleri olamazdı.

Uzak Doğu
Yeni tarafsızlar peşinde
Londra'nın "Milyonerler mahallesi"
diye tanınan Kensington Palace
Gardens'de oturanlar bir müddetten
beri sokaktan Japonların sık sık geç
mekte olduğunu farkediyorlardı. Dik
katliler, Japonların girdikleri binayı

İkinci Cihan Harbinin müttefikle
ri eski hasımları Japonyayla San
Prancisco'da bir barış andlaşması im
zalamışlar, fakat Rusya buna katıl
mamış, Japonyada da elçilik kurma
mıştı. Şimdi teklifi, diplomatik mü
nasebetlerin tanzimiydi. Rusya isti
yordu ki Japonya, tıpkı Hindistan ve
ya Avusturya gibi tarafsızlığını ilan
etsin. İki' memleket arasında uzun
yıllardan beri sürüp giden anlaşmaz
lıklar mevcuttu. Güney Sakalin ve
Kuril adaları ihtilâf mevzuuydu, Si
birya kara sularında av meselesi or
tadaydı, Rusyada 10 bin kadar Japon
harp esiri vardı, Japonya Birleşmiş
Milletlere girmek istiyordu. Şimdi
Rusya bütün bu meseleleri Japonya
nın lehine halletmeye hazır olduğunu
ihsas ediyordu. Bir tek şartı vardı:
Tokyo hükümeti tarafsız kalsın.

Ruslarla müzakerenin şampiyon
luğunu bizzat Başbakan Hatoyama
yapmıştı. Rakibi Yoşida sıkı bir Amerikan taraftarıydı. O sıralarda ise
seçimler vardı. Hatoyama rey avla
mak için Ruslarla normal münase
betlere taraftar gözükmüş, Kızıl Çin
le de ticaret yapılmasını faydalı gör
düğünü beyan etmişti. Fakat seçim
leri kazandıktan sonra böyle hareket
etmenin Washington'u kazdıracağım
anlamakta gecikmemişti. Dulles, Amerikayı ziyaret etmek isteyen Dış
işleri Bakam Şigemitsu'ya kendisini
kabul etmek için vakit ayıramıyacağım sert ve kaba bir şekilde bildir
miş, bunun mânasını Hatoyama ga
yet iyi anlamıştı. Fakat ortada yapıl
mış vaadler ve tesbit edilmiş rande
vu vardı. Rusya ile müzakereler Ha
ziranda Londrada başlıyacaktı. Baş
ladı. Ama, hepsi o kadar.. Zira Ja
ponya Amerikadan senede 800 mil
yon dolar alıyordu ve bütün askerî
müdafaasını o yoldan temin ediyor
du. Bu ittifaktan ayrılmasına imkân
yoktu. Nitekim Başbakan, Londrada
müzakerelere devam ederken Tokyoda yaptığı bir beyanatta Japonyanın
tarafsızlığına imkân bulunmadığını
açıklamaktan çekinmedi.
Bu sırada Ruslar Moskovada Hin
distan başbakanı Nehruyu misafir ediyor ve kendisine görülmemiş teza
hürat yapıyorlardı. Nehruyu karşıla
mak için öyle kesif bir kalabalık so
kaklara birikmişti ve bunlar o kadar
çok çiçek atıyorlardı ki açık otomo
bilin içinde Nehrunun yanında otu
ran Mareşal Bulganin buketlerden
bazılarım havada tutmak zorunda
kalmıştı. Nehru, Asyada tarafsızlık
politikasını yaymak için Rusların en
ziyade güvendikleri şahsiyetti. F a k a t
Japonya yola gelmek istemiyordu.
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

F E N
Atom
Yeni atom yarışı
İngilterenin atomdan elektrik istih sal etmek üzere 'geniş bir prog
ramla harekete geçtiğini ilan etmesi
bütün dünyada atom enerjisi çalış
malarına yeniden büyük bir hız ver
di. Bizim gibi bu sahaya yeni girecek
olan memleketlerden Amerika gibi
atom enerjisinin vatanı sayılabilecek
en ileri memleketlere kadar her yer
de şimdi atom enerjisi programları
yeni baştan gözden geçiriliyor. Geç
kalmış olanlar hiç olmazsa bir an
önce tecrübe safhasına girmek için,
ileride gidenler ise tecrübe safhasını
bir an önce bitirip tatbikata geçmek
için çareler arıyor ve buluyorlar. İlk
atom patlamasından on sene sonra
atomun barış yolunda kullanılması için milletler arasında gerçekten yarış
başlamıştır.

1) Avignon livarında Marcoule'da atomdan elektrik istihsal eden iki
büyük santral kurulacaktır. Bunlar
şimdi yapılmakta olan reaktörlerden
ayrıdır. Gene Marcoule'da plütonyum
istihsali için gerekli tesisler meydana
getirilecektir.
2) Fransada bir ağır su sanayii
kurulacaktır. Ağır su, reaktörlerde
kullanılan çok lüzumlu bir maddedir
ve şimdi Norveç'ten ithal ediliyor.
3) Fransada ve müstemlekele
rinde bulunan tabii radyoaktif kay
nakların isletilmesine hız verilecek
tir. İlk hedef 10.000 tonluk bir uran
yum stoku meydana getirmektir.
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İngiltereden biraz sonra Fransa
da büyük bir hamle yapmıya karar
verdi. Fransada bir müddetten beri
atom silahları yapıp yapmamak me
selesi ilim çevrelerinde ve basında
tartışılıyordu. Yeni Başbakan E.
Faure, hükümetin idaresini ele aldı
ğı günlerde verdiği bir demeçte, "atom ve hidrojen bombaları imali için
çalışacağını" söylemiş ve hattâ "bu
gün dünyanın atomcu, devletlerle atomcu olmıyan devletler şeklinde iki
kısma ayrılmış" olduğunu ve "Fransanın birinci guruba katılması gerek
tiğini" ilâve etmişti. Fakat sonra il
mi müşavirleriyle konuşup atom si

lâhı imalinin ne kadar az ,iktisadî bir
iş olduğunu öğrenince sağ doyuşu
galip geldi. İkinci bir demeçle, "Fransanın barışçı bir atom devleti olmıya
karar verdiğini ve bütün gayretlerini
atom enerjisini barışçı gayelerde kul
lanmaya sarf edeceğini" ilân etti. Bu
karar sonunda bakanlardan M. Palewski yetti bir atom enerjisi plânı
hazırladı. Hükümet başkanının da
tasvibini kazanan bu plâna göre önümüzdeki üç senenin atom çalışma
larına 100 milyar franklık tahsisat
ayrılacaktır ki bu miktar son on se
nede atom işlerine sarfedilen bütün
paranın aynıdır. Plânın tertibinde göz
önünde tutulan esas fikir Fransanın
artık ilk tecrübe safhasmı geçirdiği
ve şimdi atom enerjisinden sanayide
tam mânasiyle istifade için gereken
ham maddeleri ve tesisleri hazırla
manın zamanı geldiğidir. Bu hazır
lıklar beş kısımda toplanmıştır:

Elektromanyetik ayırıcı
Ayırıcısı buysa, ya karıştırıcısı?
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

4) Millî ve özel sanayiin atom
enerjisi çalışmalarına geniş ölçüde
iştirakleri sağlanacak ve böylelikle
bol sayıda atom uzmanı ve teknisye
ni yetiştirilecektir5) Nihayet atom gücüyle işleyen
gemiler ve denizaltılar inşasına çalı
şılacaktır.
Palewski plânının gayesi, Fransayı Avrupa kıtasında atom enerji
sini sanayie ilk defa tatbik eden dev
let yapmaktır. Her şey tahmin olun
duğu gibi cereyan ederse, 1965 de
Fransada istihsal edilecek elektriğin
onda biri atom enerjisiyle karşılana
caktır. Bu oran İngiliz plânında düşü
nülene yakın, hattâ ondan biraz yük
sektir. Avrupada bu plânlar hazırla
nırken Amerika da şüphesiz boş dur
muyor. Atom Enerjisi Komisyonu da
ha Önce çizdiği beş senelik plân ge
reğince 1959-1960 a kadar çeşitli re
aktörleri çalıştırıp deniyecek ve an
cak hangi tip reaktörün en iktisadî
olduğunu anladıktan sonra sanayi için atom santralleri inşasını teşvik
edecekti. Fakat İngiiterenin attığı
cesurane adım onları da harekete ge
tirdi. İngilizlerden geri kalmamak
için Amerikalılar da tecrübe safhasiyle inşa safhasını birleştirmeye ka
rar verdiler. Geçen ay içinde ayrı aşrı beş Amerikan firması her biri aşağı yukarı 100 milyon vatlık güçte
beş tane atom-elektrik santrali kur
mak için teşebbüse geçtiler. Bunları
başka firmaların ve başka santralle
rin takip edeceğine şüphe yoktur. Amerikada bu gün iyice belirmiş olan
umumi kanaat on senedir beklenmek
te olan büyük atom sanayiinin niha
yet doğmakta olduğudur. Atom ener
jisi Komisyonu reaktör şubesi müdü
rünün tahminine göre Amerika 1965
de atomdan elde edilecek elektrik gü
cü o tarihte İngilterede gene atomdan elde edilecek 1,500 - 2,000 milyon
vatlık gücün 2,5-3 katını bulacaktır.
Harwell'den h a b e r :
Harwell, İngilterede atom enerjisi
çalışmalarının toplandığı başlıca merkezdir. Atomun savaş ve barış
taki tatbikatmı İngiltereye bu kadar
çabuk getirmiş olan verimli çalışma
ların büyük kısmı burada yapılmış
tır. Atom Enerjisi Dairesinin Hazi
ran başında yayınladığı bir kitapla
bu enstitünün faaliyetine ait şimdiye
kadar gizli kalmış bir çok husus açıklandı. Kitapta enerji istihsali, re
aktörler ve izotoplar bahislerinde
kaydedilen
gelişmeler
anlatılıyor,,
bulunan bazı özel teknikler açıklanı
yor ve yapılan muhtelif fizik, kim
ya mühendisliği ve metalltirji araş
tırmaları hakkında bügi veriliyor.
Cenevre konferansı için hazırlandığı
anlaşılan bu geniş faaliyet raporunda ayncâ Harwell'de kullanılan aletlere ait resimler de vardır. Sahifelerimize aldığımız iki fotoğraf da bu
resimlerdendir. Birinci resimde üç
dört senedir çalışmakta olan "BEPO"
reaktörünün deneyler için kullanılan
yüzü görülüyor. Reaktörden çıkan
nötronlar ortada görülen uzun boru-

FEN

roft da bu konudaki sözlerine en faz
la güvenilebilecek bir insandır. Bu
sebeple bu sorulu cevaplı konuşmanın
bir kısmını buraya almak istiyoruz.
Muhabirin sorulariyle Cockroft'un
cevapları şöyle sıralanıyor:
Soru: Atomdan enerji elde ede
cek reaktörlerin az gelişmiş memle
ketler için bir değeri olacak mıdır?
Bu memleketler, sanaide ne zaman
atom gücünden faydalanabilirler?
Cevap: Az gelişmiş memleketler
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nun içinden geçirilerek enerjileri be
lirleniyor. İkinci fotoğraf ide çeşitli
İzotopları
birbirlerinden ayırmıya
yarıyan "elektro-manyetik ayırıcı"
gösteriyor. Bu aletin içinde 400 ton
ağırlığında bir elektro-mıknatıs var
dır.
Harwell'deki çalışmaları idare eden tanınmış İngiliz fizikçisi Sir
John Cockroft geçenlerde bir muhabi
rin atom enerjisiyle ilgili sorularını
cevaplandırdı. Sorular hemen herke
sin zihninden geçen şeylerdir. Cock
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B E P O reaktörü
Made in England

için atom gücü tıpkı su gücü veya
kömür ve petrol gücü kadar değerli
olacaktır. Böyle bir memlekette eğer
alışılmış öteki enerji kaynakları bol
miktarda bulunuyorsa, atom enerjisi bunlarla rekabet edebilecek hale
gelmezden önce, yani önümüzdeki on
on beş sene içinde atom gücünden is
tifadeye çalışmak iktisadi olmıyacaktır. Fakat alışılmış enerji kaynaklarının yeter miktarda olmadığı
yerlerde atom 'gücü 1960 civarında
iktisadi hale gelebilir.
Soru: Atom sanayiinde ortaya çı
kan radyoaktif artıklardan kurtulmak güç bir mesele teşkil ediyor mu ?
Cevap: Bu, önümüzdeki on sene
içinde çözülmesi gereken bir çok teknik meseleden biridir, ötekiler gibi
bunun, üzerinde de keşif bir şekilde
•çalışılıyor. Bir hal çaresi bulunacağı
na şüphe yoktur. Zira artıklar bir araya getirilince zaten çok küçük bir
hacim tutuyorlar.
Soru: İngilterede atomdan elekt
rik elde etmiye derhal başlanacak
mıdır ?
Cevap: Atom gücüyle işliyen nor
mal büyüklükte elektrik santralleri
2-3 sene içinde faaliyete bağlıyacak
tır.
Soru: İngilterede atom gücünün
maliyeti kömürünkinden daha aşağı
olacak mıdır?
Cevap: İlk beş sene esnasında atom gücünün biraz daha pahalıya
mal olması beklenebilir. Fakat on se
ne geçmeden arada her halde fark
kalmıyacaktır.
Sora: Ticaret gemilerini atom gü
cüyle hareket ettirmek iktisadi ola
cak mıdır?
Cevap: Bunun önümüzdeki on se
ne içinde iktisadi bir usul haline ge
lebileceğini tahmin etmiyorum.

AKİS, 18 HAZİRAN 1955
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BUNLAR HEP HAKİKATTİR

Uçağa binen keçiler
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Ahfeşinkiler mi?

Amerikalı ve Danimarkalı iki dok
tor, sekiz memlekete mensup da
hiliye mütehassıslarının iştirak ettik
leri bir toplantıda yaptıkları konuş
malarda, mide ülserinin ameliyat ya
pılmaksızın tedavisi yolundaki tec
rübelerin müsbet netice verdiğini açıklamışlardır.
Amerikalı doktor Foloyd Shafer
ve Danimarkalı doktor Ejnnar Yarlov yeni buluşun, 1943 senesinde Nobel mükâfatını kazanmış olan Dani
markalı Profesör Doktor Henrik
Dam'a ait olduğunu söylemişlerdir.
Bu yeni tedavi usulüne göre, hasta
lara, buzağıların beyin, karaciğer ve
böbrek üstü guddelerinden elde edi
len tabletler verilmektedir..
Doktor Floyd Shafer, 41 hastanın
bir sene müddetle bu şekilde bir te
daviye tabi tutulduklarını ve hasta
lardan yüzde doksanının tamamen iyileştiklerini bildirmiştir.
(A. P.)

•

Portekizin Villa Novo de Famalico
kasabasında, hükümet konağını
ateşe vermek suçu ile tevkif edilerek
mahkeme huzuruna çıkarılan bir adam, bundan evvel de aynı şekilde
yangın çıkarmağa teşebbüs ettiğini
itiraf etmiş ve demiştir ki:
— Brezilyaya hicret edebilmek
için sabıkasız olduğuma dair vesika
almak istiyordum. Fakat, dosyaların
ortada bulundukça buna imkan yok
tu. Bunun için böyle bir çareye baş
vurmak zorunda kaldım."
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

Birinci teşebbüsünde muvaffak olamıyan sabıkalı, ikinci teşebbüsünde
dosyaların bulunduğu kısmı yakma
ğa muvaffak olmuşsa da garip bir
tesadüf eseri, kendisine ait dosyaya
hiç bir şey olmamıştır.
Dosyasına yeni bir sabıka ilâve
olunan talihsiz adam muhakemesini
müteakip hapsedilmiş ve Brezilyaya
hicret etmek imkânını bu suretle ebediyen kaybetmiştir.
• (Time)
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Kanadada genç bir karı koca ga
liba "Dünyanın en fazla çocuk ye
tiştiren ailesi" rekorunu kuracaklar.
14 kardeşli bir ailenin esmer kızı
Rosa ile yirmi kişilik bir ailenin oğlu
Paul - Emile 1947 yılının başlarında
evlenmişlerdir.
Quebec şehrinin civarındaki St.
George köyünde oturan bu karı koca
sakin bir hayat geçirmekte ve eski
lerin dediği gibi kalabalık şehirlerin
"Sürür ve alayiş ahengi" ne kulakla
rını adeta tıkamışlardır.
Her aile gibi onlar da evlât yetiş
tirmeye heves etmişler ve düğünleri
nin senesine ikiz yavru dünyaya ge
tirmişlerdir. Rosa Tremblay, ikinci
doğumunu 9 ay 10 gün sonra yapmış
ve' yine ikiz erkek çocuğu olmuştur.

Evlât yetiştirme hevesleri galiba
biraz ileriye gitmiş olsa gerek ki üçüncü ve dördüncü doğumlarda da
ikiz yavrular olmuştur. Dört batında
sekiz çocuk aileye pek fazla saadet

getirmiştir. Tremiblay'lar, beşinci do
ğumun neticesini beklemişlerdir. Ne
tice: Yine ikiz. Fakat ne yazık ki
daha birinci yaşma basmadan beşinci
ikizlerin biri, tutulduğu hastalığa ça
re bulunmaması yüzünden ölmüştür.
Vefat hadisesi genç ana ve baba
yı son derece büyük bir teessüre sü
rüklemiştir.
Nihayet altıncı doğum onlara bir
ikiz yavru daha getirmiştir. Bu suretle Paul - Emile Tremibay İle eşi
altı defa ikiz çocuk sahibi olmakla
nisaiye mütehassısı doktorların na
zarlarının dikkatini fazlasiyle çekmiye başlamıştır.
' Diğer taraftan St. George köyün
deki komşuları, Tremblay 'ların cinsî
muvaffakiyetlerini • takdir etmek
şöyle dursun - "Acaip İnsanlar" itha
mı ile alaya almaya başlamışlardır.
Beş çift ve bir tek çocuklu ev
lât kadrosuna sahip ana ve babanın
göz ağrıları, ikisini kaybetmiş ola
nıdır.
J. A. Bergeron adındaki aile dok
torları her hafta hepsini muayene
eder ve sıhhatleri ile yakından alâ
kadar olur. Doktorun söylediğine gö
re, hepsi zeki sıhhatli ve ateş gibi ço
cuklardır. Yedisi erkek, dördü kız olan ço
cukları ahlâk ve terbiye bakımından
idare etmenin güç iş olduğunu tah
min edersiniz; fakat bayan Rosa bu
nu kabul etmemekte ve çocukları İle
tek basma haşır neşir olmaktadır.
Malî bakımdan ise Paul - Emilie, an
neleri kadar ısrar edememiş ve ge
çim zorluğuna boyun eğmiştir. 216
dolarlık aylığı ile bu işin kıvrılamıyacağnı ilgili makamlara bildir
miştir. İlk yardımı, işin garip tarafı
komşular yapmış ve bilâhare de hü
kümetten büyük bir destek gelmiş
tir.
Henüz otuz yaşında olan ana ve
babanın bütün gayeleri daha fazla
çocuk yetiştirmektir.
Rosa ve Paul - Emile Tremblay
bir dükkâna girdikleri zaman muaz
zam iltifat görmektedirler. Çünkü en
küçük boydan en büyüğüne kadar kız
ve erkek çocuklarına ait eşyayı seri
halinde satın almaktadırlar.
Gazeteciler, Tremblay'lara "niçin
şehirde oturmadıklarını" sordukları
vakit şu cevabı almışlardır.
"— Köyle sakin bir hayat sürüp
başımızı dinliyoruz."
Hani, on bir çocuklu evde pek din
lenilir ya...
(News-Week)
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İsraile uçakla bir sürü keçi gönde
rilmiştir. İşçilerin, âdet veçhile va
purla yollanmayıp da her biri için
büyük masraf icap ettiren uçağın
seçilmesi bu hayvanların damızlık
olarak sevkedilmeleri yüzündendir.
Şimdi keçilerin yavruları, Tel Avivde dolaşmaktadır.
(Interoontinentale)
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Erkeklere tavsiye
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Oniki buçuk liraya kadın ayak
kabıları, bir liraya erkek çorabı, ikişer liraya renk renk çocuk
gömlekleri, beş liraya bahçe pantalonları, 25 kuruşa mendil!. Ha
yır, hayal kurmuyorum. Maksadım
eskiyi yâdetmek de değildir. Bu ucuz mallar bugün piyasada mev
cuttur. Caddelerde, köşe başların
da, ara sokaklarda, yıkılan dük
kân oyuntularında, herhangi bir
kovukta yerleşip sabahtan akşama
kadar ucuzluk müjdesi veren, sizi
yolumuzdan çeviren, 'azan şaşır
tan, bazan güldüren, bazan sevin
diren ve sık sık sukutu hayale uğ
ratan, size aklınızda olmayan, ihtiyacmı duymadığınız şeyler aldırtan
ve her çarşıya çıkışta, bilhassa her
ay başında pusuda bekleyen, size
tuzak kuran ucuzcuları yakından
veya uzaktan tanımamanıza, zaten
imkân yoktur,. Her kadın, en te
nezzül etmeyeni bile, hiç olmazsa,
çocuğuna bir oyuncak, bir elbezi,
bir çorap almak için onlara uğra
mıştır.. Ekseri çorap iki günde yır
tılır, çocuğun başı bluzun yaka
sından geçmez. Satılan malların
işçiliği, kalitesi düşüktür; fakat
bazan da, ucuzcularda gayet göste
rişli, sağlam ve iyi bir mala tesa
düf edersiniz. Bu sizin iftiharla ar
kadaşlarınıza göstereceğiniz, övü-
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Bakınız gecelilerde intihara teşebbüs eden meşhur sinema yıldızı
Judy Garland erkeklere ne tavsiye
ediyor:
"Bir erkeğin bir kadını ne şekil
de sevmesi icap ettiğini bildiren bir
çok yazılar yazılmıştır. Ben, daha zi
yade bir erkeğin severken neler yap
maması icab ettiğini söylemek istiyo
rum..
ilk şart şudur: dizginleri hiçbir
zaman elden bırakmayın! Onları hiç
bir zaman bizim elimize vermeyin.
Bu bizi ne memnun, eder, ne de me
sut! Biliyorum, itiraz edeceksiniz,
çünkü biz kadınlar, ekseriya bu diz
ginleri ele almak, evde hâkim olmak
arzuları gösterir, hattâ evlenir evlen
mez, açık veya kapalı şekilde, hakim
olma mücadelelerine başlarız.. Bu bi
zim içimizdeki muazzam tezattan do
ğan bir mücadeledir.. Sözde sizleri
yenmek isteriz, bunun için İcab eden
silâhları kullanırız; fakat için için
arzumuz sizin galip geldiğinizi gör
mektir.. Siz mesut olmak için bu mü
cadelede, cidden, galip gelmek zorun
dasınız. Çünkü biz, kadınlar yaradı
lış itibariyle idare etmek değil, idare
edilmek isteriz. Dizginleri eline alan
kadına gelince, mesut etmediği gibi,
mesut da olamaz. Zaten bence, kadı
nın kocasına karşı açtığı bu mücade
le doğrudan doğruya onu teste tâbi
tutmaktan ibarettir. Kadın, hiç bir
tereddüde düşmeden kocasına güve
nip ona inanmak, ona itimat etmek,
onu kuvvetli görmek ister.. Erkeğin
bu kuvvetini doğrusu, insafsızca, de
ner.. Belki, bu siyasetten hoşlanma
dığınızı ileri süreceksiniz. Öyle ya,
sizin de bir tipiniz, bir karakteriniz
var; belki sizin için makbul kadın,
istediğini bilen, fikirleri sarih olan
kuvvetli kadındır ve belki siz, ona
tâbi olmaktan sevk duyacaksınız, evini, sizi, çocukları idare etsin iste
yeceksiniz. Buna da itirazım yok.
Yalnız bunu da sizin istemeniz şart
tır, istemiye istemiye, mağlûp ola
rak tâbi olmakla; istiyerek, ' bilerek
kadma bazı haklar vermek arasında
dağlar kadar fark vardır. Fakat ilk
günden sizin ne istediğinizi bilmeniz
ve bu istediğinizi kabul ettirecek kadar kuvvetli olmanız şarttır. Kadını,
tabiat daha ziyade takib eden bir ruh
ta yaratmıştır. En mütehakkim ka
dın bile, erkeğini bulunca ona tâbi olur. Sevdiğiniz kadının erkeği olun..
Ancak, ancak biz her şeyden ev
vel, daima sevildiğimizden emin ol
mak isteriz. Bizim huysuzluklarımız,
bizim kavgalarımız, mücadelemiz hep
sevilmemek şüphesinden unutulmak
korkusundan doğar. Teferruat bizim
için mühim değildir, yeter ki sevildi
ğimizi bilelim. Sofrayı toplarken yar
dım etmeyen, çocuk sesinden rahat
sız olup bağıran, karısının kapı soh-

betlerine, terzi faturalarına sinirlenen
koca, emin olun, çabuk affedilir. Fa
kat zaman zaman, içten gelen bir
ifade ile karısına aşkını belli etme
yen, onu ruhen ihmal eden erkek ko
lay kolay affedilmez. İçten gelen
hareketleri izah etmek, anlatmak güç
tür. Karısına sık sık çiçek' yollayan
erkek hoştur, kadına zevk verir ama
her gün gelen bir çiçeğin artık kıy
meti kalmamıştır. Çünkü bu bir sev
gi işaretinden ziyade bir alışkanlığı
gösterir. Seven erkek düşünür ve me
selâ karısına çiçek göndereceği yer
de, telefonda onu arar, akşam iş dö
nüşü buluşmayı teklif eder, herhan
gi başka bir sürpriz düşünür, yepye
ni bir hediye alır..
Kadınları hediyeden de daha çok
mesut edecek şey, arada sırada on
larla yanlız kalmak arzusunu göstermenizdir. Çoluk çocuk kırlara git
tiğiniz hiç olur mu? Hiç çocukları bi
raz uzaklaştırıp, karınıza elbisesin
den, saçlarından, saadetinizden bah
settiğiniz vaki midir? Hayır mı?
Halbuki biz hemen hemen yalnız bun
lar için yaşarız.. Yalnız ev idare eden, yalnız çocuk bakan, nazarınızda
yalnız anne olan kadın olmaktan o
derece korkarız ki anlatamam..
Bizi sevin, bize hürmet edin, bize
güvenin ve bize kıymet verin; fakat
dizginleri hiç bir zaman elden bırak -
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neceğiniz bir şeydir. Bu, âdeta si
zin keşfinizdir. Bilhassa İstanbul da, Mahmutpaşada ve kapalı çarşı
da keşfe çıkan bir çok şık, zengin,
meraklı hanımlar vardır.. Bunlar
dan bir tanesi terliklerini "Mer
can" dan alırdı, vakıa taksi para
ları maliyeti çok kabartır, Beyoğlu
fiyatlarını aşardı ama kanunin
"Mercan" d- keşfettiği terlikler,
cidden şayanı hayret şeylerdi..
İhtiyacı karşılamak için en bü
yük mağazalardan, en köşede kalmış ucuzculara kadar, piyasayı tet
kik etmek gezip gördükten, kıyas
lamalar yaptıktan sonra, alış veriş
te bulunmak, zaman kaybına dayansa da, muhakkak ki çok fayda
lı oluyor.. Çünkü bazen aynı mal
yan yana dükkânlarda büyük fark
larla satılıyor.. Bazen işportacının
malı büyük bir mağazanın malı ile eş olup yarı yarıya bir fiyat arzediyor; bazen de işportacı, büyük
mağazadan insafsız davranıyor..
Bize düşen şey gözümüzü açmak
tır. Alacağımız mühim tedbirler
den biri de- her sokağa çıkışta,
köşe başında Mal bekleyen, kalplerimizdeki ucuzluk hasretini is
tismar eden işportacıların tuzağı
na düşmemek ve ucuzdur diye lü
zumsuz şeyi almamaktır.
mayın.. Kuvvetinize, kalbinize iyili
ğinize güvenerek, peşinizden gelelim..
Ve aşkınıza inanalım.."

Sağlık
Boşuna çekilen azap
Neriman, sabahtan beri, zaten ken- disini zor zaptediyordu. Kocasının
yemeği örtüye dökmesi hardalı-taşı
ran damla oldu..
"— Yetişir, dikkat edin. Ben sizin
hizmetçiniz değilim" diye bağırıyor
du."
Daha da neler söylüyordu! Koca
sı şaşkın şaşkın seyrederken, o elin
deki bardağı fırlattı, kırdı ve yemek
yemeyen çocuğu dövdü.. Nihayet ağ
lıya ağlıya odasına çekildiği -aman
ev halkı, rahat bir nefes almıştı.
Halime kadın, gündeliğe hizmete
gidiyordu. Yerinden memnundu.
Hanım hem insaflı idi, hem de cö
mert.. Hem çoluk çocuk yoktu, hem
de evde her türlü konfor, her türlü
"dünya malı" mevcuttu. Doğrusu Ha
lime kadın, daha iyisini bulamazdı..
Memnundu. Memnundu ama işte o
gün, gene elleri but kesmişti, maf
salları ağrıyordu. Hanım gayet yu
muşak bir sesle, yerleri silip silmiyeceğini sorunca birden parlayıverdi:
AKİS, 18 HAZİRAN 1955
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Sinir ânında, işlediği bir suç yüzün
den kadınlar hapishanesinde bulu
nan Safiye, o gün müdür beye sıktı
Ve yalvaran bir sesle:
•— Müdür bey, rica ederim beni
kilit altına alın. Bugün arkadaşlara
o kadar kızdım ki dedi, az daha elimden gene bir kaza çıkacaktı. Za
ten başıma ne geldiyse hep bu yüz
den geldi ya! Ayda bir kaç gün hep
böyleyim..

İstirahat, duş, ruhî sükûnet "pro
tein" i zengin maddeler yemek, hiç
olmazsa yalnızca B vitamini almak
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Neriman da. Halime kadın da, Sa
fiye de aynı derdin kurbanı idi
ler: Ay başı halinden birkaç gün ev
vel, ekseri kadınların uğradıkları si
nir krizlerini geçiriyorlardt.
Halbuki bu kadınların hepsi de
boşu boşuna azap çekiyorlardı..
İstanbulda Kadıköyde, tanınmış
bir kadın doktoru vardır. O, kadın
lar için, yarı şaka, yarı ciddi şu söz
leri söyler:
"— Kadınlar ay halinden on gün
evvel, ay hali devam ettikçe, ay ha
linden sonra bir hafta tıbben hasta
dırlar... Geriye kalan bir haftada ise,
sinirli geçirdikleri diğer üç haftanın
tesiri altındadırlar.."
Hakikaten ay halinden takriben
bir hafta, on gün evvel kadın tesir al
tında kalmaya, sinirlenip kavga et
meğe, vara yoğa kızmaya başlar!
Halsizdir, cansızdır, arzusuz ve mis
kindir. Herhangi bir çalışma sahasın
da verimli de değildir.

Bunun için, derhal bir doktora gidip
bünyesine uygun ilaçlar alması ve
her ay, bu ilâçları tekrar ettirmesi
hem kendisi, hem de etrafındakiler
için şarttır.
Tanınmış bir Amerikalı doktor,
yeni bir ilaç formülü bularak, ay ha
linden evvel kadının huzurunu bozan
rahatsızlıkları kaldırmaya muvaffak
olmuştur. Bu ilâçta, vücuttaki su
miktarını azaltacak bir madde bulun
duğu gibi sinirleri gevşetecek, ferah
lık verecek bir madde de vardır. Ay
nı ilâç "kafein" ve "B vitamini" de
ihtiva etmektedir. "Kafein" zihnî uyuşukluğa, depresyona mani olur.
"B vitamini" ne gelince faydaları çok
çeşitli ve malûmdur.
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hizmetçi olduysa, esir olmamıştı ya..
Neticede Halime işinden atıldı.
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Amerikada yapılan istatistikler,
kadın şoförler tarafından yapılan ka
zaların çok büyük bir kısmının ka
dının ay haline yakın zamanlara te
sadüf ettiğini göstermiştir. Kadınlar
tarafından işlenen cinayetler de ek
seriya bu zamana tesadüf etmekte
dir, karı koca kavgaları da..
Bilhassa kadınların fabrika, tica
ri müessese gibi topluluk halinde ça
lıştıkları yerlerde kadınların ay ha
li rahatsızlığından ötürü tam randı
man veremedikleri nazarı dikkati celbetmiş ve Amerikada bu derde, cid
di surette çareler aranmıştır. Elde
edilen neticeler çok parlaktır ve bu
gün artık ay hali rahatsızlıklarını te
davi etmeyen kadın affedilmiyecek
kadar ihmalci bir insan olarak te
lâkki edilmektedir.
Ay halinden on gün kadar evvel
kadınlar ağırlık hissederler. Bu his
gayet normaldir, çünkü bu devirde
vücutları fazla miktarda mayi depo
etmektedir. Şişkinlik bundan ötürü
dür. Gene bu müddet zarfında onların
fazla ensülin almış bir şeker hastası
arazlarını gösterdikleri de tesbit edil
miştir.
Vücuttaki bu değişikliklerin ru
hun üzerindeki tesirine gelinde, ma
lûmdur. Kadın, bu devrede sinirli, uyuşuk ve depresyon halinde olabilir.
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

Kadınlar sinirlidir
İlâcı keşfedildi

bile, çektiğimiz azapları yarı yarıya
azaltacaktır. Bu devirde kendisini ih
mal eden kadın, aile huzuruna ehem
miyet vermiyen kadın demektir ve
belki de, Amerikalı doktorun buldu
ğu yeni ilaç formülü sizin saadet for
mülünüzdür..

Vücudumuz
Serbest rejim
Zayıflamak için çok yemek yiyiniz..
Daha neler işiteceğiz? Eğer bu
sözleri, bir fantezi veya mizah mec
muasında okumuş olsaydık güler ge
çerdik ve başlık ne kadar hoşumuza
giderse gitsin, doğrusu kendimizi, bu
züğürt tesellisine kaptırmazdık. Fa
kat işte, anketi yapan ciddi bir ilim
mecmuasıdır, bu karara varanlar da,
tanınmış doktorlar- Bu karar, "tıb

bın şaşırtıcı keşfi" kelimeleriyle va
sıflandırılmıştır..
Doktorlar önce şişmanlığı tarif ediyorlar: Fazla kiloların zararı, kan
ser veya veremden daha fazladır.. Me
selâ kanser yer yüzünden kalkacak
olursa, insanın vasati ömrü ancak bir
sene uzayacaktır; halbuki şişmanlık
kalkarsa, vasati ömür tam beş sene
uzayacaktır. Normal kilonuzu, altı
kilo aşarsanız tehlikedesiniz. Elli ya
şındaki bir insan tasavvur edin, bo
yu 1 m. 70 dir Şayet 84 kilo geliyor
sa, kilosunun yüzde Yirmisi fazladır.
Ve bu adamın yaşama şansının dörtte
biri azalmış demektir. Bu adam 90
kiloya çıkarsa, yaşama şansı yarı ya
rıya andır. Çünkü fazla kilolar, bazı
vahim hastalıklara açılan kapı de
mektir: Şişmanlar kalp hastalıkları
na, "hypertension" a, şekere, böbrek
ve safra kesesi taşı teşekkülüne, kan
sere daha müstaittirler. Uzun tecrü
beler, istatistikler bunu ispat etmiş
tir.. Bugün 'Amerikada hayat sigor
tası yaptırmak isteyen bir insan, faz
la kiloları için sene kaybetmektedir;
yani 20 kilo fazlası varsa 50 yaşında
olduğu halde, 66 yaşında addedilmek
te, ona göre taksit, ödemektedir.
Umumiyetle kadın vücudu yüzde
yirmi beş yağ tabakası ihtiva eder,
erkek vücudu ise yüzde on.. Bu mik
tar fazlalaşma, karaciğer ve böbrek
ler yağla örtülür, haille vazifelerini
ifa edemezler.. 10 kilo fazlası olmak,
sırtında 10 kilo yük taşımakla mü
savidir..
Doktorlar şişmanlığı, korkunç bir
hayalet gibi tarif ettikten sonra, onun sebeplerini araştırıyorlar.. Hikâ
ye şudur:
Şişman bir kadın, bir muayeneha
neye girer ve nefes, nefese doktora
şu sözleri söyler:
"— Doktor ne yaparsam yapayım
şişmanlıyorum.. Nefes almak bile ya
rıyor.. Halbuki, emin olun, kuş gibi
yemek yerim,."
Eskiden olsaydı, doktor bu sözlere
bıyık altından güler geçerdi.. Bütün
şişmanlar, az yemek yediklerini id
dia etmezler mi? Onlara inanmak
biraz güçtür.. Doktor şişman kadına
sıkı bir rejim tavsiye edecek, o za
vallıcık da, bu rejime tabi olmak için türlü sıkıntılara katlanacak, fe
dakârlık, hattâ ıstırap neticesi bir
kaç kilo ya düşecek ya düşmiyecekti. "Rejim sisteminde" muvaffakiyetsizliğe uğrayan doktor, bu sefer de
gudde kifayetsizliğinden şüphe ede
cek, araştırmalarım bu yola tevcih
edecekti. Çünkü şişmanlık sebepleri
ya fazla yemek yemekte, ya da gud
de kifayetsizliğinde aranırdı.. Halbu
ki bugün, bambaşka bir yolda gidil
mektedir.. Neden aynı mektepte leyli
olarak yaşıyan, tamamiyle aynı gıda
yı alan kız talebelerden bir kısmı
sıska, bir kısmı normal, bir kısmı ise
şişkodur T Neden en sıkıntılı harp za
manında bile şişmanlıklar devam et
miş, yeni şişmanlıklar zuhur etmiş
tir? Fazla gıda almak formülü ile

KADIN
yuvası olmuştu. Dük ve düşes bu aş
kı baltalamak için hiç bir şey yap
madıkları gibi, onlara cesaret de ver
mişlerdi. Onlara hediye ettikleri ya
tak odası takımı 80.000 frank kıy
metinde idi ve düğün günü her biri
ne 50.000 franklık bir çekle "Cote
d'Azur" e gitmek üzere izin vermiş
lerdi, Düşes içini çekerek düke baktı
ve yalnızca "sevişenlere yardım et
mek hoş bir şey" dedi! Dük de aynı
fikirde idi!
Dikiş makinesi başında
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Tanınmış bir yıldız, bir büyük ter
zihanenin modellerini giyinerek
resim çektirmişti.. Terzihane de, yıl
dız da, fotoğrafları alan sanatkâr da
kendisine reklâm yapmak niyetinde
idi! Ama fotoğrafçı hepsinden kur
naz çıktı: Resimleri alırken öyle ışıklar vermişti ki, incecik nylon el
biseler altındaki yıldız tamamiyle çıp
lak görünüyordu.. Vakıa bu yıldız için de bir nevi reklâm sayılabilecek
se de, asıl terzihane istifade etmiş ve
siparişler derhâl yağmaya başlamış
tı. İtalyan gazeteleri de vaziyetten
memnundular, okuyucular da. Yalnız
yer yüzünde bir tek kişi, yıldızın ko
cası hiç de anlayışlı davranmadı, re
simleri görür görmez fotoğrafçıya
koştu, onu yere serdi ve bütün kop
yalan, filmleri aldı.. "Skandal" duyu
lur duyulmaz gazeteciler meşhur yıl
dızın "Via Appia" daki muazzam köş
küne koştular: Lollobrigida dikiş ma
kinesi başında h a n i h a n i çalışıyordu.
Dikişine devam ederken:
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halledemediğimiz bu durumu gudde
kifayetsizliği ile halletmeye uğraştı
ğımız zaman da, işin içinden çıkamı
yoruz: (Meselâ "regles" kesiminden
sonra kilosu artan kadınlar bol oldu
ğu gibi, aksine kilo kaybedip eriyen
ler de mevcuttur.
Şu halde ? Başka bir sebep vardır.
Şişman insanlar, daha ziyade yedik
lerini yakamıyan insanlardır. Hare
ketsizlikten, tembellikten mi? Tabii
bunlar da rol oynıyabilir; fakat işin
fenası, şişman adam elinde olmıyan
sebeplerle, yediğini yakamıyan insan
dır. Meselâ hiç sebepsiz yere müte
madiyen şişmanlayan bir kadının 600
santi metre küp su içtikten sonra ak
şama kadar gayet az miktarda idrara
çıktığı tesbit edilmiştir. Aynı kadın
istirahate sevkedilmiş, sinirli ve en
dişeli hali izale edildikten sonra, ay
nı miktar suyu içmiş ve normal id
rar çıkarmıştır. Yağların, suyun, şe
kerin metabolizması insanların ruhi
durumlarına göre değişmekte ve bo
zuk metabolizmalar şişmanlığa se
bep olmaktadır. Neticede bugün şiş
manlık üzerinde en çok rol oynayan
şeyin asabi sistem merkezi olduğu
meydana çıkmıştır. Beyinde "Hypothalamus" ismini alan kısım mesele
nin düğüm noktasını teşkil, etmekte
dir;. Bu acıkma, susama, uyku ve gı
da ayarlamalarının merkezi olduğu
gibi yağ ve su metabolizmasını da idare etmektedir.. Bütün bunların ise
ruhi durumla ilgisi çoktur. Üzüntü
ler, heyecanlar, Can sıkıntısı, bedeni
atalet olduğu kadar ruhi atalet "hypothalamus" a tesir edip, şişmanla
maya sebebiyet vermektedir.
Şişmanlıyor musunuz? Hareket edin, canlı olun, üzüntülerinizi atın;
fakat istediğiniz kadar yemek yiye
bilirsiniz, mesele bu yemekleri ya
kabilmek tedir. Günde 600 gr. et ve
180 gr. tereyağı yiyebilirsiniz. Su iç
mekten de çekinmeyin, Yalnız şeker
miktarını azaltın. Patates pirinç, ek
mek ve meyveler de çok az miktarda
yenmelidir, çünkü şişmanlar şekeri
zorlukla yakarlar. Bu serbest rejimin
yegâne tahdit noktası da işte budur.
Bu rejimde bir şey daha yasaktır: üzüntü! Üzüntülü insan vücudu vazi
felerini tam olarak yapamaz, vazife
lerini yapmayan vücut gıdaları ya
kamaz, yanmayan gıdalar ise şiş
manlığa sebep olur!. ,

"— Makine kocamın hediyesidir,
dedi. Görüyorsunuz ya, bu kocaman

evi doldurmak için sürü ile çocuk
lâzım. Sürü ile çocuğu giydirmek 1çin de sürü ile elbise!.. Onun için af
federsiniz, çok konuşacak vaktim
yok!"

Moda
Modayı kim takip eder?

Büyük
terzilerden birinin defilesin
den çıkılıyordu. Bir erkek, ihti
mal, kârısının kabarık' terzi fatura
larını ödemekten bıkmış bir erkek
yüksek sesle kadınlara meydan okur
casına, şu sözleri sarf etti:
"— İşte gene koyun gibi modayı
takip edeceksiniz. Moda ister güzel
'olsun, ister çirkin!"
Kalabalıkta yürümeğe çalışan bir
kadın bu sözleri işitmişti.. Öfkelendi
ve başını uzatarak, meydan okuyan
erkeğe seslendi:
"— Size yarın gazetemde cevap
vereceğim efendim!.. Şimdi vaktim
yok!."
Kadın sözünde durdu ve ertesi gün
bir gazetenin, "New-York Time Ma
gazine" in, kadın sahifesinde şu yazı
çıktı: Kadınlar mı koyun gibi moda
yı takib ederler, yoksa erkekler mi?
Başlığa bakar bakmaz insan er
keklerin derhal mahkûm edileceğini
anlıyordu a m a hiç bir erkek de, bu
gayrı ciddi yazıyı okumadan geçe
miyordu.. Kadın yazar:
— Biz cidden modayı severiz, di
yordu. Aklı başında biç bir kadın
bunu inkâr etmek yoluna sapmaz.
Fakat şunu da itiraf etmelisiniz ki
siz erkekler, modayı takip etmekte

Sosyete
Halden anlıyanlar!..
Bob D... bir aşk izdivacı yaptı ve
çok güzel bir kız olan Renee M...
ile evlendi.
Bob D... çok uzun boylu yakışık
lı bir gençtir. Renee sarışındır ve 25
yaşındadır. Bütün Avrupa gazeteler}
onlardan bahsetti; çünkü Bob D.,
Windsorlann yanında çalışan bir hiz
metkârdı. Renee'ye gelince-o da dü
şesin fam dö şambn!.. Ve Windsorların senelerden sonra kurabildikle
ri ev, "Değirmen" bu gençlerin aşk

Judy Garland
Saadete giden yolun yolcusu

AKİS, 18 HAZİRAN 1955

K İ T A P L A R

Yeni yazlıklar
Açık ve sade
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PSİKONEVROZLAR VE
SEKSÜEL İFLASLAR
(Yazan: Prof. Dr. Rasim Adasal,
Ankara 1955, Örnek Matbaası, Fiatı:
12.5 T.L,. 372 sayfa.)
Prof. Adasal çıkardığı bu ciltle Ruh
Hastalıkları' Tretesini tamamla
mış bulunmaktadır. Eser şu' bahisleri
ihtiva etmektedir: Genel Sebepler ve
Patojenik Görüşler, Nörodinamizm,
Nevrasteniler, Seksüel iflaslar ve te
davileri,
Psikasteniler, Histeriler,
Harp Nöropsikiatrisi, Psikosomatik
Tababet, Psikoterapiler, Hibernoterapiler. Memleketimizde müellifin uzun gayretleri ile tanınmağa başla
nan psikanalize, kitapta ehemmiyetli
yer ayrılmış ve bütün olarak psikonevrozların teşekkülünde olduğu gibi
ayrı ayrı her hastalıkta da analitik
ekolün görüşleri belirtilmiştir. Telif
ilmî eserlerimiz arasındaki mühim
bir boşluğu dolduran ve kısa zaman
da biten birinci - baskısına • ilâvelerle
neşredilmiş bulunan' eser, hekimler
kadar bütün münevverleri alâkadar
etmekte ve edebi bir üslûpla yazılmış
bulunmaktadır.
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hem de harfi harfine takip etmekte,
bizden daha çok irade göstermekte
siniz. Bizim için daima "seçme" im
kânları vardır.. Parisin en meşhur
terzileri bile bazen birbirine zıt bir
kaç model hazırlarlar. Her terzihane
nin kendisine has bir çizgisi vardır
ve her kadın, en zengininden en ba
sitine, kadar her kadın, giyindiği el
biseye kendiliğinden,
şahsiyetinden
bir şey ilâve eder. Ve iste moda bu
sebeple, bize uymak, bizi ' memnun
etmek için değişir.
Dior düz belli, basık göğüslü mo
delleriyle diyar diyar dolaşırken,
Marilyn Monroe vari giyinen kadın
lar modaya meydan okuyorlardı ve
bir çok büyük terziler de, onları mem
nun etmek yolunu tuttular..
Zaten cemiyette iki türlü kadın
vardır: modayı takip edenler ve mo
da yaratanlar. Modayı takip edenler,
modellerden ziyade moda yaratan şık
güzel, sükseli kadınları taklit eder
ler.. Bilhassa erkekler tarafından beğenilen kadınların mukallitleri çok
tur.. Meşhur bir artist dünyaya yeni
bir saç, bir elbise, bir tip modası atarken, mahallenin güzel kızı da, ma
hallesinde bir moda ihtilâli yarata
bilir; ama güzel, ama çirkini..
Taklitçilere gelince gerek beğen
dikleri kadınları kopya ederken, ge
rek bir terzinin modelini tekrar eder
ken daima ufak bir değişiklik yap
maya, elbiseyi kendilerine uydurma
ya, yakıştırmaya uğraşırlar..

SİBİRYA'DAN
(Yazan: Friedrich Wilhelm Radloff. Türkçe ye çeviren: Dr. Ahmet
T emir. İstanbul 1955 Maarif Basımevi.
258 sayfa, 5 plânş, fiyatı 340 kuruş.)
Maarif
Vekâleti tarafından yayın
lanmakta olan
Bilim Eserleri
Serisinde, Rus Bilim Eserlerine ayrı
lan kitapların üçüncüsüdür. Eserin
başına,, mütercim tarafından, Türk
dünyasını türlü yönlerden araştıran
yabancı bilginler arasında müstesna
bir yer tutan ve muayyen bir dönem
için Ön safta gelen Radloffun hayat
ve eserlerine ait 70 sayfa tutan bir
bölüm ilâve edilmiştir. Kitap Batı
Sibirya ve Güney Doğu Ülkeleri hak
kında coğrafi ve istatistik malûmat
vermektedir. Altay ve Doğu Kırgız
Bozkırları, Tatarlar, Ortaasyada yer
leşmiş Türk kabileleri, Kuzey Boz
kırları göçebeleri, Barbara, İrtiş ve
Tobol Tatarları kitapta ele alınan ko
nuların başlıcalarındandır.

Gel gelelim erkeklere.. Giyinme
hususunda, tıpkı üst Üste konulmuş
karbon kâğıtları gibi birbirlerine eş
tirler.. Modaya o derece bağlıdırlar
ki, bir düğme eksik, bir düğme fazla
yapmaktan bile çekinirler.. Modayı
o kadar iyi takip ederler ki moda on
ları takip etmek lüzumunu duymaz
ve durduğu yerde sayar!
Kısacası, erkekler moda bahsinde
koyun gibi birbirlerini takip ederler.
Kadınlara gelince, onların gayesi er
keklerin kendilerini takip etmesidir!
AKİS, 18 HAZİRAN 1955
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ÇOCUĞUN TERBİYESİ
ÜZERİNE
(Yazan : Rıfat Necdet Evrimer.
İstanbul 1955 Yenilik Basımevi 96
sayfa, fiyatı :10 kuruş.)
Yeni Kolej Okul - Aile Birliği tara
fından yayınlanmış olan bu eser
de, R. N. Evrimerin, türlü terbiye
'konularını işliyen yazıları vardır.
yi bir öğrencinin vasıfları ve çalışma
tarzı, çocukta yalan ve yalancılık,
annelerin üzüntüsü, bilgi ne zaman
değerlidir, en mükemmel öğretmen,
Hayat ve terbiye, valinin çocuğa kar
şı vazifeleri, hayat için öğrenmek,
yeni bir öğretim metodu, aktif metod
nedir, ne değildir, nasıl tatbik edilir,

çalışma zevki, annelerin günahı, ba
baların günahı, kızlarımızın terbiye
si, anne ve babalara açık mektup,
öğrencilerin en çok korktuğu ders,
çocuk ve sevgi, okuma Üzerine, öğ
renci kalmak, irade her zaman kur
tarıcıdır, zamandan tasarruf, münev
verlerin vazifesi, okul terbiyesi mese
leleri pratik sonuçlara ve tavsiyelere
bağlanmaktadır. Öğretmenlikte geçen
uzun yılların tecrübeleri, eserin her
paragrafında müşahede edilmektedir.
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ÇİN FINDIKLARI
(Yazan : Kemal Peker. Giresun
195 Gündüz Matbaası. 16 sayfa, fiyatı
25 kuruş.)
Ticaret
Tanrısı Hermes'in İki yı
lanlı asası fındık dalındandır. Üç
bin yıl Önceki Çin kaynaklarına 'göre
Tanrının kullarına ihsan eylediği 5
mukaddes gıda maddesinden biri de
fındıktır. Bir Fransız kaynağına gö
re fındığa ilk önce Trabzon bölgesi
nin yamaçlarında rastlanmıştır. Kö
kü önasyada. daha önce de Ortaasyadadır. Fındık bizim meyvamızdır.
Bu eserde, Cinde bulunan fındık çe
şitlerinden ve orman ziraatındaki ehemmiyetinden bahsedilmektedir. Ke
mal Peker'in bundan önceki sayıları
mızdan birinde "Fındıknâme" sinden
de bahsetmiştik. Pekeri okudukça,
fındığı daha çok seveceğiz. Kitabın
dördüncü, sayfasında bahsedilen ve
Cinde bir kapalı çarşıda görüldüğü
söylenen "üstü şekerle kanlı fındık
bizde de vardır ve adı "fındık şekeri"
dir. Ankara'nın en meşhur şekercisine, fındık şekerinin mevcudiyetini
biz öğrettik ve ikram ettik. Peker'in
Bolu'ya yolu düşerse (reklâm gibi ol
masın) Sekerci Seyit Ali Kesim'e
bir uğrasın. O şekerin lezzeti kendi
sine yeni bir kitap daha ilham ede
cektir.
GÜL BABA
(Kapak Kompozisyonu : Duygu
Sağıroğlu, Önsöz : Rifat Necdet Ev
rimer. İstanbul 1955 Yenilik Basımevi.
143 sayfa, fiyatı 100 kuruş.)
Galatasaray yayınlarının ilk kitabi
olan bu eserde, Galatasaray Lisesi
öğrencilerinin şiir ve hikâyeleri yer
almaktadır. 36 şiir, 14 hikâyede ka
biliyetler sezilmektedir. Onların ge
lişmesi için imkân hazırlanmış olma
sı, eserin en çok sevindirici tarafıdır.
'Samanımızda, yerde kalmış kabili
yetlerin utancını çekecek olan artık
baht değildir. Bu utanç ve sorumlu
luk yetiştiricilerin ve cemiyetindir.
Kitapta yer alan şiirlerden birinin adı
Cahil:
Rüzgârlar boğar insanı
Hele açılmıyagörsün enginlere
Sessizlik ölüm getirir ruha,
Yalnız dolaşmıya görsün sokak
larda...
Bilmez miydiniz dünyanın ne mal
olduğunu ?

T I B
Öldüren sokak

Gürültünün ölçüsü

Otellerin sokak üstüne olan odaları
boştur. Gürültülü sokaklarda bü
yüyen çocukların gelişmesi gecikir.
Normallere nazaran, zekâlarında yüz
de 20 gerilik vardır. Daha anasının
karnında iken bebeğin kalb sesleri
gürültü tesiriyle süratlenir. Büyük
hava alanlarında çalışanlarda amir
ve damar hastalıkları çok görülür.
Farelerde büyük bir gürültüyü uzun
müddet dinletmekle sara husule geti
rilmiştir. Bir İngiliz bilgini de tam
hıziyle işleyen bir motorun sesini din
leterek kobayları öldürmek mümkün
olduğunu göstermiştir. Fabrikalarda
ki işçiler ve mühendisler yalnız kulaklariyle değil, fakat bütün vucutlariyle bir takım sesleri duymaktadır
lar. Onlar âdeta bir ses banyosu için
dedirler. Ultrason'dan infrason'a ka
dar bütün ihtizazlar kendilerine te
sir etmektedir. Gürültü sade kulak
ları rahatsız etmez. Kan damarlarını
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Hekimdi. Bir işçi günde sekiz sa
at çalışıyor. Muhakkak on iki
saat işliyor. Geceleri tatlı uy
kularından olduğu da çoktu. Sabah
leyin saat altıda kalkıyor, hazırlanı
yordu, sekizde iş başı yapmak zorun
da idi. Öğleyin bir saat istirahatı
vardı. Akşam sekizde tekrar eve dö
nüyordu. Sokak irili ufaklı bir çok
çocukla doluydu. Top oynayanlar, süt
çekenler. Müthiş bir frikik enseniz
den avuta gidiyor. Saklambaç oyna
yanlar, sobe sesleri, çığlıklar, feryat
lar, fren gıcırtısı, şoförün küfürleri.
Arka tampona asılmış bir şehzadenin en müstehcen küfürlerle cevapla
rı. Derken bütün mahalle çekirge
sürüsü gibi adamın arabasına hü
cum ediyor, taslıyorlardı, taksinin
camı gitti. On cam karaborsada 1000
lira.. Sizin arabayı düşünüyorsunuz.
Üzerinde Aydın, Ayten, Tosun, Meral
isimleri yazılı arabanızı, (Kıbrıs bi
zimdir) ibareleri de var.. "Yahu ara
ba da bizimdir" diyemiyorsunuz. "Kı
zım bu kötü resimleri buraya neye
yapıyorsun, bu otomobildir, işhanı
helası değildir" diyemiyorsunuz. En
küçük bir şikâyetinizde mavi tulum
bacı pantalonu giymiş bir sürü oğ
lan ve kız anaları, babaları, dedele
riyle Üzerinize çullanıyor, söyleme
diklerini bırakmıyorlar, ."Biz çocu
ğuz, sen çocuk olmadın mı, kıymetli
taksini yemedik ya, nerede oynaya
lım, sokak babanın malı mı? Araba
nı çek başka yere koy. Benim ba
bam müdür, benim babam profesör"
gibi laflar.. Yine, kızım senin artık
'evlenme çağın gelmiş, burada şüt
çekeceğine evde çeyiz hazırla,. Top
kaybolduğu zaman herkes göğsünü
üç görüyor- diyemiyorsunuz...
Hülâsa sokak gürültü, bağırış, ça
ğırış, küfür, top sesleri, bisiklet çın
çınlariyle dolup taşıyor. Artık sabah
tan beri zaten bir çok çarpık işlerle
yorulmuş olan sinirleriniz ayaklan
mıştır. Tam uykuya varacaksınız.
Komşunun yavrusu diş çıkarmakta
dır. Karın ağrısına anason, rakı, küllü
su kâr etmiyor. Viyaklamaktadır.
Üst kattaki kiracının oğlu zıp zıp oy
namakta, patinaj yapmaktadır. Bi
tişiklerin radyosu mutad emisyonuna
başlamıştır. Avaramu'yu çalıyor. Ha
yat ilerliyor. Gece yarısı oldu. Korna
yasağına rağmen kapının Önünde nu
maralı taksi müşterisine sesleniyorMüşteri de uyanmaz uykularda. Ni
hayet şafak söküyor. Saat yedi. Si
mitçi geçiyor, ne kadar da gür sesi
var. Opera artisti olabilir. Saat ye
di buçuk. Sütçü geçiyor. Saat sekiz
gazeteci. Saat dokuz, odun yaranlar,
sebzeciler, meyvacılar, inşaatta çalı
şanlar, kömür boşaltanlar, beton dö
kenler faaliyete geçti. Ve işte, sinir
leriniz bu gürültülerle harab yine be

yaz bir gece geçirdiniz, işinize uyku
suz gidiyorsunuz.
Bir dakika işinizi bırakın. Dışarda olup bitenlere kulak kabartın. Bir
radyo sesi, bir araba gürültüsü, bir
çocuk ağlaması, bir küfür, bir çıngı
rak sesi, bir motor uğultusu, satıcı
sesleri, işçi kavgaları, bir türkü, bir
opera, yanık bir memleket havası
duyacaksınız. Bunları okurken, ya
sarken, çalışırken kulaklarından bey
nine ve sinirlerine ulaşan mütecaviz
parazitlerdir. Bunların kötü tesirle
riyle uykusuz kalmakta, dinleneme
mektesin. Tansiyonun yükseliyor. İş
tahtan kesiliyor, yorgunluk, çalışma
ya isteksizlik ve kabiliyetsizlik his
ediyorsun. Dikkatini bir noktaya toplıyamıyorsun. Bir okuduğunu bir kaç
defa okuyorsun. Yazdıklarını kavrıyamıyorsun. Bu gürültüler gittikçe
seni yıpratacak, sinirlerini bozacak.
Dolaşım sistemini çökertecek, hattâ
seni erken bir ölüme sürükliyecektir.
Evinin bulunduğu sokak; bütün uğul
tusu ve gürültüsü ile seni haberin ol
madan öldürüyor.
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Sosyal Hayat

AKİS' E
Abone olunuz
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ve adaleleri de müteessir eder. Tan
siyon yükselir, midede spazmlar hu
sule gelir. Kalb ritmi ve teneffüs ha
reketleri değişir. Daha 1910 da İtal
yan Mosso bir baş yaralanması neti
cesi beyni meydana çıkan bir şahısta
en hafif gürültülerle o bölgeye kan
hücum ettiğini tesbit etmiştir. Ame
rikalı Kennedy de 1947 de, beyne anrejiströr bir alet tatbik ederek kulak
lara yakın bir mesafede küçük
kese kâğıtlar patlatmakla dimağ
tazyikinin arttığını göstermiştir. Bu
gün sonometre denilen özel aletlerle
bir insan kulağı için gürültünün fiz
yolojik hududunu tayin etmek ve bir
sesin ne zaman zararlı olacağını kes
tirmek mümkündür. Sesin şiddeti
"Decibel" olarak gösterilmektedir.
Bir desibel kulağın duyabildiği en
düşük ses şiddetidir. En hafif gürül
tüden en kuvvetliye doğru bir eşel
yapılacak olursa bir akustik laboratuvarının tam sükûnetinden başlamak
lâzımdır. Bu on desibeldir. Fısıltı 15
desibel, sabah meltemi tasiriyle yap
rakların hışırtısı 18 desibeldir. Bir
emisyon stüdyosunda sükûnet 20 de
sibel olmalıdır. Pratikte 30 desibelle
iktifa edilir. Bir apartmanda 40 desi
bel sükûnet bulunmalıdır. Bu bir yap
rak kâğıdın yırtılmasiyle meydana
çıkan ses demektir. Bir otomobilin
normal seyrinde 45 desibel vardır. Bu
sınırdan sonra artık gürültü başlar.
Kalabalık bir büroda hesap makine
sinin çıkardığı ses, tam süratle gi
den bîr tramvayın gürültüsü 45-80
desibel arasındadır. Bundan sonra
tehlike başlar. 88 desibele beş yıl
maruz kalanlar sağır olurlar. Klak
son, demir matkabı, susturucusu ol
mayan bir motosiklet, tünelden geçen
tren gürültülerinden sonra çok ağrı
lı sesler hududuna gelmiş oluruz ki
bunlar da 110 desibelden ibarettir.
Tabiatın en korkunç gürültüsü olan
yıldırım 120 desibel kadardır. Bundan
sonra izabe atelyelerinin, uçak motor
dairelerinin, marto-pilonların gürül
tüleri gelir. 130 desibelde insanın ku
laklarına ağrı veren hudud çok aşıl
mıştır. 140 desibele dayanılamaz.
Gürültü ile savaş
Trafik
otomobil kornalarını sustur
makla herşeyi halletmiş değildir.
Kulaklarımın korumak için gürültü
yü süzen cihazlara ihtiyaç vardır.
Bir yandan da fabrikaların daha az
gürültü yapan yahud tamamen sessiz
makinalar icat etmeleri gerektir. Bir
motoru vibrasyonunu azaltan kauçuk
ayaklar üzerine oturmak kafi değildir. Daha imali sırasında o motorun
işleyişinin değil sessiz olmasının ön
plânda düşünülmesi gerektir. Teknis
yenler buna pek yanaşmazlar. Motor
gürültüsü ile dürtüklenerek yayala
rın yoldan çekilmeleri onlar için da
ha önemlidir. Motosiklet fabrikaları
da sessiz motor kullanmak istemez
ler. Halkın gürültülü motorlardan
hoşlandığına kailidirler. Ancak kısa
bir zamanda sessiz motorların taammüm edeceği muhakkaktır. Hattâ
belki de devlet gürültülü motosiklet
leri yasak edecektir. İngilterede tepAKİS, 18 HAZİRAN 1955

kili uçakların gürültülerinin azaltıl
ması için de çareler düşünülmektedir.
Halk devleti bu hususta tazyik et
mektedir. Hattâ bu şekilde psikolojik
bir baskı bütün alet ve motor imal
eden fabrikalara yapılmaktadır. Hal
kın bu sessizlik ve sükûnet isteği ve
teamülü üzerinedir ki sessiz frijider
ler ve sessiz hesap ve yazı makine
leri imaline başlanmıştır. Bir kafi yıl
içinde tamamen sessiz otomobillerin
de piyasaya çıkacağı muhakkaktır.
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Apartmanlarda gürültüyü kesmek
için muhtelif insonorisation metodları vardır. Daha bina inşa edi
lirken gürültüyü katlardan katlara
dairelerden dairelere sızdırmıyacak
şekilde çareler düşünmek lazımdır.
Boya gibi duvarlara sürülecek bir
madde ile gürültü izolasyonu olamaz.
Memleketimizdeki inşaatta bu nok
taların henüz göz önüne alındığı yoktur. Üst kattaki kiracıların bütün
hayatını dakikası dakikasına tesbit
etmek alttakiler için mümkündür.
Şimdi şarkı söylemektedirler. Şimdi
tavla oynuyorlar. Düdüklü çalışıyor.
Toplantı var. Takunya ile dolaşıyor
lar. Banyo faaliyete geçti, yattılar,
Bu gürültülerin giderilmesi için
akustik mütehassıslarının inşaat mü
hendisleriyle iş birliği yapmaları lâ
zımdır. İnsonorisation; her halde pek
ucuz bir iş değildir. Bir çok usulleri
vardır. Tavanın altına sahte tavan
yapmak, duvarlara vertikal ekranlar
koymak, arası boş bölmeler yapmak,
hafif ve sert maddelerden müteşek
kil (mantarla kursun, kauçukla de
mir, asfaltla fötr) harç, odun talaşı,
amyant, reçine tozu, cam pamuğu,
bitümlü kağıt gibi mücerrid madde
ler kullanmak bunların başlıcalarıdır.
Eski binaların insonorisation'u dört
defa daha pahalıya mal olmaktadır.
Rirskleri de vardır. Duvarda unutu
lan bir çivi, gürültüyü çeken manye
tik bir iğne rolünü oynar.' Bununla
beraber pistole ile serpilen akustik
boyalar ve amyant pülverizasyonu
evvelden (insonore) yapılmamış bi
nalarda büyük faydalar sağlamakta
dır.
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Apartımanlardaki gürültü

Güzel bir icad
İki Amerikalı Harry Olson Ve Everett May, gürültüyü dindiren (Avale-bruit) bir aparey bulmuşlardır.
Bu ultrasansibl bir mikrofon, bir
ampflikatör Ve bir hoparlörden iba
rettir. Bir ses dalgası mikrofona ulaş
tığı zaman hoparlör hava tazyikini
arttırır veya azaltır ve ses dalgasını
yok eder. Apareyin etrafında bir sü
kûnet alanı yaratır. Bu alet uyuyan
bir kimsenin baş ucuna yerleştirile
cek olursa, onu, bir melek gibi, gürül
tü tehlikelerinden korur, rahat uyu
masını sağlar. Bu aletle, uçaklarda
da, bütün gürültüye rağmen yolcu
lar gayet tabiî bir şekilde kendi ara
larında konuşabilirler, motor uğultu
sundan müteessir olmazlar.
Dr. E. E.
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

FOTOĞRAFÇILIK
Diplomalı fotoğrafçı
Uzunca boylu, esmer güzeli saçlarını Gina Lollobrigida gibi kestirmiş bir genç kız birdenbire titredi.
Gözleri dolar gibi oldu. Aklına fotoğ
raf makinesi geldi. Mini mini çocuğu
durdurdu. Üstü başı perişan halde,
pislik içindeydi. Ayaklarında ayak
kabı bile yoktu. Saçları sakal gibi uzamıştı. Cıvıl cıvıl, güzel, siyah göz
leri vardı.
Çocuk şaşırmıştı. Avuçlarının arasında madenî, büyükçe bir paranın
sıcaklığını duyunca gülümsedi. Genç
kız makinesini çıkardı, bir kaç adım
geriledi. Gözlerini hafifçe kırparak
fakir çocuğa hitaben dedi ki:
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" —Dilini çıkar bakayım."
Çocuk dilini çıkardı. Harikula
deydi. Yere düşen gölgesi bile fakirdi. "Cırt" diye bir ses duyuldu. Hep
si bu kadar. Granatah çocuk avucunda madenî para ile koşa koşa uzak
laştı. Genç kız kafasında bir yığın
düşünce ile eve döndü. Karanlık oda
sına girdi. Filmi banyo etti. Nefisti.
Sonra beyaz bir kâğıt alıp agrandizörün altına yerleştirdi.
Yıldız Moran'ın geçen hafta Sanatsevenler Kulübü Lokalinde açılmış
olan Fotoğraf sergisinde, en ziyade
dikkati çeken fotoğraflardan birisi
olan "Granatah çocuk"- fotoğrafı bu
şekilde meydana gelmişti. Sonra ül
keler aştı ve Türkiye'de Ankara şeh
rinde, bir apartmanın alt katındaki
salonda, Bar amerikanın yanına ge
tirip astı. Bu güzel fotoyu sergide
başka asacak yer yok muydu dersi
niz? Yoksa serginin sahibesi, insan
ların' ayık kafayla Granatah çocuğun
halini seyredemiyeceklerini mi an
latmak istemişti?
Serginin açılışı tatlı bir dediko
duya sahne oldu. Hemen bütün basın
mensupları için Yıldız Moran meç
huldü. Herkeste bir meraktır başla
mıştı. Saat dört oldu. .Serginin bu
saatte açılması lâzımdı. Ortalarda
serginin sahibine benzer kimse yok
tu. Heyecanlı ve meraklı bakışlarla
en fazla dolaşan Sanat Sevenlerin ye
ni başkanı, Ekonomi ve Ticaret Ba
kanlığı Müsteşarı Munis Faik Ozansoy'du. Doğrusunu isterseniz sergi
nin açılışından evvel başlıyan "Aca
ba kimi bekliyor" meraki; bizde bu
dakikaya- kadar hâlâ devam ediyor.
Saat dördü on geçti, sergiyi ne
açan var, ne de serginin sahibi!
Herkes sabırsızlanmıştı. Birbirine
soruyordu: Bu serginin sahibi kim
dir Allahaşkına? Serginin sahibi ne
den gelmemiş?
Ankara'nın meşhur terzisi Mat
mazel Sidoni imdada yetişerek vazi
yeti izah ediyor:
"— Yıldız Moran şimdi elbise de
ğiştiriyor. Neredeyse gelir".

Sergi salonuna Ankaranın en' ki
bar hanımefendileri dolmuştu. Salon
Devlet Tiyatrosunun fuayesine ben
ziyordu. Nihayet kapıdan genç ve
güzel bir kız girdi. Kulaktan kulağa
bir fısıltı yayıldı: Yıldız Moran gel
di. Saat dördü yirmi geçiyordu. Ser
ginin sahibi artist olunca elbette geç
gelir.
Güzel siyah bir elbise giymişti.
Hafif çekik gözleri Vardı. Bir anda
bir çok kimseler etrafını sardı. Bu
esasen âdettir. Çoğu bir şey anlamaz
ama, gene de sorar ve sorar durur:
"Şu resmi izah eder misiniz?" Evve
lâ buradakiler resim değil, fotoğraf
tır efendim, diye başlamak lâzım
bunlara. Fakat Yıldız Moran o kadar
kibar ki, sineye çekip izahat veri
yor.
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Sergiler

Yıldız M o r a n
Diplomalı

foto

"Biz sergide en çok "Gene gelece
ğiz" isimli üç kuru yaprağı ve "Din
lenen ağlar" ı beğendik. Serginin en
güzel fotoğrafları kötü ışık altında
hemen hemen en fena yerlere konul
muştu.
Bütün fotoğrafların isimleri ori
jinal. "İki gece arasında" deyince ak
lınıza ne gelir? Yıldız'ın aklına ça
maşır yıkayan bir kadın gelmiş. Ke
yifli keyifli çamaşırları yıkıyor. Çok
manalı değil mi?
Espri bir çok fotoğraflarda,, siyah
beyaz tonlar haline gelmiş. Serginin
sahibesi "Kontrast fotoğraflara ba
yılıyorum" diyor. Bu sevgi onu çok
defa kontrlümier ankadrmanlar seç
meye sürüklemiş.
Yıldız Moran, bizde büyük bir
boşluk teşkil eden fotoğraf sanatına
yepyeni anlayışla girmiş bir sanatçı
dır. Dört sene İngilterede kalmış, iki
sene fotoğrafçılık tahsil etmiş, İki
sene de tecrübeler yapmıştır. Ondan

sonra Rolleflex makinesini sırtına asıp memleket memleket gezmiş. Granata'lı, çıplak ayaklı çocuğa rastla
mış. Kulağından tuttuğu gibi objek
tifin karşısına geçirmiş. Ondan son
ra dönmüş gelmiş, Fatih'te seyyar
sebzeciyi bulmuş. Prasa ve soğanla
rı Bursa sepetinin içinde bırakıp gi
den sebzeci gelinceye kadar, o "Sa
hibini bekliyor" isimli eserini mey
dana getirmiş. Akbıyık'tan bir pen
cere onu altüst etmiş. Saatlerce Uğ
raşıp bir eser meydana getirmiş.
Ziyaretçilerin çoğu beş on daki
kada gezip gidiveriyorlardı. Bu böy
le olmakta devam ettikçe bizde Yıl
dızlar az olacaktır. Bu işe atılırken
kendisini bekleyen talihsizlikleri mu
hakkak ki biliyordu. Zaten Yıldız
Moran bunlara kulak asmıyacak ka
dar olgun bir genç kızdır. İşin poli
tikasını bile öğrenmiş, "memleketi
mizdeki bütün fotoğrafçıları" beğe
niyor. Hele gazete fotoğrafçılarını...
Doğrusu istenilirse bu, bir tevazudan ziyade bir hakikatin ifadesiy
di. Gerçi gazete fotoğrafçıları böyle
"sosyete hadisesi" olan sergiler tertipleyemiyorlardı ama, aralarında öy
le fotoğraf çekenleri vardı ki bütün
diplomalılara taş çıkartırdı.
Yıldız Moran onlarda eksik olan
tarafı tamamlıyordu. Alaylıların ha
diseleri objektife sokuşlarındaki ma
haret hatta makinalarını ayarlamalarındaki ustalık ortaya sanat eseri
çıkmasını temin edemiyordu. Fotoğ
rafçılığın bir de karanlık odadaki
kısmı vardır ki bir nevi kimyager
liktir. Bizim fotoğrafçılarda kimya
tarafı noksan bulunduğu gibi malzemesizlik de işleri güçleştirmektedir.
Yıldız Moran diplomasiyle bilhassa
o gediği kapatıyordu.
Gazeteciliğin gazetecilik mektep
lerinde öğrenilmediği gibi fotoğrafçı
lığın da sadece ve sadece fotoğrafçı
lık mekteplerinde tahsil edilmediği
bir hakikattir. Ama mektebin faydası
bulunduğunu görüp anlamak için Yıl
dız Moranın bazıları sahiden güzel
fotoğraflarını seyretmek kâfidir. İşin sanat tarafı bir yana, teknik ta
raf hakikaten kuvvetlidir. Ama Yıl
dız Moranın daha ziyade bir stüdyo
sanatkârı olduğu anlaşılmaktadır.

AKİS
Hoşunuza gittiyse
abone olunuz
Posta Kutusu 582
ANKARA
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

R A D Y O
Parasını alamayanlar
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Radyoevinin muhasebe müdürü, Odasına giren sanatkârın yüzüne
bakamadı. Ne istediğini biliyordu Ve
aylardan beri aynı cevabı tekrarlıyor
du:
"— Henüz hiç bir şey yok".
Karşısındaki sanatkâr güldü, fa
k a t bu gülüş acı ve tenkid dolu bir
gülüştü.
1 Ocak 1956 tarihinden itibaren
Ankara radyoevinin yayınlarına gi
ren, gerek radyo mensubu, gerekse
hariçten davet edilen sanatkârların
bir büyük derdi vardı. Mesailerinin
karşılığını alamıyorlardı. Aylardır bu
mesele askıda kalmıştı. Aylardır sa
natkârlar kapı kapı dolaşmışlar, eski
müdürden yenisine kadar hemen her
kese dertlerini anlatmışlardı. Her me
sulün verdiği cevap ayni oluyordu:
Kararname çıkmadı!
Hakikaten radyoevinde muhtelif
emisyonlara girip çıkan sanatkârlar
için bir ücret listesi hazırlanırdı. Bu
listede programların nevine, karak
terine göre ücretler bulunurdu. Rad
yo idaresi her yeni senenin başında
bir komisyon halinde çalışır, verile
cek ücretleri tesbit eder ve bir ka
rarname hazırlıyarak bunu Başba
kanlığa gönderirdi. Ancak Başbakan
lığa gitmeden önce, bu kararnamenin
geçtiği bazı yollar vardı. Bu seneye
kadar kararname yollarda hiç bir arızaya uğramadan yürümüş, yeni se
nenin ilk avının onuncu veya on be
şinci günü Bakanlar Kurulundan çık
mış, sanatkârlar da mesailerinin kar
şılığını tayin edilen miktarlar üze
rinden almışlardı.
Bu sene radyoevi idarecileri - Mü
nir Müeyyet Bekman zamanında bu ücret listesini hazırlamışlardı.
Listeyi muhtevi kararname Maliye
Bakanlığına gitmişti. Fakat orada uzun müddet kalmıştı. Aylarca bek
lemiş, bugün yarın denilirken karar
namenin bir türlü Bakanlar Kurulu
nun tasvibinden çıkmadığı görülmüş
tü. Nihayet bir meraklısı hadiseyi
tahkik etmiş, kararnamenin henüz
Maliye Bakanlığından, Başbakanlığa
gitmediğini tespit etmişti. Bakanlık
tan hususi mahiyette alınan bir ce
vap ise "unutuldu" olmuştu. Bu unutkanlık izale edilmiş, kararname
Başbakanlığa sevk olunmuştu. Fa
kat bir buçuk ay önce Başbakanlığa
giden kararnameden hâlâ haber yok
tu.

ilânı gerekiyordu. Halbuki Cumhur
başkanı İstanbul'da idi. Radyo idare
sinin hareketi bekleniyordu ve karar
namenin bir an önce çıkmasını teinin
etmesi isteniliyordu.
Kararnamenin İstanbula gönde
rildiği işitildi, fakat bu sırada Cum
hurbaşkanı ani olarak Ankaraya dön
dü. Şimdi tek bir endişe vardı; ha
kikaten kararnameyi ihtiva eden ev
rak İstanbula gönderildi ise geri gel
mesi bir mesele olacaktı.
Bu hâdise bir devlet radyosunda
cereyan ediyor, bir devlet radyosunun
emisyonlarına, programlarına girmiş,
parayı hak kazanmış sanatkârlar üc
retlerini zamanında alamıyorlardı.
Halbuki bu radyo idaresi A dan Z ye
kadar garp anlayışı içinde çalıştığını
bağıra çağıra ilân ediyordu. Artı a-
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Ankara

Ancak, radyo sanatkarları işin üzerinde idiler,
takip ediyorlardı.
Bu takipten edindikleri malûmat
Bakanlar Kurulunun son günlerde ka
rarnameyi tasdik ettiği noktasında
toplanıyordu. Fakat bir mesele daha
vardı, mesailerinin karşılığım alabil
meleri için kararnamenin yüksek tas
dike de iktiranı ve Resmi Gazetede
AKİ8, 18 HAZİRAN 1955

İ s k e n d e r Ege
İsim değişikliği

ya yakın zamandan beri sanatkâr
parasını alamıyor, tabiatiyle bir va
zifeye yeniden çağırıldığı zaman dü
şünüyor, dışarıdan aldığı teklifler ile
radyodan alacaklarını bir terazinin
kefelerine koyuyor ve red cevabını
veriyordu. Esasen bugün radyolarda
sanatkâr olarak vazife almak bir
kaç maksadın neticesi idi. Bazı isim
ler vardı, radyo vasıtasiyle kendileri
ne şöhret yapıyorlardı, piyasada iş
bulmaları kolaylamıyordu. Bazı şöh
retler vardı ki, piyasada çalışırlarken
radyoda söylemek sureti ile reklâm
larının kuvvetlenmesini temin edebi
liyorlardı.
,
Radyoda çalışanların aldıkları üc
retler dışarıda kazandıklarının yanın
da devede kulak kalırdı. İsim yapmış
olanların bu paraya İhtiyacı yoktu,
fakat ne de olsa bir hakdı. Radyonun

ücretleri dahi ödeyemez hale geldi
ğinin etrafa yayılması bu sanatkâr
ların çekilmesine, yol açıyordu. Şöhretse şöhret diyorlar, isimse isim di
ye söyleniyorlar ve radyo evinde bir
vazifeye, bir programa çağrıldıkları
zaman dudak büküyorlardı. Radyoevine sanatkâr bulmak güçleşmişti,
parasını aylarca alamıyan - az da
olsa - sanatkâr programlara iştirak
etmekten kaçıyordu.
Bu nasıl isti- nasıl bir amme mü
essesesi idi? Bir amme müessesesi
işlerini zamanında görmek için ted
birlerini her şeyden ve herkesten ev
vel alırdı. Bahusus ki, bu radyo mü
essesesinin Bakanlar Kurulunda sandalya sahibi bir bakanı vardı, bu ba
kanlığın ismi Devlet. Bakanlığı idi.
Devlet Bakanlığının mühim vazife
lerinden birisi radyoların İslahı ve
radyoda İşlerin eskisinden daha iyi
yürümesini temin etmekti. Bakanlar
Kurulundan radyo sanatkârlarının
ücretine dair kararnamenin bir an
önce çıkması için uzun zaman bek
lemeye lüzum olmamalıydı. Bakanın
"radyoları en ucuz eğlence vasıtası"
haline sokarken, bu türlü aksaklıkla
rı, hem de bu türlü mühim aksaklık
ları düzeltmeyi vazife bilmesi lâzım
dı. Bu durumdan haberdar olmaması
da imkânsızdı, çünkü radyoevinde olup bitenler kendisine muntazaman
haber veriliyordu.
Fakat ne çare ki hâl budur ve rad
yo idaresi programlara sanatkar da
vet etmekten çekinecek hale gel
miştir.

Yeni bir müdür
Bu

haftanın başında Pazartesi ak
şamı, Radyo gazetesinden hemen
sonra Ankara radyosunun bir spike
ri Chopin'in fa minör piyano konçer
tosunun çalınacağını söyledi. Çalan
piyanistin ve orkestra ile onu idare
eden şefin isimleri de söylendikten
sonra konçerto başladı. Fakat biraz
sonra inanılmaz bir hadise cereyan
etti, konçertonun yerini Ravel'in bo
lerosu aldı. Bir müddet de bolero devam etti, ortasında spikerin sesi tek
rar duyuldu, özür diliyordu, yan
lışlıkla konçertoya bolero karışmış
tı. "Şimdi" dedi, "Chopin'in fa minör
keman konçertosunu çalıyoruz". Hal
buki konçerto piyano konçertosuydu.
Piyanist muvaffakiyetle çaldı.
Bu sırada radyo müdürünün adı
Münir Mileyyet Bekman değil, İs
kender Ege idi ama anlaşılıyordu ki
isim değişikliğiyle radyoda pek çok
şey değişmiyordu.
Bir müddet evvel Ankara radyo
evi yeni bir isimle çalkalandı, radyo
müdürlüğüne Münir Müeyyetten son
ra, İskender Ege getirilmişti. Bu isim, bir sura yeni tayinin başında yer
almıştı ve hakikaten radyo mensup
ları arasında bir sürpriz tesiri uyan
dırmıştı. Çünkü İskender Ege bun
dan bir müddet fince radyoevinde ra
portör olarak memuriyet almış, son
ra Basın Yayın Umum Müdürlüğüne
geçmiş ve kısa bir zamanda hür çok
kademeleri aşıp nihayet raportör ola-
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bir düşüncenin çarpıştığı hiziplerin
yardımlarına ihtiyaç göstermeleri hu
zursuzluğun en mühim amili oluyor
du. Çünkü müdür bir sanatkâr hak
kında fikrini söylerken,
güvendiği
kimsenin düşüncesine tercüman ol
mak zorunda kalıyordu. Halbuki bu
hareketin sonunda alman karar ta
mamen "hissi" oluyordu. Tabiatiyle
karar müdürün kararı olmaktan çı
kıyordu,
İskender Ege'nin, radyo müdürlü
ğünü eline alırken, bütün bu hareket
lerden uzak kalmağa ahdettiğine, en
adil kararları kendisinin vereceğine
herkesi inandırmak istediğinde kim
senin şüphesi yoktu. Yeni müdür sa
dece adil kararların peşi sıra değil,
sadece "güvendiği arkadaşlarının çiz
dikleri plânların" ışığında hareket
etmekle değil, her hareketi ile radyoe v i n i n ismini, şanını yükseltmekten
geri kalmıyacağını bildiriyordu.
Kısım ve musiki şefleri ile hafta
lık toplantılar yapmak kararını ver
mişti. Her hafta pazartesi günleri
musiki şefleri ile başbaşa verilecek,
radyoda görülen aksaklıklar, yapıl
ması istenilen, düşünülen yenilikler
üzerinde durulacaktı. Teşebbüse ilk
gününden itibaren girişilmişti. Top
lantı 'yapılmış, İskender Ege mese
leleri toparlamak gayesiyle
kendi
tâbiri - arkadaşları ile konuşmuştu.
Muhakkak o da her yeni icra maka
mına gelen insan gibi, bir şeyler yap
mak ihtiyacında idi. Bu yenilikler
müsbet ve sevilir şeyler olmalı idi.
Müdür meseleleri bir bir ele aldı,
yenilikler - bilhassa yaz için - yapı
labilmesini sağlıyacak sualler sordu.
Cevap "imkânsız" oldu, çünkü ses
tesbit edici bandlardan elde mevcut
kalmamıştı.. "Sipariş edelim" dedi..
Amerika'ya bandların ısmarlandığını,
parasının ödendiğini, fakat hâlâ ma
lın gelmediğini söylediler.
Müdür, bandların bir radyoevini
ne kadar idare edeceği hususunda he
sap yapmadan "Avrupada olduğu gi
bi" bütün programların banda tesbit
edilip, neşredilmesini karara bağladı
ve herkese de bu kararını bildirdi.
Bu karar, mühim bir karardı.
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rak çalıştığı müesseseye müdür tayin
edilmişti. Radyo idarelerinde yeni ta
yinler de bir garip kargaşalık içinde
cereyan etmişti. Meselâ izmir Radyo
Müdürü Ümit Demiriz bu vazifeden
alınmış. İstanbul'a verilmişti. Haber
gazetelerde intişar etmiş ve İzmir
Radyosuna Hikmet Münir'in müdür
olarak tayin edildiği de bildirilmişti.
Ancak, yeni bir "yaz-boz" kendisini
göstermişti, bir "muhit seviyor" es
babı mucibesi ile tayin iptal edilmiş,
Ümit Demiriz yerinde bırakılmış,
Hikmet Münir eski vazifesinden uzaklaştırılmamışti.
Sonra Hikmet
Münir Zafer gazetesinin radyo sü
tunlarını idare ediyordu, gazete fe
dakârlık yapamazdı! Tayinler arasın
da en güzeli Münir Müeyyet Bekman'a aitti, Bekman, senelerce ev
vel uzaklaştırıldığı vazifesine götü
rülüyor, Basın Yayın'ın radyolar ser
visini idare işi hem de "terfian" ken
disine veriliyordu. Buna rağmen Mü
nir Müeyyet Bekman'ın bu vazifeyi
sevdiğini kimse iddia edemez.
İskender Ege - Aydında edebiyat
öğretmeniydi
radyoevindeki mü
dürlük makamına yerleşince, bütün
kısım şeflerini odasına topladı. Her
birisi ile tanışıyordu, her birisi hak
kında fikri vardı. F a k a t biliyordu ki
oturduğu müdürlük makamı insan
ları sevmek ile kabili telif bir ma
kam değildir; gene biliyordu ki otur
duğu makam politiktir, orada sadece
müsbet icraatla kalınmaz.
İskender Ege, musiki şeflerini,
radyonun ilgili şahıslarını ayrı ayrı
gözden geçirdi ve derin bir iç çekiş
ten sonra - bir muzafferiyet iç çek
mesi olabildiği gibi, büyük bir iş
karşısında duyulan endişenin neticesi
de olabilir - istikbaldeki icraatının ilk
formülünü söyleyiverdi:
— Buradaki muvaffakiyetimin
size bağlı olduğunu söyliyebilirim,
radyo ile fazla ilgim ve bu hususta
fazla bilgim yoktur, sizlere güveniyorum."
Yeni müdürün icraatına temel teş
kil edecek bu sözler radyoevinde kı
sa zamanda yayıldı. Bunlar radyo
mensupları için çok mühimdi. Çünkü
bugüne kadar gelmiş, geçmiş müdür
lerin hemen hepsi bu noktadan işe
başlamışlardı, hepsi radyo idarecili
ğinin, radyoculuğun yabancısı birer
eleman idiler. Hiç birisi bir radyonun
İşleme şekli, diğer memleketlerdeki
İşletme usulleri hakkında bilgiye sa
hip değildi. Hâl böyle olunca. İster
istemez inandıkları kimselerin söylediklerini kabule şayan buluyorlar, ya
nıldıklarını anlayıncaya kadar o söy
lenenleri yapıyorlar, sonra radyo evindeki icraat ibreleri birden değişi
yor ve tam aksi istikamette bir yol
alıyordu. Bu arada bir çok kimseler
mutazarrır oluyor, bir çok işler iyi
yürüme hevesinde iken kırılıyor, du
ruyor ve h a t t â halkın alıştığı, itiyat
haline getirdiği programlar kalkıyor
du.
Müdürlerin şahısları,
idareciliği
iyi bilmemeleri, idare direksiyonunu
ellerine alırlarken bin bir hissin, bin

F a k a t band hikâyesinin hemen pe
şi sıra, bir başka ve büyük şikâyet
belirdi. Ankara radyosu eski bir ta
rihte inşa edilmişti, o zamanki ihti
yaçlara cevap veriyordu. F a k a t şimdi
işler değişmiş ve malzeme eskimişti.
Radyoevini mevcut anlayışa ve ihti
yaca göre bir revizyona tâbi tutmak
lâzım geliyordu. İskender Ege ka
rarını arkadaşları ile aldı, radyoevi
büyük bir revizyona tâbi tutulacak
tı. Bu da çok mühim bir karardı.
Bütün bunların başlangıcını rad
yoda bir "disiplin" dâvasının teşkil
ettiğini kimse yeni müdüre söyleme
miş olacaktı. Çünkü bugüne kadar
radyoevinde bazı kimseler istedikleri
gibi, hareket etmekten kendilerini alamıyorlardı, amirlerinin
sözlerine
kulak asmamak sureti ile istedikleri
kararlara varabiliyorlardı. Bu hare
ketler radyoda disiplinsizlik yaratı
yor, muvaffakiyetsizliğin ilk unsuru
olarak kendisini hissettiriyordu.
Yeni müdürün dikkat edeceği pek
çok husus vardı. Temenni edilir ki
her türlü hizibin her türlü hissin ha
ricinde kalsın, bunların dışından, üs
tünden hadiseleri görerek kararlar
versin.
Yoksa her atılışın ilk hamlesinde
kendisini gösteren hız, yavaş yavaş
onda da azalacak, radyo müessesesi
yeni bir şeyler kazanacağı yerde, ay
ni noktada kalmaktan ileri gidemiyecektir.
Ve h a t t â hiç temenni etmeyiz: ay
ni noktada kalınmaktan da kötü bir
şey olacak, radyodaki yanlışlıklar, sa
katlıklar daha da geriye gidebilecek
tir. Radyo müdürünün her hususu ele almadan önce, mensuplarının ma
neviyatı ve bugüne kadar gösterdik
leri karakter oyunlarını tetkik etme
si de yerinde olacaktır. İşten anlama
dığını, radyo ile bugüne kadar olan
ilgisinin sadece bir raportörlük oldu
ğunu kendisi söylemekte ve iş arka
daşlarına ifade etmektedir. Böyle olunca kararlarında "teknik bilgisi"
değil, insanları tanımak payı mühim
bir yer işgal edecektir. Şimdilik ya
pabileceği en iyi faaliyet de bu eksiği
ni tamamlamak olmalıdır.
Yanılmaların • hele ilk yanılma
ların neticeleri ve icraatı daha ilk
günden itibaren ortaya koyacağı, da
ha ilk hareketlerin yeni müdür hak
kında müsbet veya menfi bir fikir
vereceği kabul edilmelidir.İlk basa
makta yanlışlara kurban gitmemek
şarttır. İskender Ege'nin başarısı ise
insanları tanımak ile olacaktır.
Kulaklarımız ve zevki selimimiz
için yeni müdürden "bir şeyler" bek
liyoruz. Neticeler kısa zamanda ken
disini gösterecektir. Yeni müdür fa
aliyetinin meyvalarını kısa zamanda
toplayacak ve efkarı umumiye huzu
runa ya "eskilerden biri"' yahut da
"muvaffakiyet yolunda bir insan" olarak çıkacaktır.
Kulaklarımız ve zevki selimimiz
için yeni müdürün "muvaffakiyet yo
lunda bir insan" olmasını temenni
ediyoruz.
AKİS, 18 HAZİRAN 1955
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Yüksel Koptagel
Kabiliyet

Sanatkârlar
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Genç bir elçi

Kitabı), Cemal Reşit Rey (Yürük
Zeybek), Ulvi Cemal Erkin (Beş
Damla), ve Ferit Alnar'ın piyano eserlerini çaldı.
Geçen hafta Yüksel Koptagel,
hem kendine hem de Türk musikisi
ne faydalı oluyordu.

Caz

Açık havada kültür

Mevsim
sona ereli, Ankara'da tek
musiki hareketi olarak, geçen
hafta Türk - Amerikan Derneği bah
çesinde başlayan açık hava plâk kon
serleri kaldı. Pazar günü verilen İlk
konserde ancak birkaç kişi vardı..
Konserin reklâmının iyi yapılmamış
olduğu anlaşılıyordu. Yoksa, Beethoven'li Cbopin'li bir programın da
ha fazla dinleyici celbetmemesine
hayret edilir. Hem konser salonu, bu
naltıcı bir dört duvar arası değildi.
Musiki, yeşil çimenlerin üstünde ve
ağaçların altında dinleniyordu.
Türk - Amerikan Derneği'nin izahlı açıkhava konserleri, her hafta
Pazar akşamı saat 6 da başlıyor ve
bir saat devam ediyor; yani alaca ka
ranlığa kadar sürüyor. Bu Pazar ve
rilecek konser için tertiplenen prog
ram ise, hem caz ve hem de klasik
musikiyle ilgilenenleri tatmin edecek
mahiyettedir.
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Yüksel
Koptagel, geçen yıla kadar
keşfedilmeyi bekleyen bir istidat
tı. Cemal Reşit Rey'in piyano talebesiydi. İstanbulda bir kaç konser ver
miş, Bach ve Schumann konsertolarını çalmıştı.
Geçen mevsim, İspanya'nın ileri
gelen bestekârlarından Joaquin Rodrigo Türkiyeye geldi, İstanbuldayken
Yüksel Koptagel'i tanıdı. Genç piya
nist, ona bir şeyler çaldı. Rodrigo,
duyduğu seslerin sahibinin neye ben
zediğini tayin edemiyordu. Gözleri
görmezdi. Fakat, kaybolmuş görme
hassesine mukabil daha ziyade kuv
vetlenmiş kulakları, piyano çalan
genç kızın kabiliyet derecesini ona
anlatabiliyordu.
Rodrigo'nun tavsiyesi Üzerine İs
panyol hükümeti, musiki tahsiline
Madrid'de devam etmesi için Yüksel
Koptagel'e burs verdi. Geçen mevsi
min başında Madrid Konservatuvarina devama başlaması lazımdı. Fa
kat yolculuk muamelelerinin tekem
mülü biraz geciktiği için zamanında
yetişemedi. Bunun üzerine Madrid'de
hususi olarak dersler almağa, piya
nist Cubiles ile beraber çalışmağa
başladı.
Bu ara, Yüksel Koptagel, fırsat
tan faydalanıp Türk bestekârlarının
propagandasını yapmayı düşündü.
Memleketteki dostlarından, Türk eserlerinin notalarını istedi. İlk kon
serini Madrid Üniversitesinde verdi
ve Bach ile Debussy'nin birer eserin
den başka Adnan Saygun (înci'nin
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

Karşılıklı

tesirler

Programda, bir caz bestekârının iddialı bir gayretini temsileden bir
eser (Duke Ellington'un Liberya Süi
ti) ve bir "klâsik" bestekârın bazı
caz unsurlarını işlediği bir parça

(Milhaud'nun "Dünyanın Yaradılışı"
adlı zend balesi) yer almış bulunu
yor.
Kompozisyon sahasında cazın en
parlak şahsiyeti olan Duke Ellington, bu musikinin lisanına bir çok
yenilikler getirmiş, caz bestesini ser
best bir yazı tarzına kavuşturmuş,
caz klişelerinin tekrarından ziyade
tefsiriyle meşgul olmuş orijinal bir
yaratıcıdır. Aynı zamanda, caz kom
pozisyonunun umumiyetle mahdut
çerçevesini de aşıp, senfonik tarzda
eserler bestelemeyi de denemiştir.
Black, Brown and Belge, Deep South
Süite, Tene Parallel to Harlem gibi
isimler taşıyan bu tip eserleri her
zaman onun daha küçük çapta can
kompozisyonları ayarında değilse bi
le, yer yer cidden başarılı sahifelere
maliktirler.
Ellingtön'un senfonik
tarzdaki çalışmaları arasında en ön
safta yer alan eser, muhakkak ki Li
berya Süiti'dir. Liberya Cumhuriyeti
nin kuruluşunun yüzüncü yılldönümü
nü tesit için 1947 yılında bestelediği
bu süitte Ellington, cazı dans salo
nundan konser sahnesine yükseltme
gayretlerinin en müsbet neticesini
vermiş sayılabilir. Ellington'un bu
çalışmalarında bilhassa nazara alın
ması gereken bir husus, cazın şümu
lü dışında kalan sahalarda faaliyet
gösterirken bile gerçek caz duygusu
nu ve anlayışını ancak arızî olarak
ifade etmiş bulunmasıdır.
Diğer taraftan, Amerikalı zenci
lerin, başlangıçta bir sanat şuuru içinde olmadan yarattıkları yeni mu
siki, birçok Avrupalı bestekârı testrinde bırakmıştır. Caz musikisi, bit
Ravel'i piyano konsertolannı yazma
ğa, bir Stravinski'yi Histoire du Soldat'yı yahut Ebony Concerto'yu bestelemeğe sevketmiştir. Cazdan
sanat semasını berraklaştırmış bereket
li bir fırtına" diye bahseden Fransız
bestekârı Darius Milhaud'nun Creation du Monde adlı balesi ise, cazlehçesinin klâsik musikide yer alışı
nın ilk örneklerinden biridir.
Ancak bütün bu Avrupalı beste
kârlar ve caz tesirinde besteledikleri
eserler, kendi başlarına değerleri bir
tarafa, gerçek caz ile ancak pek uzaktan ve son derece sathi olarak ilgilidirler. Sebep, Stravinski'nin bir
slav Milhaud ile Ravel'in de Fransız
olmalarından çok, caz tarzından
yazmak teteyen "klasik" bestekarla
rın, bu musikinin derinliğine nüfuz
etmeden, sadece kulak dolgunluğuyla
işe girişmeleridir. Bu sahada şimdiye
kadar yazılmış en başarılı eserin,
çenlerde Amerikada ilk defa çalınan,
İsviçreli bestekâr Rolf Liebermannın onîki ton sistemiyle bestelediği
"Cazband ve Senfoni Orkestrası için
Konserto" olduğu anlaşılıyor.
Türk - Amerikan Derneğinin bu
Pazar günü verilecek konserinde,
Ellington ile Milhaud'nun bu iki tipik
eserden başka, Cenubi Amerika dans
ritmleriyle yoğrulmuş bir de senfoni var: Morton Gould'un Lâtin - Amerika senfonisin

G Ü Z E L L İ K
K a z a n a m ı y a n güzel
İsveç yolcu uçağının içinden siyah
saçlı, siyah gözlü bir genç kız indi.
Etrafını alan birkaç gazeteciye yorgun bir ifade ile:
"— Bundan böyle hiç bir güzellik
müsabakasına iştirak etmiyeceğim"
dedi.
Bu Suna Soley idi. Türkiye Güzel
lik Kraliçesi ve Avrupa ikincisi hiç
kimse ile konuşmadı ve doğru evine
gitti. Gazeteciler kendisini takip et
tiler. Helsinki'deki müsabakanın ce
reyan tarzı etrafında Suna Soley'den
malûmat istiyorlardı.
. Suna Soley, Helsinki'de bulundu
ğu müddet içinde Avrupa Güzellik
Kraliçeliğine namzet gösterilmişti.
Hattâ gazeteler kraliçelik için tek isim Suna Soley, diyorlardı. Halk,
Türkiye Güzelini her gördüğü yerde
büyük tezahürat ile karşılıyor, imza
istiyor, beraber resim çektirmek için
birbiri ile yarışıyordu. Suna Soley'in
sempatik hali, esmer güzeli olması
ve hattâ Gina'ya benzemesi sarışın
halklı şimal memleketinde lehinde olan havayı bir kat daha kuvvetlendi
riyordu.

Suna
1954
senesi Güzellik Kraliçesi
seçimleri yapılırken jüri heyeti
ni koyu siyah saçlı, siyah gözlü,
ufak tefek bir kız bir hayli meş
gul etmişti. Jüri tereddüt içinde idi. Bu genç kızı Türkiye Güzellik
Kraliçesi ilân edebilmek için bazı
vasıfları üzerinde tereddütleri izale
etmek icabediyordu. Boyu kısa de
niliyordu, fazla İtalyan tipinde ol
duğu ileri sürülüyordu. Bu genç
kız 1955 Türkiye Güzellik Kraliçe
si ve Avrupa ikincisi Suna Soley
idi.
F a k a t 1954 de şans Suna Soleye
yardım etmedi, karşısında çetin
bir rakip de vardı, Sibel Göksel
kraliçe ilân edilmişti. Halk Suna
Soley'e büyük tezahürat yapıyor
du, jüri şaşırdı ve Suna Soteyi da
bir ünvana bağlamak zorunda kaldı ve onu "Zarafet Kraliçesi" ilân
etti. Ve teselli mükâfatı olarak da
Tarsus ile seyahate çıkardılar.
Suna Soley tam bir sene ça
lıştı. Gizli gizli güzellik enstitüle
rine gitti, vücut güzelliği ölçülerini
aynen muhafaza etmek için tedbir
ler aldı. Altı ay içinde ideal vücut
ölçülerine sahip oldu. F a k a t boyu
kısa idi. Üzüntüsü ve korkusu buy
du.
Müsabakanın başlamasından on
dakika öncesine kadar Suna Soley
tereddüt içinde idi. Boyunun kısa
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Bir ara hastalandı, gribe tutuldu,
fakat tedavisi yapıldı, iki gün içinde
düzeldi ve iyileşti. Müsabaka gecesi
ne kadar bütün memleket güzellerini
Helsinki'nin her tarafını gezdirmişlerdi, fakat bu arada Fin 'güzelinin kim
ve nasıl bir şey olduğu üzerinde bü
yük bir ketumiyet gösterilmişti. Fin
landiya kendi güzelini saklamıştı,
müsabaka gecesi birden Fin güzeli
ortaya çıktı ve müsabakaya iştirak
etti, birincilik üzerinde hak sahibi olanlarm vasıflarını kendisinde topla
mış olduğu görüldü. Finlandiya kur
nazlık etmişti. F a k a t buna rağmen
jüri daha ilk geçişte Suna Soley'in
etrafına toplanmıştı. Suna Soley, bü
tün bunlara rağmen kraliçe olacağa
benziyordu. Jüri gene tereddüt içinde
kaldı, gene işler karışmıştı. Fin güze
li mi, Türk güzeli mi ?

Kapaktaki Güzel

a

Müsabaka

Jürinin kararı ilân edildiği zaman
Suna Soley'in büyük bir haksızlığa
şanssızlığa kurban gittiği görüldü.
Kraliçeliği bir tek rey farkı ile kay
betmişti, Fin güzeli bir rey farkı İla
kraliçe ilân edilmişti.
Suna Soley Avrupa Güzellik Kra
liçeliğinde ikinci oldu. Fakat herkes
biliyordu ki, Suna Soley'in bu ikin
ciliği aslında birinciliktir.
Suna Soley, bu neticeden gayri
memnun değildi. O, verilen karara itiraz etmemiştir. Her zaman jürinin
haklı olacağını kabullenmiştir. Diğer
bazı memleket güzelleri gibi ne ağla
mış, ne bağırmış ve ne de jürinin
üzerine yürümüştür. Müsabakanın
neticesi ilân edildiği zaman, Fin gü
zelini ilk tebrik eden Suna Soleydir.

Güzellik kraliçesinin bu hareketi
Finlandiya'da çok müsbet karşılan
mış ve üzerinde söylenen müsbet söz
lere yenilerini ilâve etmiştir. Soley'e
bir çok teklifler yapılmıştır. İsveç
film şirketleri kendisini angaje et
mek istemişlerdir, bir kaç büyük ter
zihane de mankenlik teklifinde bu
lunmuştur. Fakat Suna Soley bütün
bu teklifleri reddetmiş ve bir gece
gürültüsüz, patırtısız İstanbul'a gel
miş ve doğruca evine gitmiştir.

Suna Soley memlekete dönüşün
den bir müddet sonra balolara, resmi
davetlere gitmeğe başladı. İlk olarak
Hilton otelinde, artistlerin Türkiye'
den ayrılışları münasebetiyle verilen
ziyafete iştirak etti ve takdir topla
dı. Amerikalı artistler Suna Soley'i
beğenmişler, sevmişlerdi. H a t t â Su
na Soley'e Hilton'un oğlu tarafından
izdivaç teklifinde bulunulduğu söy
lendi, yazıldı. Ancak, bu bir hakikat
değildi. Çünkü Nicky Hilton'un kum
ral Terry Moore ve Fransız artistin
den ayrılacak hâli yoktu. F a k a t Hillton'da verilen şaşaalı büyük baloda
Suna Soley gözleri üzerine çevirme
sini bilmişti. Zarifti, gençti ve iyi gi

Soley
lığı ileri sürülerek bu sefer de ka
zanamazsam diye düşünüyordu. Ni
hayet Sunayı ikna ettiler ve mü
sabakaya girdi. Jüri ittifakla Su
na Soley'i Türkiye Güzellik Kra
liçesi ilân etil. üzerinde çok söz
söylendi. Gina'yı taklit ettiği, onun gibi yürümeğe, onun gibi, tu
valet yapmaya çalıştığı ileri sü
rüldü.
Helsinki'den evvel Danimarkaya uğradı ve Avrupa Güzellik Kra
liçeliği müsabakasına giren bazı
memleket güzelleri ile bir "hazır
lık" müsabakasına girdi. Birinci
oldu, Danimarka halkı Suna'ya bü
yük tezahürat yaptı, gazeteler gün
lerce ondan bahsetti.
Finlandiya halkı Suna'yı çok
sevdi ve gazeteler Fransız güzeli 1le birlikte kendisini
birinciliğe
namzet gösterdiler. Netice ümit edildiği gibi çıkmadı, Suna Soley
Fin güzelinin arkasından ikinci se
çildi.
Suna Soley on sekiz yaşında
dır. Boyu 1,62, kilosu 54, bal ka
lındığı 62, kalçaları 92 santimdir.
İstanbul'un meşhur terzilerinden
Meşkure Gürsel'e bir müddet man
kenlik etmiştir. Tahsili ortadır, iyi
bir ailenin kızıdır. Temek pişir
mekten, ev işleri görmekten hoş
lanmadığım sözler.

yinmişti. Muhakkak olan bir şey var
sa Hilton'un genç oğlu Suna Soley
ile dans ederken mültefit davranmış
tı.
Suna Soley'e yeni teklifler yapıl
dı, fakat her birisini reddetti. İstedi
ğine erişmişti. Herkes tarafından bi
lmiyordu ve daha güzeli arzusu ta
hakkuk etmiş, sosyeteye dahil olmuş
tu.
Artık bundan sonrası herkesin
beklediği gibi, iyi bir izdivaç ve iyi
bir hayattı.
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Basketbol
Avrupa şampiyonası

R

kanımız hakkındaki sözleridir. Ant
renör diyor ki: "Türk takımının tak
tiğini çok beğendim. Muhakkak ki
basketbolü bilerek oynuyorsunuz. An
cak takımınızın uzun zaman beraber
çalışmamış ve bu turnuvaya biraz acele hazırlanmış olduğunu zannediyo
rum. Halbuki basketbol uzun müddet
beraber çalışmaya ihtiyaç gösteren
bir spordur". Bu dış objektiften dö
külen hakikatler karşısında donup
kalmamak elden gelmiyor. Bir bakış
ta hükmünü veren antrenörü tebrik
etmek yerinde bir harekettir. Bizim
en büyük noksanımız beraber ve
muntazam çalışmamış olmamızdır.
Daha sonra Peştede yaptığımız mü
sabakalarda Finlandiyayı 82-66, Lüksemburg'u 72-59 yendik. Fakat bu
arada Macarlara büyük bir şanssız
lık neticesi 66-55 yenilmiş bulunuyo
ruz. Şampiyonanın hakiki neticesi
ancak önümüzdeki günlerde belli olacaktır.

Atletizm
Bayram

Orta
boylu, şişman bir zat etra
fında bulunan gazetecilere:
— Türk takımı nerede, yoksa ya
rışa girmiyor mu? diye sordu. Ha
dise 12 Haziran Pazar günü Mithatpaşa stadında cereyan ediyordu. Su
ali soran zat Yunan atletlerinin ka
file başkanı idi. Gazeteciler birbirle
rinin yüzüne baktılar. Hiç kimse ken
disinde bu suale cevap vermek cesa
retini gösteremedi. Mahcup bir vazi
yette suçlu bir çocuk gibi bir şeyle
oyalanmaya çalıştılar. Doğrusu bu
hakikaten üzücü bir nokta idi. Bilin
diği gibi geçen hafta Mithatpaşa sta
dında İstanbul atletizm bayramının
26 ncı senesi karşılaşmaları yapılıyor
du. Müsabakalara davet edilmiş olan
Yugoslavlar iki atletle Yunanlılar ise tam bir takımla iştirak etmişler
di. Türk takımının kalbur üstü ele
manları ne hikmetse ortada gözük
müyorlardı. İşte Yunan kafile baş
kanı da haklı olarak bunu soruyor
du. Atletlerimizin bu yarışmalara
neden iştirak etmediklerini samimi
olarak söylemek icap ederse öğrene
cek bir tek şahıs bile bulunmadı. Ha
ni önümüzdeki Temmuz ayında Barcelonada yapılacak olan Akdeniz olimpiyatlarına hazırlık yapılacaktı..
Hani atletlerimiz Mısır karşılaşma
sından sonra muntazam bir şekilde
çalışmalara tabi tutulacaktı. Bütün
bunların bir laf, daha doğrusu kuru
birer vaad olduğu pek erken anlaşıl
dı. Mithatpaşa stadı futbol maçları
na kapısını kapadığı belli oluyordu.
Tribünlerdeki seyirci sayısı çok çok
2000 i geçmiyordu. Müsabakaya Cu
martesi günü saat 17.00 de başlandı.
Mutad merasimden sonra alâkalı alâ
kasız bir sürü nutuk meraklıları
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Mecmuamızın
basıldığı şu sıralarda Peştede yapılmakta olan Av
rupa Basketbol şampiyonası sona er
miş olacaktır. 18 milletin iştirak et
tiği bu karşılaşmalar dört gurup üze
rinden yapılmakta ve hakikaten Av
rupa çapında büyük bir cazibe ve ehemmiyet taşımaktadır. Hatırlarda
olduğu gibi memleketten ayrılırken
birer basın toplantısı yapan milli ta
kım antrenörü Samim Göreç ve Spor
tif Oyunlar Federasyonu başkam Fa
ik Gökay bu şampiyonadan fazla ümitli gözükmemişler dokuzunculuğun
iyi ve onbirinci olmamızın da ihtimal
dahilinde bulunduğunu söylemişler
di. Hemen ilâve edelim ki isabet va
ki olmuştur. Fakat, gönül isterdi ki
neticeyi daha evvelden kestirmiş olanlar ona göre metodlu bir çalışma
takip etsinler. Dokuzunculuk veya on
birincilik gibi dereceler de üçüncülüğe
veya beşinciliğe insin. Yani bu vadi
de Avrupada söz sahibi olalım. Yok
sa kuru kuruya kehanette bulunmak
ye neticeyi evvelden kestirmek mü
him bir kıymet taşımaz. Peştede ilk
karşılaşmayı "Nip" açık hava sta
dında, çekmiş olduğumuz kura mu
cibince İtalya ile yaptık. Takımımız
uzun müddet kuvvetli rakiplerimize
karşı canlı bir oyun çıkardı ilk dev
reyi 39-37 yani yarım basket farkla
bitirmiştik. İkinci devrede ise oyunun
insiyatifitti ellerine geçiren rakiple
rimiz neticede sahadan 86-63 galip
ayrıldılar. Burada mühim bir nokta
üzerinde durmak isteriz. O da İtal
yan millî takımının antrenörlüğünü
yapan Amerikalı M. C. Gregor'un ta-
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Basketbolcular A v r u p a ' d a
Evdeki hesap çarşıya uymadı
AKİS, 18 HAZİRAN 1956

Atletizm B a y r a m ı
Sadece koştular
seyircilerin üzerinde soğuk duş teesiri bırakan uzun uzun konuşmalar
yaptılar. Ne demek istediklerini hiç
kimse anlamadı. F a k a t kendileri
memnun gözüküyorlardı. İki gün de
vam eden müsabakalarda alman de
receler hiç de memnuniyet verici de
ğildi. Düşük, heyecansız ve daha doğ
rusu sıkıcı kelimeleriyle izah edil
mesi doğru olan yarışlarda alman
teknik neticeler şunlardır:'
110 engelli: i — Masellos (Yu
nan) 15,5-10. 400 metre: Fahir Özgüder (Türk) 50,1-10. Gülle atma:
Yatağanos (Yunan) 14,41 metre. 100
metre: Çolakis (Yunan) 11,1-10. Çtekiç Atma: Muzaffer İskender (Türk)
45.85 metre. 1500 metre: Turhan Göker (Türk), 3.58,9-10. Üç adım: Anderiya (Yunan), 13,71 metre. 4x100:
Birinci Fenerbahçe (Türk) 45,3-10.
Sırıkla atlama: Efsetatiadis (Yunan)
3,90 metre. 400 metre: Kosmas (Yu
nan) 56,6-10. 200 metre: Çolakis
(Yunan) 23,5-10. 800 metre bayan
lar: Sevim Çilingir 2,35,9-10.
800
metre: Depastas (Yunan) 1,56,2-10,
5000 metre Papavasidi (Yunan) iŞk09.7-10. Disk atma: Yatağanos (Yu
nan) 46,12. Yüksek atlama: Çetin Şahiner (Türk) 1.80. Cirit atma: Nuri
Çetinyılmaz 49.90. Uzun atlama Kipiros (Yunan) 6.92. Balkan Bayrak:
Yunan takımı 3,27, 7-10. — N. S.

Futbol
Milli Takım kampta
boylu geniş ve iri yapılı
Ç okbir uzun
şahıs gazetecilere:

<<— Çocuklardan çok memnunum,
hepsi Üzerlerine düşen vazifeyi müd
rik ve içten gelen bir çalışma ile kam
pın nizamlarına harfiyen riayet et
mektedirler" diyordu. Bu sözleri söyleyen şahıs spor dünyamızca tanınan
eski kalecilerden Necdet Erdemdi.
Seleksiyon komitesindeki ciddî çalış-

SPOR
reket tarihine kadar topsuz sadece
kültürfizik hareketleriyle iktifa edi
lecektir. 26 Haziranda İtalya karşı
sında gençlerimizden çok büyük bir
başarı beklemek bu şartlarda yersiz
dir. Bundan evvel de işaret ettiğimle
gibi ölü sezonda müsabaka kabul et
mek federasyonun islediği en büyük
hatadır. Bizim için milli maç kabul
etme tarihi daha ziyade Şubat veya
Mart ayları olmalı idi. Şimdiki hal
de söylenecek yegâne söz: Allah
muvaffak etsin demekten başka bir
şey değildir.

Kulüpler
Spor dedikoduları
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ması -hakikaten takdirle kaydedil
mekte idi. Necdet Erdem aynı za
manda Moda'da açılmış olan Milli
Takım kampının müdürlüğünü yapı
yordu. Bu seferki konuşması daha zi
yade yeni vazifesi hakkında efkârı
umumiyeye malûmat vermek içindi.
Bilindiği gün evvelâ 25 tecrübesiz elemanı milli kadroya alan Futbol Fe
derasyonu sonradan "basının ikazı
ile demek doğrudur" 18 elemanı kad
ro dışı bırakmış ve onun yerine bey
nelmilel müsabakanın havasına yat
tan diğer futbolcuları almıştır. İşte
bu futbolcular geçen hafta içerisinde
Modada kampa .alındılar. Maksat:
koca bir sezon müsabakadan müsaba
kaya koşan bu gençlere bir müddet
dinlenme imkanı vermek ve âdeta
laçka olan adalelerini yeniden maç
çıkarabilecek bir duruma getirmek
ti. Hafta içinde gazetelere bir göz
atan spor otoriteleri gençlerin de
nizde çekilmiş olan resimleriyle kar
şılaştılar, işte bunun üzerine bir va
veyladır koptu. Nasıl olur diyorlardı ?
Futbolcu; hem de önlerinde ciddi bir
maç bulunan futbolcular denize so
kulur mu ? Bunun lehinde konuşanlar
da yok değildi. F a k a t ekseri otori
teler aleyhteydiler. Milli takımın
antrenörü ise denize girme hikayesi
ni şöyle izah diyordu: "Futbolculara
banyo yaptırmış olmak ve sinirlerini
düzeltmek için denize soktuk. Müd
det 10 dakikadan fazla değildir. Adaleye zararlı olacak banyolar, kabul
etmek lâzımdır ki 10 dakika değil bir
iki saat suda kalmaktır." Millî takım
10 günlük istirahatten sonra 19 Ha
ziranda Hacettepe ile bir deneme ma
çı yapacaktır. Bundan sonra da ha

a

Nuri Turan

Fenerbahçe kulübünün yıllık kongresi siyasi partilerin kongreleri
kadar büyük bir alâka görmüş ve
ciddi gazetelerin bile baş sabitelerin
de manşette en az üç sütunluk yer iş
gal etmiştir. İri puntolarla yazılmış
olan haberlerin içinde AKİS'in bun
dan evvel tanıtmaya çalıştığı genç
idare heyeti üyesi Muhittin Bulgurlu
nun ifşaatı yer almaktadır. Bulgurlu
nun kongredeki konuşması âdeta
spor muhitinde bir bomba tesiri yap
mış ve bu tesir gittikçe her tarafa si
rayet etmiştir. Hususi organizasyon
larda yapılan yolsuzlukların birden
ortaya atılışı spor otoriteleri arasın
da memnuniyet uyandırmakla bera
ber doğrusu istenirse hiç birisi cesa
retle bu mevzu üzerinde durmamak
ta daha ziyade hadiselerin tebellür
etmesini beklemektedirler. Vakıa ba
sma ispat hakkının tanınmamış ol
ması bu şekilde hareket edişlerine bir
sebep olarak gösterilebilir. Biraz bubiraz da nemelâzımcılık sebebiyle
hepsi bir köşeye çekilmişlerdir. Mu
hittin Bulgurlunun ifşaatından he
men iki gün sonra bir gazetede Sad-

ri Usoğlu, Remzi Tosyalı ve Muzaf
fer Bozok'un beyanatları ile karşıla
şıldı, itham altında kalan her üç idareci de mahkemeye müracaat ede
ceklerini bildirmekte idiler. Hattâ bu
arada bir akşam gazetesinde Fenerbahçenin meşhur tiplerinden Yağcı
Ali de mahkemeye müracaat edece
ğini bildiriyordu. Yağcı Ali'ye ne ol
muştu- Söylenen ve ifşa edilen sırlar
içerisinde ismini alâkadar eden en
ufak bir söz dahi geçmemişti. Bu
gayreti neden ileri geliyordu?. Buna
kat'i olarak bir cevap verilemezdi ama, kongrede hırpalanmış olmasının
kendisini üzdüğü söylenebilirdi. Bu
Uç idarecinin mahkemeye müracaat
edecekleri haberinden iki gün sonra
Kadıköyündeki kulüp lokalinde bir
basın toplantısı yapan Muhittin Bul
gurlu pervasızca ithamlarına gene
devam etti. Bu arada söz alan Fe
nerbahçe idare heyeti azası ve ayni
zamanda Muhittin Bulgurlunun avu
katı olan Ertuğrul Akça; kongrede
ki sözlerin basına ufak bir nüans far
kı ile aksettiğini, Muhittin'in bu ifşa
atı daha ziyade hâdiseye ismi k a n 
san Fenerbahçeli idareci Hayrullah
Güvenirden işittiğini söyledi ve söz
lerine: "Bu memlekette haysiyet ve
şerefi kırılan insanların müracaat edecekleri bir merci vurdu. O da mah
kemedir. Bu şahıslar neden duruyor
lar? Neye mahkemeye müracaat et
miyorlar, diye devam etti. Bu satırla
rı yazdığımız dakikaya kadar henüz
itham edilen şahıslar mahkemeye res
men müracaat etmiş değillerdir. Bu
arada edindiğimiz malûmata göre.
Muhittin Bulgurlunun elinde iki adet vesika vardır. Ve bunları adı ge
çen şahıslar kendisini mahkemeye
vermezlerse basın yolu ile efkârı umumiyeye açıklıyacaktır. Ortaya atılmış olan bunca iddialardan sonra
Beden Terbiyesi teşkilâtının harekete
geçmesi beklenmektedir.

Millî futbol t a k ı m ı k a m p t a
Karada mı, denizde mi oynıyacağız
AKİS, 18 HAZİRAN 1955

pe
cy
a

cy
a

pe

