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Dış hâdiseler h a k k ı n d a 
imdiye kadar, pek çok kimse gibi 
ben de AKİS'i alır almaz Yurtta 

Olup Bitenleri okur, sonra vakit bul
dukça öteki tarafları karıştırırdım. 
Şimdi bir kısmın daha tiryakisi ol
dum: Dünyada Olup Bitenler. Yalnız 
iç değil, hakikaten dış hâdiselerin de 
hakiki yüzünü sadece AKİS'ten takip 
edebiliyorum. Maksatlı haberlerin 
maksadını o kadar güzel, tarafsız ve 
vukufla tahlil ediyorsunuz ki, aşkol
sun!. 

Ruhi Güven - İstanbul 

rtık dış politikamız . hakkında ne 
düşündüğümü soranlara "AKİS 

gibi düşünüyorum" cevabını veriyo
rum. Zira dünyanın dört bir tarafın
dan gelen haberleri mükemmel bir 
süzgeçten geçiriyorsunuz. Allah bu 
süzgeci, büyük başlık meraklısı gün-
delik gazetelere de İhsan etsin. 

Ragıp Tankur - Ankara 

ktidarın dış hadiseler hakkında 
memleketi tenvir etmesinin lüzumu 

kadar ısrarla istenmediğini söyliyerek 
aklınız sıra Menderes'i mazur göster
meye çalışıyorsunuz. Dünyada ve Ahi. 
rette C. H. P. nin, Hür P. nin ve 
C.M.P. nin elleri yakamızda olacaktır. 

Naci Tuğrul - İstanbul 

Kalkınma hakkında 
ürkiyede iktisadi kalkınmada ye
ni bulunmuş olan ve tatbik edilen 

"cezbe teorisi" burada alâkayla takip 
edilmektedir. Bu teorinin malt cephesi 
mal ve hizmet miktarının artmasını 
dikkate almadan, para ve kredi hac
mini milyarlarla çoğaltmak, tedavül 
süratine azami hız vermektir ya.. 

Bir Profesör bunu anlamadığını söy-
ledi. Ben dedim ki; "Ama Einstein'ı 
anlıyanlar enderdi!" "Türkiyede anla
yan var mı?" dedi. "Var, az ama var" 
dedim. Behzad Bilgini, Profesör Ni-
had Erimi, gazeteci Saftı Kılıçlıoğlu-
nu ve Server Somuncuoğlunu sayalım. 

Profesörün yüzünde acı bir ifade be-
lirdi, bir şey demedi. Ama ben sez
dim: Anlıyamıyordu, teori zordu! 

Kadıoğlu - Hamburg 

Üniversite hakkında 
ecmuanızın 1 Aralık 1956 tarihli 
sayısının 11. sahifesinde çıkan 

Törenler, başlıklı yazıyı okumuştum. 
22 Aralık 1966 tarihli sayısının aynı 

sahifedeki mevzuubahis dekanın tek
zip mahiyetinde olan zira kendisi de 
öyle diyor- açış konuşmasının metni
ni de okudum. Fakat Sayın Dekan tek. 
zip mahiyetinde olan -zira kendisi de 
sının metni ile "kaş yaparken göz çı
karmak" darbımeseli gibi, AKİS'in id
dialarının doğru olduğunu tasdik et
miş oluyor. Zira konuşmasının 3 ve 4 
üncü pragrafları top yekûn konuşma
sından okadar ayrı o kadar başka he
defte ki, insan ilk okuyuşta hemen 
fark ediyor. Adeta bu kısımlar politi
kayım diye bar bar bağırıyor.. 

Güner A. Ünalan - İstanbul 

37 nci sayınızda. Dil ve Tarih,- Coğ
rafya Fakültesi Dekanı Prof Sedat 

Alp'in, Fuzuli'yi anma töreninde söyle
dikleri nutkun tam metnini "Kanun 
Mecburiyeti" baslığı altında neşretme
nizi doğru bulmadım. Bir sairimizin 
aziz ruhunu yâdetmek için yapılan e-
debi bir toplantıda irad olunan ve ".... 
memleketimizin son yıllarda misli gö
rülmemiş kalkınma hamlelerine sahne 
olduğunu'', "yurdumuzda hergün ar
tan mühendis ihtiyacını karşılamak 
üzere kurulmakta olan Ortadoğu Tek
nik Üniversitesinin Ankarada acılısını" 
müjdeleyen bir nutkun tam metnini 
kanunen mecbur olmasanız da neşret
meniz lazım gelmez mi idi? 

Mahmure Bulver - İstanbul 

öylüyüm. Çeyrek derecede okur 
yazar olmadığım halde gazete ve 

mecmuaları kekeleye kekeleye okur. 
birşeyler anlamağa çalışır ve zevk du
yarım. Nabza göre şerbet vermeyin di
yen dekanın vekâlet emrine alınışı, 
İdealist Profesörlerin, Doçentlerin bir
birini takip eden istifaları bos kafam
da geniş yer işgal etti. Hele Atatürkün 
"En Hakiki Mürşit İlimdir" sözünün 
Üniversite kapısınla üzerinde yazılı ol
duğunu öğrenince, içimden burkuldum, 
kıvrandım. Acaba Hürriyet bu mu? 
Bu mu Demokrasi? 

A. B. Eren - Ahmetli 

üneşin balçıkla sıvanamıyacağı 
hakikatinin bütün çıplaklığına 

rağmen, bu ise kalkışmak, göğü boya
mak kadar hayalî, iğne ile kuyu kaz. 
mak derecesinde çaresiz ve güldürü
cüdür. Demokrasilerde üniversite muh
tariyetini savunmak hakkını, söz hür
riyeti bahsinde tanık tutup; "Bakınız, 
nasıl konuşuyorlar, iste gerçek De
mokrasi!." diye böbürlenmek neden? 
Münevverlerin acısı, Üniversitenin, ba
tılı anlamıyla, muhtariyeti davasıdır. 
Bütün özledikleri de, haksızlığı savun-
ma hürriyeti yerine, haksızlığın sona 
erdirilmesidir. 

H. Hacıbaşıoğlu - Bafra 

sağıdaki iki mısraın sayın Profe
sör .Turhan Feyzioğluna duyurul

masına delâletinizi rica ederim: 
Miri derviş bahste nâ-ehl imiş meğer 
İbni Kemal sandık Ebû-cehl imle meğer! 

Yaşar İnan - Ankara 

limsever zenginlerimizin himayesin
de, siyasi ve malt sapıklıkların te

sir sahası dışında, hür fikirlerin ocağı 
olacak bir "İlim Yuvası" kurulması 
fikrini, mecmuanız sütunları arasında 
-zemin ve zaman çok müsait olduğu 
halde- bugüne kadar savunana rastla
madık. 

Yoksa aydın kişiler arasında "Paris", 
hâlâ 19 uncu asır sonundaki kıymetini 
kaybetmedi nü? Bize ait her meselenin 
serbestçe konuşulacağı yer, ne vakit 
Türkiye olacak? 

Emin Ömergil - Ankara 
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YURTTA O L U P BİTENLER 

Kıbrısta tedhiş hareketlerini önlemeye çalışan İngiliz askerleri 

Kıbrıs 
İşin içyüzü 

u haftanın başında Salı günü 
D.P. Meclis Grubunun, Çarşamba 

günü Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin azaları kendilerine hükümet ta
rafından izahat verilmesini bekledi
ler. Beklediler ama, boşuna bekledi
ler. Kıbrıs meselesi, nihaî safhasına 
yaklaşmış bulunuyordu. Hükümete 
tetkik olunmak üzere bir metin tevdi 
edilmişti. Metin hakkında Başbakan 
Adnan Menderes acele bir beyanat 
vermişti. Müteakiben Kıbrıstaki 
Türk cemaatin liderleri memleketindi-
ze gelmişti. Bunların da üç açıklama
sı neşredilmişti. Üç açıklama, üç ayrı 
görüşü ortaya atıyordu. Kıbrısta yal-
puan ilk beyanatta Anayasa, Türk 
camaatin hiçbir esaslı talebinin karşı
lanmadığı mucip sebebiyle Türk ekal
liyet tarafından reddediliyordu. İkin
ci beyanat Dr. Fazıl Küçük tarafın
dan Türkiyeye ayak basıldığında ya-
pılmıştı. Onda Anayasanın tetkik e-
dilmekte olduğu, şimdilik birşey 
söylenemiyeceği bildiriliyordu. Türk 
liderler üçüncü defa olarak ağızları
nı açtıklarında ise "şunu Türk Hü
kümeti bilir", "bunu Türk Hüküme
ti bilir" tarzında sureti katiyede po
litik olmayan sözler sarf ettiler ve 
Anayasanın daha lehinde vaziyet al
dı lar . Dr. Fazıl Küçük ve Faiz Kay-

Son perdenin son sahnesi 

mağın kendilerini Başbakan Adnan 
Menderesin acele beyanatına uydur
maya çalıştıkları anlaşılıyordu. Aslı-
na bakılırsa Cemaat temsilcileri, uy
makta güçlük çekmekte haklıydı
lar. Zira acele açıklamanın yapıldığı 
20 Aralıkta Cumhuriyet Hükümeti
nin Kıbrıs politikasında yani ve mü
him bir dönemeç daha alınıyordu. 

Hükümetten Mecliste beklenilen 
izahat elbette ki beynelmilel gizli te
masların açıklanması veya zamanı 
gelmeyen ifşaat değildi. Ama böyle 
mühim bir meselede teşrii Meclisi ha
bersiz bırakmak, 099dan direktif alma
mak, onun temayülünü yoklamamak 
hataydı. Adnan Menderesin kendi 
Grubuna arzuladığı temayülü kabul 
ettirebileceğine kani olması müm
kündü. Üstelik bu kanaat, haklıydı 
da.. Buna rağmen aldığımız yeni dö
nemeçte, Türk 'milletinin düşüncele
rinin Mecliste ifade edilmesi önü
müzdeki Müzakerelerde Cumhuriyet 
Hükümetinin ancak işini kolaylaştı-
rabilirdi. 

Nitekim Çarşamba günü Dışişleri 
Bakan Vekili Ethem Menderes dış 
politikayla alâkalı sözlü sorulara sı
ra geldiğinde kürsüye çıktı ve hü
kümetin dış politika hakkında Cuma 
günü umumi izahat vereceğini bil
dirdi. Yalnız bu izahatın nasıl verile
ceğini tasrih etmedi. Eğer hükümet 
resen izahat verirse müzakere açıla
cak ve herkes konuşabilecekti. Yok 

izahat, sözlü sorulara, cevap olarak 
verilirse o takdirde sadece soru sa
hipleri fikirlerini beyan edebilecek
ti. Sözlü soruların ikisinde Orta Do
ğu durumu, birinde hükümetin dış 
politikada; izahat vermemesi sebebi, 
birinde Kıbrıs bahis mevzuu ediliyor
du. En hararetli müzakerelerin Orta 
Doğuda, en alâka uyandırıcı olanın 
Kıbrıs mevzuunda cereyan edeceği 
muhakkaktı. 

Gittikçe yumuşayan tutum 
ira Kıbrıs mevzuunda 20 Aralık
ta söylenilenlerin- yepyeni bir dö

nemeç teşkil ettiğinde zerrece şüphe 
yoktu. Gerçi bu beyanatı takiben 
D.P. nin İstanbulda çıkardığı Hava
dis gazetesinin başyazarı Bahadır 
Dülger, politikamızda hiçbir değişik
lik olmadığını yazdı. Erzurum mület-
vekilinin onu yazarken hâdiselere 
bakacak yerde kendisini İzmir mil
letvekili Cihad Babana karşı duydu
ğu hislerin tesirine- kaptırdığı anla
şılıyordu. Cihad Baban Başbakana 
bu mevzuda bir sözlü soru tevcih et
mişti. Sorusunda Kıbrıs hakkında i-
zahat istiyor ve yeniden bazı taviz
lerde bulunulup bulunulmayacağının 
açıklanmasını talep ediyordu. D.P. 
sözcüsünü kızdıran işte bu son kı
sım olmuştu. "Sanki taviz vermişiz, 
de, yenisini verip vermiyeceğimiz so
ruluyor. Türk politikası daima aynı 
kalmıştır" diyordu. Halbuki Türk 

AKİS,29 ARALIK 1956 
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YURTTA OLUP BİTENLER 

politikası asla aynı kalmamıştı. Bu, 
başlıbaşına bir kusur değildi. Ama 
acaba değişiklikler menfaatlerimize 
tamamiyle uygun muydu? Bunu an
lamak için sadece, bizim değil, alâ
kalı diğer devletlerin de görüşlerin-
deki değişikliklerin hangi istikamet
te olduğuna bakmak lâzım geliyor
du. 

Türk politikasının gelişmeleri 
umhuriyet Hükümeti 24 Ağus
tos 1955'e kadar, bir "Kıbrıs 

meselesi "nin mevcudiyetini kabul et
medi. Daha doğrusu, bu meselenin 
mevcudiyetini alenen kabul etmedi. 
Yunanlılar dünya ölçüsünde propa
ganda yapıyorlardı, Yunan devlet 
adamları ateşli beyanatta bulunuyor
lardı, Kıbrısta bombalar patlıyordu, 
Makarios "Enosis"in alemdarı vaziye 
tine geçmişti,. Kıbrıslı Rumlar yay
gara koparıyorlardı. Bütün bunlara 
karşı Cumhuriyet Hükümeti, Fatin 
Rüştü Zorlunun tabiriyle "asil bir 
sukut" muhafaza ediyordu. Türk ba
sınının ikazlarına Ankara kulakları
nı tıkamıştı. Kıbrıs meselesi mi ? Bu 
da neydi ? İşte Cumhuriyet Hükü-
metinin görüşü buydu! Ada Üzerinde 
hak iddia etmiyorduk, Adadaki Ekal
liyetimizin durumu ile alâkadar ol
muyor, onların haklarını korumak, 
niyetinde olduğumuzu bilmiyorduk. 
İngilterede idam cezasının kalkıp 
kalkmaması hususunda ne kadar va
ziyet alıyorsak, Kibrisin mukadderatı 
mevzuundaki vaziyetimiz de ondan 
ileri değildi. Bu iş, İngilterenin iç işiy-
di. Nitekim Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunun 1954 yılındaki toplantı-
sında Yunanistan Kıbrıs meselesinin 
gündeme alınmasını talep ettiğinde 
Türkiye teklifin aleyhinde bulundu 
ve Teşkilâtın, aza memleketlerin iç 
işleriyle alâkadar olmaması gerekti
ği tezini müdafaa etti. 

Sonradan, 27 Ağustos 1955'de 
Londra Konferansında Cumhuriyet 
Hükümetini temsil etmek üzere İn-
gütereye giden Fatin Rüştü Zorlu 
orada tertiplediği bir basın toplantı
sında 24 Ağustos 1955'e kadar olan 
politikamızı şöyle izah etti: "Türkiye 
asil bir sükût muhafaza etmiştir. 
Normal diplomatik kanallardan a-
zimli kararım alâkalı devletlere bil
dirmiş ve tezini Birleşmiş Milletlerde 
savunmuştur". Bundan anlaşılan, a-
çıkça vaziyet almayan Cumhuriyet 
Hükümetinin bilhassa Yunanistana, 
bu meseleyi açmamayı tavsiye, etmiş 
bulunduğudur. Yunan devlet adamları 
nın 1955'e kadar Cumhuriyet. Hükü
metinin mesul şahsiyetlerine, bu hu
susta zaman zaman teminat verdik
leri de bilinen hakikatlerdendir. Yu
nan devlet adamları Türk devlet ma
kamlarına Kibrisin Yunanistana il
hakı mevzuunda koparılan gürültüle
ri resmen reddetmemelerini bir iç po
litika icabı olarak kabul ettirmeye 
muvaffak olmuşlardır. Fakat diğer 
taraftan işi körüklemeyi ihmal etme
mişlerdir. 

AKİS,29 ARALIK 1956 

Liman lokantasında nutuk 
umhuriyet Hükümeti Kıbrıs 
mevzuunda açıkça ilk vaziyetini 

24 Ağustos 1955'de aldı. O gün Baş
bakan Adnan Menderes Liman lokan
tasında meşhur nutkunu söyledi. Nu
tukta, bütün Türkler tarafından dik
kate alınmaması İmkânsız bir açıkla
ma vardı: Kıbrısta Yunanlılar Türk
ler aleyhinde bir katliam hazırlıyor
lardı. Türkiye buna müsaade ede
mezdi. Başbakan icap ederse Adaya 

Makarios 
Siyah hayalet 

asker göndereceğimizi üstü kapalı 
şekilde belirtti. Açıklamanın hakikat 
olduğu şartıyla, Cumhuriyet Hükü
metinin görüşü milletçe tasvip edil
di. Kıbrıstaki ırkdaşlarımıza zarar 
verilmesini kabul edemezdik. O nu-
tukda, hislere hitap ettiği sonradan 
anlaşılan bu beyanın kenarında poli
tikamızın ne olduğu hususunda tek 

bir cümle vardı: "Londraya gidecek 
olan heyetimiz, statükonun muhafa
zasını asgari şart olarak müdafaa e-
decektir". Konuşmanın geri kalan 
kısmı "Bu ne biçim hükümettir ki bir 
kasaba papazına devlet muamelesi 
yapacak kadar eğilip bükülmekte-
dir" tarzında polemikti. 

Böylece statükonun muhafazasının 
Cumhuriyet Hükümeti için asgari 
şart olduğu ilk defa olarak mesul bir 
hükümet adamı tarafından ifade 
edildi. Statüko, Adayı İngilterenin 
bir parçası sayıyordu. 

Azami şart 
olitikamızın biraz daha sarahat 
kesbetmesi, Londra Konferansi 

sırasında oldu. Asgari şartımız, sta
tükonun devamıydı. Ya, azamisi? 27 
Ağustos 1955'de Fatin Rüştü Zorlu 
Londrada Zafer gazetesinin muhabiri
ne bir beyanat verdi ve bunu açıklar 
di. Cumhuriyet Hükümeti delegesi
nin sözleri şuydu: "Türkiye bu kon
feransa herhangi bir pazarlık yap
mak için gelmemiştir.... İngiltere hü-
hümeti Kıbrıs üzerindeki hükümran
lık haklarından fedakârlık yapacak
sa, bunu ancak Türkiye lehine yapa
bilir." 

Demek ki o tarihte Cumhuriyet 
Hükümeti için kabul edilebilecek iki 
şık vardı: Ada ya İngilterede kalır, 
ya da bize iade edilir. Bunu Fatin 
Rüştü Zorlu 1 Eylül 1955 tarihinde 
Londra Konferansında daha etraflı 
şekilde izah etti. Cumhuriyet Hükü
metinin noktai nazarı şuydu: "Şu 
hakle Kıbrıs halkı için Self Govern-
ment'den evvel müstakar bir huzur 
ve sükûn devresine ihtiyaç vardır. 
Şiddet hareketlerinin önlenmesine, 
Kilisenin siyasete karışmamasına 
mani olunmasına lüzum vardır... Bir 
gün Kıbrısta mevcut şerait değişe
cek ve. hava yukarda söylediğim gibi 
Muhtar idareye müsait bulunacak 
olsa dahi, birbirinden bu kadar fark
lı olan iki ayrı cemaatin yaşadığı 
böyle ufak bir toprak parçasında göz 
önünde tutulması gereken ana mese
lenin ekseriyet veya ekalliyet mülâha 
zalarına değil, her iki gruba da tam 

Anadolu Ajansının Bir Tavzihi 
Akis Dergisi yazı İşleri Müdürlüğüne 

Akis Dergisinin 22 Aralık tarihli sayısında "Niçin uydururuz bun
ları" başlığı altında intişar eden yazıda Anadolu Ajansını da hedef tu
tan asılsız bazı iddialara tesadüf olunmuştur. Bunların cevabı aşağı
dadır. 

1 — Anadolu Ajansının bir temsilcisi, Nato Nazırlar konseyi top
lantısının devamınca Parisde hususî Muhabirimiz sıfatiyle vazife gör
müştür. Hakikat "bu merkezde iken derginizde Muhabirimizin "Mu-

olunması asılsız bir isnattır. hayyel" diye tavsif 
2 —Hususî Muhabirimiz tarafından verilen haberde başlıca Le 

Figaro, La Croix ve Le Monde gazetelerindeki neşriyat bahis mevzuu 
edilmiştir. Nitekim bu neşriyat aynen vakidir. Ve derginizde bunun 
aksine ileri sürülen iddiaların hiçbir asıl ve esası yoktur. 

Bu tavzihin basın kanununun 19 uncu maddesi hükümleri daire-
sinde yayınlanmasını rica ederiz. 

Anadolu Ajansı 
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YURTTA OLUP BİTENLER 

müsavat teminine dayanması icap e-
deceği hatırdan çıkarılmamalıdır." 

Fatin Rüştü Zorlu 7 Eylül 1955'de, 
gene Londra Konferansında Cum
huriyet Hükümetinin şartlarını şöyle 
ifade etti: "Adanın statüsünü kendi 
görüşüne göre anlayan ve Self De-
termination yoluyla Adanın kendisine 
iltihakını düşünen Yunanistan bu id
diasından vaz geçmedikçe Self Go
vernment, yani dahili idare şeraitini 
görüşmek ve bu mevzuda Yunanis-
tanla bir teşriki mesai kurmak hiçbir 
veçhile kabili telif değildir". Nitekim 
Cumhuriyet Hükümeti Muhtariyeti 
görüşmek üzere toplanması İngilte
re tarafından teklif edilen Konferan
sı reddetti ve Fatin Rüştü Zorlu 
Türkiyeye döndü. Hatta dönmeden, 
bir basın toplantısı tertipledi ve 5 
Eylül 1955'de pusları söyledi: "(Yu-

di ciddi, meselâ Adanın taksimi gibi; 
hal çarelerini düşünmek lâzımdı. 
Böyle söyleyen hatipler, kapak gü-
rültüleri arasında kürsüden indirildi
ler. Ada taksim edilemezdi. Ada Tür-
kiyenindi ve. Türkiyenin kalacaktı. 
Kimsenin pay istemek hakkı yoktu. 
25 Şubat 1956 tarihinde Fatin Rüştü 
Zorlu, Dışişleri Bakanlığı bütçesinin 
müzakeresi sırasında hükümet adı
na konuştu ve alkışlar arasında "İn
giltere giderse, Kıbrısa biz geliriz" 
dedi. Meclis ekseriyeti, bu görüşü ha-
raretle tasvip etti. Başka bir hal ça
resi kabul etmemiz imkansızdı. 

Yunanistana ihtar 
ncak 1956 yazındadır ki Cumhu
riyet Hükümetinin Kıbrıs politi

kasında başka bir faktör kendisini 
gösterdi. 12 Temmuz 1956 tarihinde 

H. MacMillan - Selwyn Lloyd 
Majestenin iki dış, işleri bakanı 

nanistan) ya Kıbrıs üzerindeki hak
sız iddialarında ısrar edecek, yahut 
da Türk dostluğunu tercih edecek
tir." 

1955 sonbaharında Cumhuriyet 
Hükümetinin tutumu işte buydu,. 
Meclisteki gürültüler 

sene Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde de Kıbrısla alâkalı müza-

kereler cereyan elti. D.P. Grubu 
Cumhuriyet Hükümetinin görüşünü 
destekliyordu. Fakat iki müstakil 
birkaç vesileyle bu görüşün müsbet 
netice vermesinin imkânsızlığım kür
süden ifade etti. Hamdullah Suphi 
Tanrıöverin ve Hikmet Bayurun tek
lifleri, realist olunmasıydı. Adayı 
bize vermezlerdi. Bunu hatırdan çı
karmamak lâzımdı. İngiltere gide
cek, yerine Türkiye gelecek! Bu, ha
yaldi. Buna mukabil şimdiden, cid-

D.P. Meclis Grubu bir tebliğ, yayın
ladı. Kıbrıs'tan ''Anavatanın bir par-
çası" olarak bahsediliyordu. Adanın 
"Türkiyeye iadesinin zaruri olduğu" 
bildiriliyordu. Yeni faktör ise şuydu: 
Yunanistan ısrar ederse "Türkiyenin 
de ileri sürülecek iddiaları vardır ve. 
tüttün Garbi Trakya ile 12 Ada me
selelerinin yeniden mevzuu bahis ol
ması icap edecektir." 

Böylece Cumhuriyet Hükümeti 
Yunanistanı. iddialarından vazgeç
mesi için tekrar ikaz ediyordu. On
dan bir bucuk ay sonra, 28 Ağustos 
1956'da Birleşmiş Milletler nezdinde-
ki delegemiz Selim Serper Washing
ton'da televizyonla yayınlanan bir 
beyanat verdi. Beyanat suali cevap
lıydı. Kendisine soruları sual şuydu: 
"İngiltere Kıbrısı terkederse, Türki
ye Adayı almaya tevessül edecek mi-

d i r ? " Selim Sarperin cevabı şu ol
du : "Bu takdirde hasıl olacak boşlu
ğun Türkiye tarafından doldurulma
sından tabii hiçbir şey olamaz." 

Beklenilmeyen dönüş 
adece 20 Aralık 1956'dadır ki 
Cumhuriyet Hükümeti, Kıbrıs 

mevzuunda bambaşka bir tavır takı
nı verdi. Konuşan Başbakan Adnan 
Menderesti. Adnan Menderesin ko
nuşmasından evvel mesele ne Büyük 
Mecliste ve ne de D.P. Meclis Gru
bunda görüşülmüştü. 29 Aralık 1956 
da Cumhuriyet Hükümeti Radcliffe 
plânını bir "makul müzakere mev
zuu" sayıyordu. 

Halbuki ne Radcliffe . plânında ve 
ne de Lennox-Boyd'un Avam Kama
rasındaki sözlerinde statükonun mu
hafazası, yahut Ada üzerindeki İn
giliz hükümranlığının kaldırılıp Ada
nın bize verileceğine dair en ufak, 
ama en ufak bir işaret, bir ima dahi 
yoktu. Halbuki 20 Aralık 1956'ya ka
dar bunlar bizim koştuğumuz asgari 
ve azami şartlar olarak Türk umumî 
efkârına bildirilmişti. 

İngiliz politikasının gelişmeleri 

İ ngiltere de tıpkı bizim gibi -veya biz 
İngiltere gibi- 1955 senesine kadar 

Kıbrıs meselesi diye bir. meselenin 
mevcudiyetini kabul etmedi. 28 Tem
muz 1954'de Sömürge işleriyle gö
revli Devlet Bakam Henry Hopkins 
son derece k a t i bir lisanla Avam 
Kamarasında "There can be ne ques-
tion of any change of severegnty Cyp 
rus=Kıbnsta hükümranlığın değiş
mesi diye bir mesele bahis mevzuu o-
lamaz" dedi. Hakikaten İngiltere 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 
o yılki toplantısında Kibrisin İngilte
re nin bir iç işi olduğu tezini savun
du ve meselenin gündeme alınmama
sını istedi. Meselede gündeme alın
madı. 1955'e kadar Majestenin hü
kümeti aynı görüşü muhafazada de
vam etti. 

Yunanistan Ada üzerinde bak id
dia edinceye kadar İngiltere Adadaki 
Yunan ekalliyeti Türk ekalliyetin a-
leyhine tutmuş, arazi ihtilâfı an ı t la 
daima Yunanlılar haklı çıkarmış, 
Türk cemaatin gelişmesine mani ol
muştu. O kadar ki Lefkoşede İş Ban
kasının bir şube açmasına müsaide 
edilmesi bile bir siyasi hâdise netice
sinde sağlanabilmişti. O zamanki Ge
nel Vali Sir Robert Armitage Anka-
raya geldiğinde Dışişleri Bakam Fu-
ad Köprülü İngiltere Büyük Elçisi 
tarafından metilen ziyafete gitmeyi 
reddetmiş, "bir Türk bankasının Kıb-
rısta şube açmasına müsaade etme
yen bir Genel Vali şerefine tertiple-
nen toplantıya katılmam" diye ha
ber göndermişti. Şube, ancak bu ha
rekat neticesinde açılabilmişti. İngil
tere Türk ekalliyetin Kıbrısta yaşa
dığım, Yunanistan Adayı Memeye 
ciddi sakilde başladıktan sonra far-
ketmişti. Bunun hangi sebebe ist inat 
ettiği de açıktı. 
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İlk değişiklik 
una rağmen Majestenin hüküme
ti 1955 sonbaharında Kıbrıs me

selesini görüşmek üzere Türkiyeyi ve 
Yunanistanı Londra Konferansına 
çağırdı. Sadece bu, başlı başına, İn-
gilterenin artık Kıbrıs meselesini sa
dece ve sadece İngilterenin iç işi say
madığının de facto deliliydi. Gerçi hu
kuki mazeret Konferans vesilesiyle 
beyan edildi, ama hadisenin mânası 
Majestenin hükümetinin görüşünde 
6B* değişiklik olduğunun deliliydi. 
Konferans sırasında Majestenin Dış 
İşleri Bakanı MacMillan kelimelerin 
üzerinde durarak "In a foreseeable 
future=Önceden kestirilebilecek bir 
istikbalde" Kibrisin statüsünde, Kıb
rıs üzerindeki İngiliz hakimiyetinde 
bir değişiklik olmayacağını beyan et
ti. 154'deki "Kıbrısta hakimiyetin de
ğişmesi diye bir mesele bahis mevzuu 
olamaz" tezi ile 1955'deki "Önceden 
kestirilebilecek bir istikbalde deği
şiklik olmayacaktır." tezi arasında
ki fark dağlar kadar büyüktü. 

Müteakiben MacMillan Londra 
Konferansı hakkında Avam Kama
rasına izahat verirken Self Determi
nation bahsinde Üç tarafın durumunu 
şöyle izah etti: "Yunanlılar bu yıl ve
ya bir, iki sene içinde; Türkler asla; 
biz bir gün dedik". 5 Aralık 1965 ta
rihindeki o celsede İşçi milletvekili 
Brackway Bakana itiraz etti. İddia
sına göre Majestenin Sayın Bakam 
"bir gün" değil, "asla" demişti. Ba
kan iddiayı reddetti. Londra Konfe
ransında "Self Government'i verelim, 
İdari Muhtariyet yürürse İlerisi için 
Şelf Determination'ı düşünürüz" de
mişti. MacMillan Majestenin hükü
metinin görüşünü daha da açıkladı: 
Birgün bazı şartlar altında Self 
Determination'a geçilebilirdi. Bakan 
ilk defa olarak "Common citizens-
hip=Müşterek Vatandaşlık" mefhu
munu da ortaya attı. 

Aynı gün bu meselede Lennox-Boyd 
da hükümetin görüşünü izah etti. 
Bildirdiğine göre Self Determination 
prensibinin Kıbrısta asla tatbik edil
memesi lâzım geldiği. Majestenin hü
kümetinin görüşü değildi. Ancak bu
nun tatbik güçlükleri vardı. 

Avam Kamarasının 5 ve 14 Mart 
1956 tarihindeki celselerinde de aynı 
hususlar aynı şekilde izah olundu. 

İkinci adım 
ahardan sonra yaz geldi. Haziran 
sonunda İngiliz basınını takip e

denler hemen bütün gazetelerde ısrar
lı şeklide Kıbrıs meselesinin ele alındı
ğını gördüler. Basın, Kıbrısa dair bir 
plânın mevcudiyetini açıklıyordu. 
Plânda Self Determination muyyen 
bir mühlet sonunda kabul ediliyordu. 
Gazeteler 10 veya 15 seneden bahset
tiler. Bunun üzerine İşçiler Avam 
Kamarasının 12 ve 19 Temmuz tarih
li toplantılarında hükümeti sıkıştır
dılar. Böyle bir plân var mıydı? Ma
jestenin hükümeti- adına bizzat E-
den ve Slewyn Lloyd hükümetin bey
nelmilel gizli müzakereleri açıklaya
mayacağını bildirdiler. Fakat ikisi de 
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L e n n o x - Boyd 

Lütfen hayır deyiniz!" 

iddiayı tekzip etmeğe yanaşmadı. 19 
Temmuz 1956'da Selwyn Lloyd "Self 
Determination yolunda yeni bir adım 
atılmıştır" dedi. Bu adım ne olabilir
di? Son adımda İngiltere' "Önceden 
kestirilemeyen bir istikbal"e gelmiş
ti. Bunun bir adım ilerisi "önceden 
kestiril e bilen bir istikbal" değil miy
di? Selwyn Lloyd'a göre Türkler iti
raz etmişlerdi. İngiltere, Türklerin 

K a r a m a n l i s 

Beynelmilel açıkgöz 

YURTTA OLUP BİTENLER 

İtirazını nazarı dikkate almak zorun
daydı. Ancak Majestenin hükümeti
nin "Pozisyon"u değişmemişti. 12 
Temmuz 1956 da Eden de "değişiklik 
ve gerileme yoktur" demişti. Majes-
tenin hükümeti Avam Kamarasının 
14 Eylül 1956 tarihli toplantısında 
aynı şeyleri beyan etti. O gün Lord-
lar Kamarasında da Kıbrıs işi bu 
çerçeve içinde görüşüldü. 

Bu sırada İngiltere, Yunanistan, 
Türkiye ve Amerika arasında nor
mal diplomatik kanallardan fikir mü
badelesi yapılıyordu. 

Taksim fikri 
vam Kamarasının 1956. yazın
daki toplantıları başka bakım

dan da alâka çekti. O toplantı
larda William Yates, Julian Amery 
ve Patrick Maidland adlı Muha
fazakâr milletvekilleri Kondomin-
yon veya -muhtelit bir hal çaresi 
teklif ettiler. Bu, taksim fikrinin 
ifadesiydi. 19 Temmuz 1956 tarihli 
celsede gene muhafazakâr Walter 
Elliot Adanın Türkiye ve Yunanis
tan arasında, nüfus nisbetine göre 
taksimi teklifini ortaya attı. Tekli
fe göre ihtiyarî mübadele kabul edi
lecekti. Buna mukabil İngiliz üsleri, 
İngiliz arazisi olarak (Cebelitarık gi
bi) kalacaktı. Lennox-Boyd fikri' red
detmedi. Sadece Adanın Amerika-
Kanada veya Hindistana benzetile-
miyeceğini söyledi. O gün Selwyn 
Lloyd da İşçi Griffiths'e karşı "Niçin 
Türklerin de Self Determination hak
kına sahip olduklarını İşçiler kabul 
etmiyorlar" diye sordu. Buna muka
bil Eden 12 Temmuzda Taksim Veya 
Kondominyon düşünülüp düşünül
mediği sualine bazı beynelmilel te
masları teferruatı ile açıklayamaya
cağım söyleyerek mukabele etti. 

İşçiler ise Adanın bütününe, ekal
liyetlerin haklarım koruyacak bir 
Self Determination verilmesini isti
yorlardı Bunun başlangıcı geniş bir 
Self Government idi. Ada belli tarih
te Dominyon haline gelmeli, sonca 
kendi mukadderatım bizzat tâyin et
meliydi. Yani Commomvealth'de mi 
kalır, yoksa başka bir devlete iltihak 
mı eder, orası kendi bileceği işti. 

Bir kaç bale adımı 
ajestenin hükümeti yeni ve son 
durumunu geçen haftanın orta

sında Avam Kamarasında 'açıkladı. 
Konuşan Müstemlekeler Bakam Len-
nox-Boyd idi. Kıbrıs için bir Anaya
sa hazırlanmıştı. Anayasa Radcliffe 
plânının esaslarım ihtiva ediyordu. 
Tasarı izah olunduğunda görüldü ki 
Majestenin hükümeti geçen yazdaki 
durumundan gerilemiştir. Bunun, 
Süveyş macerasıyla alâkası açıktır. 
İngiltere Kıbrıs üzerindeki hakları
nı zevahiri de koruyarak muhafaza 
etmek istemektedir. -Bu, Türkiyenin 
son derece lehinde bir vaziyettir-
Fakat 150 sene evvelki Anayasa e-
saslarına göre hazırlanmış tasarının 
kabul edilebileceğini sanmak sadece 
safdilliktir. 
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Anayasaya göre Muhtar İdarenin 
Parlamentosu 36 milletvekilinden 
ibarettir. Bunların 24'ü Rum, 6'sı 
Türk olacaktır. Diğer 6'sini İngiliz 
Genel Valisi seçecek ve biri Marunîle-
ri, diğeri de Kıbrısta mukim İngilizle
ri, temsil edecektir. Dış siyaset, savun 
ma, emniyet ve ceza infazı işleri ta
mamen Genel Valiye ait olacaktır. 

Parlamentonun muayyen bir dev
lete iltihak için alacağı kararlar 
mutlak butlan ile malûl, sayılacak
tır. -Ancak, İngiliz Müstemlekeler 
Bakam bunun, İngiltere Hükümeti
nin Ada halkına prensip olarak Self 
Determination hakkını tanımış olma
sına halel iras etmediğini beyan et
miş ve Self Determination şekille
rinden biri alarak da taksimi zikret
miştir. Irkî ve dinî ekalliyetlerin 
mevcut hakları mahfuz tutulmuş ve 
kendilerine dinî işler, evkaf, eğitim 
ve radyo işlerinde garantiler tanın
mıştır. Parlamento kanun yapmak 
yetkisini haizdir. Genel Vali İngilte
re için mahfuz tutulmuş olan saha
larda kanun mahiyetinde kararname
ler ısdar edebilir. Bununla beraber, 
Genel Vali, Parlamentoyu, bu saha
larda da kanun ısdarına mezun kıla
bilir. Genel Vali, Muhtariyet Anaya
sasına aykırı Kralî İmtiyazlara -af 
hakkı gibi- müteallik para ve kam
biyo işlerine mütedair ve Kıbrıs 
Borsasının statüsüyle ilgili olan ka
nunları veto etmek hakkını haizdir. 

Parlamentonun, Tüzük ekalliyetiy
le ilgili mer'i mevzuatı tâdil edebil
mesi, ancak Türk , milletvekillerinin 
üçte ikisinin rızasıyla mümkündür. 
Hükümet Başkanı ve üyeleri Genel 
Vali tarafından tâyin edilir. Bu üye
ler meyanında bir Türk, Türk İşleri 

Bakanı olarak bulunur. 

Başkan Kıbrıs dışından tâyin edil
mek ve yarı âzası T ü r k diğer yarı 
âzası da Rum olacak olan bir Yük 
sek Mahkeme kurulacaktır. Ayrıca, 
bir Garantiler Mahkemesi -Danıştay 
tarzında- kurulacaktır. Parlamento'-
nun mahfuz sahasına tecavüz edip 
etmediği hususunda karar vermek 
yetkisi münhasıran Genel Valiye ait 
olacaktır. Genel Vali işin mahfuz 
tutulmuş sahalara ait işlerle Muh
tar. Hükümete ait işlerin koordinas
yonu için Genel Valinin Başkanlığın
da ve Türk İşleri Bakanının da iştirak 
edeceği bir Muhtelit Konsey kurula
caktır. 

Radyo, tamamen müstakil ve ta
rafsız bir korporasyona tabi olacak
tır . Halen cemaatlere ait olmayan e-
ğitim müesseseleri, Genel Valiye karşı 
mes'ul olacak bir Cemaatlerarası Te
şekküle bağlı olacaktır. Parlamento
nun ısdar edeceği kanunların, ekal
liyetlere verilen garantilere aykırı 
olmaması lâzımdır. Parlamentonun 
ısdar ettiği kanunların ekalliyetlerin 
garantili haklarına aykırı olduğu gö
rülürse Yüksek Mahkemeye; Genel 
Valinin ısdar ettiği kararnamelerin 
aynı haklara aykırı olduğu görülürse-
Garantiler Mahkemesine müracaat 
edilebilecektir. 

Amerikan politikası 
merika Kıbrıs ihtilâfı mevzuunda, 
işin başından beri tarafsız bir ta-

vır muhafazasına çalıştı. 1954 yılın
da mesele Birleşmiş Milletlere geldi
ğinde "Washigton hükümetinin dele
gesi çekimser rey kullandı. Bu, Ame
rikanın Kıbrıs dâvasını İngilterenin 
bir iç işi telâkki etmek istemediği
nin işaretiydi. Adada gerginlik artıp 
bu gerginlik Güney Doğu Avrupada 
Amerikanın üç müttefiki, İngiltere, 
Yunanistan ve Türkiye arasında hu
zursuzluğa yol açınca mesele Was-
hington'un gözünde de ehemmiyet 
kazanmağa başladı. Amerikan umu
mî efkârı nezdinde Büyük Britanya 
müstemlekesi bir devletti. Yunanlı-
lar kurnazca o kanaat üzerinde oy
nadılar. İngiltere ve Türkiye o meş
hur "asil sükût"u muhafaza eder-

Dr. Fazıl Küçük 
Uygun adım, marş!. 

ken Karamanlis hükümeti belki pek 
asil olmayan, ama muhakkak ki son 
derece faydalı bir kampanyayı Ame-
rikada devam ettirdi. Kıbrıslılar 
müstemlekeci İngiltere tarafından 
ezilmiş bir kitleydi, İstedikleri son 
derece basitti: Mukadderatlarım biz
zat tâyin etmek! Dünyada bundan 
masum bir arzu düşünülebilir miydi? 
Rum asıllı Amerikalılar -içlerinde 
Başkan Eisenhower'in aziz dostu 
Skuras da vardı- bu propagandayı 
azamî derecede tesirli kıldılar. Nü
fuzlu Amerikan çevreleri meseleyi 
Yunan gözüyle görmeğe başladılar. 
İşte bunun neticesidir ki Atinadaki 
Amerika Büyük Elçiliği yayınladığı 
bir tebliğde -13 Mart 1956- Büyük 
Elçi Cavendish Cannon'un Yunan 
Dışişleri Bakanı Teotokis'i ziyaretle 
"Kıbrıstaki son gelişmeler hakkında 
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Amerika hükümeti ve halkının duy
duğu sempatik alâka" yı ifade ettiği
ni bildirdi. Tebliğ, bilhassa İngilte-
rede hiddet uyandırdı ve Majestenin 
hükümeti Washington'dan izahat is
tedi. Majestenin hükümeti bu izaha
tı bekleyedursun 14 Mart 1956 günü 
Başkan Eisenhower haftalık basiti 
toplantısında Amerikanın görüşünü 
söyle hülâsa etti: "Kıbrıs hususunda 
ingiltere ile Yunanistan arasında be
liren ihtilâf endişe uyandırmaktadır. 
Bu Ada Amerikanın en sıkı dostla
rından ikisinin, üzerinde ihtilâfa düş
tükleri bir saha haline gelmiştir. A-
merika Yunanistan ile İngiltereye ih
tilâflarım halledebilmeleri için müm
kün yardımı yapmaya hazırdır. Bu
nunla beraber Kıbrıs meselesinin 
halli ilgili devletlere ait iştir." ' 

Böylece Amerika Çekimserlikten, 
Kibrisin İngilterenin iç iş olmadığı
nı resmen beyana geliyordu. Üste
lik Başkan Eisenhower, Türkiyenin 
adını ağzına dahi almıyordu. Hem 
de Adnan Menderesin U m a n Lokan
tası nutku ve onu takip eden 6/7 Ey
lül hâdiselerinin üzerinden aylar 
geçmiş bulunduğu halde.. 

Amerikanın vaziyeti dört ay sonra 
daha da vuzuh kesbetti. 14 Temmuz 
1956'da Washington'da bir tebliğ ya
yınlandı. Bu tebliğde Amerika, ingü
terenin bizim beğenmediğimiz Self 
Government teşebbüslerinin methi
yesini yapıyordu. O zamandan bu 
yana muhtelif temaslar vesilesiyle, 
Kıbrıs meselesinde Türkiyenin de 
söz hakkının bulunduğunun, h a t t a 
bunun kabul ettirildiğinin tahmini 
mümkündür. Ama her halde Ameri
ka sadece ihtilâfın halli gerektiği 
hususunda, açıkça, umumî mahiyet
te temenniler ileri sürmekten öteye 
geçmedi. 

Yunanistanın ısrarı 
unanistan ezelden beri Kıbrısı il
hak etmek istiyordu. Bunun için 

elindeki koz, orada bulunan 400 bin 
Yunan asıllı Kıbrıslıydı. Ekseriyeti 
bunlar teşkil ettiğine göre kitleye 
kendi, mukadderatını tâyin etmek 
hususunda rey hakkı tanındığında 
mesele kendiliğinden halledilecekti. 
Bu bakımdan Atina hükümeti kendi 
ilhak arzusunu Kıbrıslıların meşru 
arzusu etiketi altında politika sahası
na çıkardı. İşin başında Yunanista-
nın istediği şuydu: Kibrisin tamamı
na Self Determination tarımsın. E-
kaltiyetin hakları tamamiyle mahfuz 
tutulsun. İngiltere üslerini muhafa
za etsin. Aradan gecen senelerin so
nunda Yunanlılar bir tek taviz ver
diler: Self Determination'a geçilme
den evvel, Self Government muayyen 
ve mümkün nisbetinde kısa bir za
man için tatbik edilebilir. 

Radcliffe plânı ilân olunduğunda 
Yunanistan derhal ve şiddetle aleyh
te vaziyet aldı. İngilterenin teklifle
ri hiç bir meseleyi halletmiyordu. He
le Adanın taksimi projesi o kadar gü
lünçtü ki, üzerinde durmaya bile 
değmezdi. Bunu ciddiye almamak 
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lâzımdı. Böylece bir defa daha belli 
oluyordu. ki Yunanistan için bir tek 
hedef vardır: Adanın tamamını ele 
geçirmek! 

B u n d a n s o n r a s ı 

aşbakan Adnan Menderesi, acele 
beyanatının bir noktasında des

teklemek lazımdır. Cumhuriyet Hü
kümetinin Taksim lehinde vaziyet 
alması, işin başından beri takınılan 
tek realist ve müsbet vaziyettir. Var
sın Fatin Rüştü Zorlu "İngiltere gi
derse Kıbrıs bizimdir" desin, varsın 
Sinan Tekelioğlu taksimden bahse
den milletvekillerinin kelimelerine 
bombalar savursun. Realite şudur ki 
İngiltere giderse, Kıbrıs bizim olmaz. 

Türkiyenin Kıbrıs mevzuunda iki 
ana hedefi vardır. Bunların birincisi 
Adanın, emniyetimizi tehdit etmeme
sidir. İkincisi, oradaki Türk ekalli
yetin Batı Trakyadaki ekalliyetimi
zin durumuna düşmesine mani ol
maktır. Birinci hedef, Adanın Taksi
mi ve hele İngiliz üslerinin muhafa
zası suretiyle tamamiyle gerçekleşir. 
Türkiye bölgenin en kuvvetli devleti-
dir ve Adada köprübaşı kurulması, 
isterse toprağın geri tarafım elinde 
tutacak Yunanistan komünist idare 
altına girsin, emniyetimizi sağlar. 

Buna mukabil Türk ekalliyetin va
ziyetini arzu edildiği şekilde koru
mak kolay değildir. Kıbrısta Türk
ler ziraat, Rumlar ticaret yapar. Zi-
raat yapanların muhtaç olduğu top
rak ile ticaret yapanların muhtaç ol
dukları toprak, miktarı aynı değildir. 
Nitekim bugün Kıbrıstaki - mümbit 
arazinin yüzde, elliye yakın nisbeti 
Türklerin elindedir. Bundan başka 
Adada Türklerin tam manasıyla top
lanmış oldukları bir bölge yoktur. İ-
ki cemaat birbirine karışmıştır. Bu 
bakımdan emniyetimiz için elzem 
olan Taksimin tatbikatının ekalliye
timizin haklarını korumasını temin, 
kolay olmıyacaktır. 

Evvelâ bir noktayı hatırdan, çıkar
mamak lâzımdır. Anayasa, bugünkü 
şekliyle asla ve asla Türkiye tara
fından kabule sayan değildir. İkinci 
nokta Taksim plânının bir plân de
ğil, lâf olduğundan ibaret bulunma
sıdır. Teklif olunan Anayasada Tak
sim bahis mevzuu edilmemektedir. Sa 
dece Müstemlekeler Bakanı, Avam 
Kamarasındaki müzakerelerde Self 
Determination'un bir şekli olarak 
Taksimin de düşünülebileceğini söy-
lemiş, hemen arkadan bunun güçlük
lerini anlatmıştır. Böyle olunca İn-
gilterenin kafasında Anayasa ile 
Taksim bir arada mevcut değildir. 
Evvelâ Anayasa tatbik olunsun, yü
rürse ilerde Self Determination ve-
rilir, bu Self Determination'un bir 
şekli de Taksim olabilir! Bugün İn-
gilterehin çıplak teklifi bundan iba
rettir. Buna Cumhuriyet Hükümeti
nin vermesi lâzım gelen cevap kat'i 
bir "Hayır"dır. 

Zira İngiltereye güvenmemiz im
kânsızdır. İngiltere bugün Kıbrısa 
muhtaçtır, Adayı elinde tutmak 
için de mucip sebep olarak Ada üze
rindeki Türk haklarını göstermekte
dir. Bu yolu beraberce yapabiliriz, 
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Otorite, Disiplin ve Lider 

ziz Metin Bey, 
AKİS'in son sayısında Hürriyet 

Partisinden ve benden bahseden 
bir yazı okudum. Bu münasebetle 
bazı düşüncelerimi yazmak lüzu
munu duydum. 

Evvelâ şunu söyliyeyim: Bizde 
Tüzük rafta değil, elde, dilde, ruh
ta ve tatbiktedir. Böyle olduğunu 
da gördünüz, bunda beraberiz sa
nırım. 

Muradımız da bir... Siz Muhar
rir olarak, bizler de siyaset adam
ları ve Part i mümessilleri olarak 
Memleketin selâmetini ve iyiliğini 
istiyoruz. Partileri de, aynı fikir
ler ve prensipler etrafında topla
nan insanların kazanılmasını emel 
edindikleri Memleket dâvalarını 
en iyi bir neticeye vardırmaları 
için bir vasıta telâkki ediyoruz. 
Yalnız bu emel ve ümit yolculuğu
nun seyrinde, tarzında ve revişin-
de ayrılığımız var. Bu nokta, si
zinle birkaç buluşmamızda aramız
da sohbet mevzuu da olmuştu. Ya
zıda size hitap edişimin sebebi bu
dur. Fakat anlıyorum ki ben mera
mımı izah edememişim. Son yazı 
bunu aşikâr olarak belli ediyor. 
AKİS liderlikten, otoriteden, di
siplinden bahsediyor, bizim Partide 
bunların bulunmadığını söylüyor ve 
biraz da benim daima amatör poli
tikacı olduğumdan şikâyet ediyor. 

Lider, otorite, disiplin... Aziz 
kardeşim, şayet bunlar birer has
let ve vasıf ise ve bunlar bende ve 
bizim arkadaşların çoğunda noksan 
ise, hatta yoksa ne yapalım? Ce
vap olarak "O halde bu işlerden 
vaz geçiniz!" diyebilirsiniz. Fakat, 
hayır, vazgeçmiyelim. Vatandaşlar 
ve dostlar bizleri bu vazifelerde 
tuttukları müddetçe vazgeçmiye-
lim. Ama onlardan, bu işlerden ay
rılmamızı ister bir hal gördüğümüz 
gün elâlem gibi, başkaları gibi inad 
edip yerimizde de kalmıyalım. İş
te bu noktada ben halis amatö
rüm. Palitikayı sırmalı Devlet sa
çağının ucunu yakalıyarak her de
virde, her gün ve her eyyam orta
da görünür ve döner adamların işi, 
istendiği ve istenmediği gün sah
neden veya sahne aralığından ayrıl
mayan aktörlerin lûbiyatçdığı te
lâkki etmiyorum, 

Gelelim şimdi işin öbür tarafla
rına: 

Azizim, bu Memleketin eski de
virlerini, bilenlerden dinledik veya 
okuduk. Yetiştiğimiz zamanları da 
yaşayarak idrak ettik. Otoriteden 
hâlâ mı ürkmedik, bâlâ mı bıkma
dık?... Siyasî otorite, Devlet otori
tesi, lider baskısı ve tahakkü
mü... Yıllardanberi Memleket ufuk
larını karartan bunlar değil mi, 
bizleri bezdiren, Türk Milletini 
Hengâmeden hengâmeye sürükle
yen bunlar değil mi? En geniş yü
rekle, en iyi emellerle binbir ezi -
yet ve hicran ortasından iş başına 

Fevzi Lûtfi KARAOSMANOĞLU 
gelen İttihat ve Terakki, otorite 
yokluğundan değil, çokluğundan ve 
onun birkaç insanda ve bir noktada 
şuursuzca temerküzünden yıkıldı 
gitti. Memleketi de ayaklar altın
da bıraktı. En son günlerde okudu
ğumuz Takriri Sükûn Kanunu ile 
kurulan Ankara "Dört Aliler" İs
tiklâl mahkemesinin zabıtları bu 
ittihatçıların bir çoklarının birkaç 
Otoritenin zebunu olarak yaşadıkla
rını bir kere daha göstermemiş ol
saydı söylediklerinize hak verir
dim. Tecelliye "de bakın ki vaktiy
le "Ölen otorite sahipleri yerine, o 
mahkeme huzurunda, ancak otori
tesizler hesap vermeye mecbur bı
rakılmışlardır. 

Halk Partisine geliyorum. Ba
şından beri bu Parti içinde otorite
lerden şikâyet edilmiş, ve otoriteler 
yüzünden o Partide de, Memlekette 
de nefes alınamaz günler yaşanmış
tır. Recep Peker Rahmetli bile 
Partide mes'ul mevkide olduğu 
halde bu yüzden hem otoritenin ze
bunu ve hem otoriteye mütehassir 
günler geçirmiş olacak ki, dilinden 
düşürmediği disiplinli hürriyet âvâ-
zeleri içinde yıllar sonra Başvekil 
olunca bu susuzluğunu bir hamlede 
gidermek için bu defa da Devlet 
otoritesi sözünü diline virdetti ve 
İzmirde vatandaş kütleleri üstüne 
otorite nâm ve hesabına telâşla ve 
şaşkınlıkla kurşunlar endaht ettir
di. 

Demokrat Partiyi ise siz de bi-
lirsiniz, ben de bilirim. Otorite ve 
disiplin denen şeyler bu partide o 
hale geldi ki artık bu Partiyi dün
ya yüzünün hiçbir Parlamentosunda 
hiçbir devirde görülmemiş hareket
lerin içinde görüyoruz. Reisleri ve
ya sizin arzu ettiğiniz tâbirle l i 
derleri bir meselenin en sıkı müza
keresi sırasında belki bir zaruret
le Meclisten dışarıya çıkınca parti
li arkadaşları hemen kendisini ta
kibe mecbur oluyor. 

Gel, kardeşim! Şu otoriteyi, li
derliği filân, bırakalım da insan ol
mağa çalışalım, bu memlekette 
Partilerde olsun, onun dışında olsun 
insanları sevelim, insan yüzüne gü
ler yüzle bakalım, muhabbet denen 
şeyi otoritenin yerine en güzel ve 
ulvî bir şuur halinde ruhlarımıza 
yerleştirelim. 

Vefa, muhabbet, diğergâmlık, be
raber çalışma ve iyi işler yapılsın 
da kim yaparsa yapsın emeli ve 
mertliği ruhlarımıza işlerse ve her 
yerde İktidar denen şeyi bir ikbal, 
ondan uzakta kalmağı bir idbar 
saymazsak ve nizamın hakimiyeti
ni en iyi bir otorite sayıp fikirleri 
lider haline getirmesini bilirsek en 
güzel ve şuurlu disiplini Memleket
te de, Partilerde de tesis etmiş olu
ruz. 

İşte bir amatör politikacının es-
kidenberi şiar edindiği telâkkiler.. 
Kusurlu muyum, bilmiyorum? 

Muhabbetlerimi arz ederim. 
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YURTTA OLUP BİTENLER 

zira menfaatlerimiz aynıdır. Ama, 
yarın şartlar değiştiğinde?. O gün 
İngilterenin, Adanın tamamına Self 
Determination vererek çekip gitmesi 
en yakın ihtimaldir. Hele o sırada ik
tidarda bir İşçi hükümet bulunursa, 
bunun böyle olmaması için hiçbir 
sebeb yoktur. İngilterenin son sene
lere kadar Kıbrıstaki ekalliyetimizi 
asla korumadığı, hattâ Vakıflara alt 
araziye el koyduğu, dalana Yunan 
ekseriyeti lehinde vasiyet aldığı unu
tulmamalıdır. Bu bakımdan Radc-
liffe plânı, Anayasa olarak bir kat 
daha kifayetsiz hale gelmektedir. 
Anayasanın bütün salahiyeti Genel 
Valinin elinde topladığını görmemek 
için Anayasa mevzuunda hiçbir bil
giye sahip olmamak dahi kâfi değil
dir. Yarın şartlar değiştiğinde ya 
Genel Vali meselâ Sir Robert Armi-
tage zihniyetini taşıyan veya daha 
fenası İşçi Partisinin fikirlerini be
nimsememiş bir zat olursa?. O za
man Anayasa fiyle işler ki, Taksim 
Self Determination'un bir şekli ola
rak dahi hatıra gelmen ve Yunanis
tan muradına erer. 

Cumhuriyet Hükümeti bugün, ge
çici de olsa avantajlara maliktir. En 
kıymetli koz Büyük Müttefik Ame
rikanın bu bölgede sükûn istemesi
dir. Amerika Türkiye Üzerinde de, 
İngiltere üzerinde de, Yunanistan ü-
zerinde de dostane nüfuz sahibidir. 
İkinci bir avantaj Orta Doğruya ar
tık sadece tırnaklarıyla tutunan İn
gilterenin Türk desteğine muhtaç ol
masıdır. Üçüncü koz, Taksimin dün
ya umumî efkârı nezdinde tutulan 
bir plân sayılmalıdır. Bizim bunun 
lehinde vaziyet almamın bizim le
himizde, Yunanistanın bunun aley
hinde vaziyet alması onun aley
hindedir. En hararetli Yunan taraf
tarının dahi "Ee, işte, Yunanlılarla 
meskûn yerler Yunanistana, Türk
lerle meskûn yerler Türkiyeye veril
sin diyorlar.. Self Determination, 
Self Determinotion!. Hâlâ niçin ba
ğırıyorsunuz? Türklere ait kısmı da 
size verecek değiller ya.." dememe
si imkânsızdır. Bunu Yunanlılar da 
bilmektedirler ve bugünkü şamatala
rı ilerdeki pazarlıkta büyük parçayı 
koparmak gayesine matuftur. 

Cumhuriyet Hükümetinin yok Kıb
rısın tamamı bize iade edilmelidir, 
yok Yunanistan ya Kıbrısı ya Türk 
dostluğunu tercih etmelidir, yok Tür
kiye asgari far t olarak İngiliz haki
miyetinin devamını koşmaktadır, 
yok Kasaba papazım tanımayız tar
zındaki bize boşuna vakit kaybetti
ren ve üstelik Yunanistana karşı 
dünyada sempati uyandıran katı tav
rından ayrılmış bulunması iyi bir 
hareket tarzıdır. Başbakanın Taksi
mi elle tutulur hale getirmek için 
acele beyanatında buna ayrı ve husu
si yer vermiş olması takdire değer. 
Ancak müzakere için masanın başı
na oturmadan bir noktanın taraflarca 
kat'i olarak kabulüne zaruret var
dır: Hedef Adanın taksimidir. Bu, 
ana prensip olarak kabul edilmeden, 
Cumhuriyet Hükümetinin herhangi 

bir Anayasayı -hele bugün teklif e-
dilen Anayasayı, hiç- görüşmeye ya
naşması caiz değildir. Ama hakika
ten kabul edilebilecek tek şart olan 
Taksim ana fikri etrafında toplanı-
labilirse meselenin teferruatı ele alı
nabilir. O zaman dahi müzakerelerin 
çok, hem çok çetin geçeceği şimdi
den hatırda bulundurulmalıdır. Zira 
Taksim, hakikaten müşküldür. 

İngiltere nin bugünkü teklifi Cum
huriyet ' Hükümetince kabule şayan 
olamaz. Zaten İngilterenin, teklifini, 
kabul edilmesin diye yaptığı da ha
kikattir. Yoksa aklı başında tek in
san Anayasa tasarısının kabul edil
sin diye hazırlandığım düşünemez. 
Ama eğer teklif, Taksimi politika 
sahasında bir zaruret olarak saydır
mak için prelüd mahiyetindeyse bu 
zaruretin müşahhas hâle getirilmesi 
halinde Cumhuriyet Hükümeti Tak
simi madde olarak zikredecek bir 
anlaşmaya varmaya hazır bulundu
ğunu bildirmelidir. 

Kıbrıs meselesinin son gelişmesi 
karşısında bu mecmuanın fikri bu
dur. 

D. P. 
Hep aynı isimler 

u haftanın içinde Türkiyede ga
zete okuyucuları, hep eski plâk

ları işiten radyo dinleyicilerine dün
düler. Sütunları dolduran isimler, a-
şina isimlerdi. Sanki eski bir moda
ya tekrar avdet edilmişti. "Maliye 
Bakanlığına Hasan Polatkan getiril
di". Dr. Namık Gedik İç İşleri Ba
kam oldu", "D.P. Meclis Grubu baş
kanlığına Hayreddin Erkmen seçil
di', "Fatin Rüştü Zorlunun Dış İşleri 

Dr. Namık Gedik 
Eski şarkı 

Bakanlığına tâyini bekleniyor", "Sıt
kı Yırcalı bir bakanlık alacak". Bun
ları okuduktan sonra insanın gözleri 
başka havadisler arıyordu: "Dr Mü-
kerrem Sarol basın işlerini tedvir e-
decek", "Kemal Zeytinoğlu Bayındır
lık Bakanlığına geliyor" veya "Os
man Şevki Çiçekdağın Adalet Ba
kanlığına tâyini yüksek tasdike ik
tiran etti". Ama bunların içinde im
kânsız bulunan, Muhalefeti sevince 
garkedecek olmasına rağmen, sadece 
sonuncu ihtimaldi. Zira Osman Şevki 
Çiçekdağ Tanrının rahmetine kavuş
muştu. Anlaşılan D.P. içinde gözden 
düşenlerin tekrar yükselmelerinin 
tek manii ölümdü. Tabii, Genel Baş-
kandan uzak geçirilen günlerde onun 
hakkında eşe veya dosta yapılan 
"vefasızlık" şikâyetinden başka bir 
harekete tevessül etmemiş olmak 
şartıyla.. Genel Başkan aleyhinde 
vaziyet almamış bulunmak kaydıyla.. 
Maamafih son hafta zarfında gazete 
sütunlarını dolduran isimlerin sahip
lerinin, mevkilerinden arzularıyla 
ayrılmadıkları, ayrılmağa mecbur 
bırakıldıkları doğruydu. 

Madalyonun iki tarafı 
art i içinde böyle hareket et
menin, iki neticesi vardı. Grubun 

ismi tanınmış simalarından olup "Ge
nel Başkancı" bilinenler, sağlam safta 
oldukları kanaatine varıyorlardı. İş
te, arkadaşlara vefa gösterilmişti. 
Bir takım maceralara atılmakta fay
da yoktu. Üstelik Genel Başkan ta
lerin sevk ve idaresinde, görülüyor
du ki becerikli ve mutemed adam 
bulmakta güçlük çekmektedir. Böy
lece Genel Başkanın P a r t i içinde ide
al arkadaşı olarak bilinenler, Adnan 
Menderesin etrafında bir çekirdek 
teşkil ediyorlardı. Bunun, partinin 
sevk ve idaresi zaviyesinden yeni bir 
safha teşkil ettiği muhakkaktı. Mü
him işler onlara havale ediliyor, mü
him vazifelere onlar getiriliyordu. 
D. P. iktidarı 1958 seçimleriyle de 
devam ederse, bir zamanlar nasıl 
"Dahiliye Vekili" deyince "Şükrü 
Kaya" hatıra geliyorsa, "İç İşleri 
Bakanı" deyince gözlerin önünde "Dr. 
Namık Gedik" belirecekti. Bu, Parti
nin, Liderden ziyade Şefle, ama işle
ri daima kendi mutemed arkadaşla
rıyla gören Ur Şefle idaresi yolunda 
atılmış bir adamdı. 

Buna mukabil D. P. Grubu içinde 
"sırama bir gün kendilerine gelme-
si"ni bekleyenler son hafta boyunca 
asık bir surat muhafaza ediyorlardı. 
Demek ki Partide bir nevi "hiyerar
şi" kurulmuştu. Genel Başkan etra
fında dalma aynı simaları bulundu
racaktı. Bu "mesut azınlık"a dahil 
olmayanların, vaziyetlerinden pek 
fazla şikayete hakları yoktu; ama ı-
çinde yükselmek, kendim göstermek, 
parlak hizmetler başarmak ihtirası 
taşıyanlar şanslarım ihtimal ki gene 
D.P. içinde, ancak başka meleklerin 
himayesinde aramak yolunu tutacak
lardı. Bu ise, şüphe yok ki Kurucu 
Profesörün etrafım hayli kalabalık-
laştıracaktı. 
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D Ü N Y A D A O L U P BİTENLER 

Eisenhower Nehru'ya çiftliğini gezdiriyor 
Bağıra basılan itibarlı misafir 

Yeni Yıl 
Sulhün geri dönüşü 

956 tebessümle başlamıştı. Cenev
re Konferansında Eisenhower ve 

Bulganin sulh meleği rolünü adeta 
paylaşamamışlardı. Konferanstan 
sonra her iki devlet başkanı, dosta
ne mektuplar teati ettiler. Silâhsız
lanma müzakereleri oklukça ümit ve
riciydi. Her iki blok askeri yarıştan 
vazgeçip tarafsız memleketlerin gön
lünü çelmek için siyasi ve iktisadî 
bir yarışa sportmence girişmeyi ka
bul etmiş gibi görünüyorlardı. Yu-
goslavyaya, Hindistana, Mısıra dolar 
akıtma yarısı kızışmaya başlamıştı. 
NATO askerî, kuvvetlerinin azaltıl
masından ciddi olarak bahsediliyordu. 

Bu optimist tablonun bir sinema 
hayali 'gibi birdenbire kaybolması 
için İngiliz ve Fransızların Süveyş 
Kanalım işgal denemesi ve Macar ih
tilâlinin kanla bastırılmasi kâfi gel
di. Üçüncü "Dünyâ Harbinin kapıyı 
çaldığı düşünülüyordu. Gerek Arap, 
gerek Avrupalı ev kadınları eski tec
rübelerini hatırlıyarak yiyecek mad
deleri stok etmeye koyuldular. 

Tebessüm devri kapanmıştı. 
Fakat Dünyayı daimi bir sulha 

kavuşturmayı seçmenlerine vaadeden 
Eisenhower, ey kadınları kadar pe
simist değildi. Beyaz Evdeki taras
sut kulesinden, sulhu kurtarmak i-
çin gereken tedbirleri almakta te
reddüt etmedi. Bugün Mısırda bulu
nan Birleşmiş ' Milletler askerleri, 
sulhu temsil ediyorlardı. Macaristan 
meselesinin bir dünya harbi çıkarmı-
yacağı artık anlaşılmıştı. Harp teh-
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likesi, aşağı yukarı, önlenmişti. Şim
di sulhü inşa etmek lâzımdı. 

İki sulh meleği 
merikada iki adam, 1956'nın son 
günlerini dünya sulhünü nasıl te

sis edeceklerini müzakere etmekle 
geçirdiler. Son hadiseler Nehru' yu, 
Amerika içki fikirlerine en çok ehem
miyet verilen adam haline getirmiş
ti. Hindistan Başbakanı Amerikayı 
6 ay önce ziyaret edecekti. Fakat 
Ike'ın hastalığı ziyareti geciktirmiş-
ti. Bu görüşmeler eğer 6 ay evvel ya
pılmış olsaydı. müzakereler aşağı yu
karı sadece Hindistana yapılacak 
yardım mevzuuna inhisar edecekti. 

Asrın Trajedisi! 
merika Senatosunun sabık 
ekseriyet lideri ve halen 

Ike'ın NATO'daki şahsi temsil
cisi Senatör George, yılbaşı yak
laşırken Hintli falcılarla yarışa
bilecek kabiliyette olduğunu 
gösterdi. Senatör cenapları: 
"Dünya bir asır sulh içinde ya-
şıyacaktır" buyuruyorlardı. İh
tiyar siyaset adamı bu kanaata, 
Churchill'le konuştuktan sonra 
vardığını ilâve ediyordu. Chur-
chill de tıpkı onun gibi düşünü
yordu. Senatöre göre, Chur-
chill'in 10, 20, 80 sene gençleşip 
Avrupayı tekrar idare etmesi
nin mümkün olmaması asrımı-
zın en büyük trajedisiydi. 

Fakat sonbaharda olup biten hadise 
ler Nehru - Eisenhower mülâkatını 
dünya çapında bir ehemmiyet kazan 
andı. Vakıa İktisadi yardım baha 
unutulmuş değildi. 800 milyon dolar 
lık Amerikan yardımım muhtemeler 
400 milyonluk yeni bir yardım takip 
edecekti. Daha Nehru Amerikaya a 
yak basar basmaz. Dünya Bankası 
çelik imal eden bir Hindli firmayı 
20 milyonluk Ur kredi açtığım ilân 
etti. Maamafih Dünya sulhunu ilgi 
lendiren diğer konuşma mevzular 
yanında Hindistanın iktisadî mesele 
leri çok ehemmiyetsiz kalıyordu. Ko 
nuşma mevzuu daha ziyade Orta Do 
ğu, Avrupa ve Uzak Doğu meselele 
riydi. Son hadiseler Nehrunun ve 
Eisenhower'in görüşlerini bir hay 
li yakınlaştırmıştı. 

Amerika Cenevre Konferansında! 
sonra tarafsız memleketlerin -blok
ların teşekkülüne aleyhtar bile olsa 
lar komünizme karşı Tayland, Güney 
Kore ve Pakistan gibi memleketler 
den daha kuvvetli bir cephe teşkil et 
tiğini farketti. Kore, Tayland v.s. 
Sam Amcanın dolarlarını alıyor, kar 
şılığında asker veriyorlardı. Faka' 
Amerikanın halen "piyadelerde pel 
ihtiyacı yoktu. 

Bandung ve Brioni konuşmalar 
Nehru'nun başında kavak yelleri e 
sen bir idealist olmadığını göster 
misti. Javvaharlal Nehru, dost gene 
memleketleri makul ve realist bir 
şekilde davranmaya sevketmeyi çok 
iyi biliyordu. O halde Amerika niçin 
Nehru'ya güvenmiyecekti ? Ike'ın 
Nehru'ya: "Nâsır'ın emellerini fren 
lemek ve Süveyş meselesine makul 
bir hal tarzı bulmak için bize yardım 
ediniz. Karşılık olarak biz de sizi ta-
rafsız Asya memleketlerinin lideri o-
larak tanıyacağız" dememesi için bu 
sebeb mevcut değildi. 

Orta Doğu ve Nehru 
uzaffer bir Napolyon rolünü oy 
namakta devam eden Nâsır'ı hi-

zaya getirmeye muktedir tek adam 
hakikaten Nehru'ydu. Arap memle 
ketlerinde prestiji' çok yüksekti 
kimse onun müstemlekeci memleketi 
lerin bir aleti olmasından şüphe ede 
mezdi. Bundan başka Nasır, girişti 
ği mücadelede muvaffak olabilmek 
için Asya memleketlerinin yardımı 
na muhtaçtı. 

Diğer taraftan Amerika, İngiliz ve 
Fransızlara karşı sert davranarak 
Nehru'nun itimadım kazanmıştı. İk 
da kendisi gibi müstemlekecilik düş 
manıydı. Her ikisi de Süveyş mese 
lesinin hallini Birleşmiş Milletlere bı 
rakmışlardı. Her ikisi de sadece bu 
bölgenin sulha kavuşmasını istiyor 
lardı. Orta Doğu meselelerinde müş 
tereken hareket etmemeleri için hiç 
bir sebeb yoktu. Ama Nehru'mu 
Bağdat Paktına düşmanlığı da her 
kes tarafından biliniyordu. Amerika 
nın Bağdat Paktına katılması, kurul 
masına çalışılan binayı temelinden yı 
kabilirdi. Nehru ile işbirliği yapmak 
zarureti, Amerikanın Bağdat Paktı 
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eçenlerde Amerikada Washington Milli Hava 
Meydanına bir uçak konuyordu. Uçaktan renkli 

bir baba-kız çıktılar. Kendilerini Amerika Birleşik 
Devletlerinin Başkan muavini Nixon karşıladı. Ora
dan, beraberce Beyaz Saraya gidildi. Eisenhower ve 
refikası kapıda bekliyorlardı. Ev sahiplerinin ve mi-
safirlerin karşılaşması, çok samimi oldu. Başkan "Si
ze, bu memlekete ve bu eve hoş geldiniz demek bü-
yük bir mazhariyet ve şereftir" diyerek renkli adamı 
istikbal etti. Ertesi gün Eisenhower'in çiftliğine, Get-
tysburg'a gidildi. Şimdiye kadar Ike ve Mamie bu 
çiftliği devlet ziyaretçilerinin misafir edildikleri bir 
yer haline getirmeyi şiddetle reddetmişlerdi. Renkli 
adam oraya ayale basan ilk yabancı resmî şahsiyetti. 
Başkan ona çiftliğini gezdirdi, hayvanlarını gösterdi. 
İki devlet adamı başbaşa, saatlarca konuştular, dün
ya meselelerini görüştüler. Müteakiben Washington'a. 
dönüldü. Orada renkli adam, kendi Büyük Elçiliğinde 
bir yemek verdi. Misafiri bizzat Başkan Eisenhower'-
di. Ike Devlet Başkanı olduğundan beri belki de hiç
bir Büyük Elçiliği şereflendirmemişti. Görüşmeler ora
da da devam etti. Bu sırada Mamie, renkli adamın 
renkli kızı şerefine Beyaz Sarayda toplantılar tertip e-
diyor ve onu başkent sosyetesinin en ileri gelen simala
rına tanıştırıyordu. Bir yabancı misafirin Amerikada 
böyle karşılanması, böyle ağırlanması görülmemişti. 
Washington'dan pek çok hükümet, pek çok devlet baş
kanı gelip geçmişti. Eisenhower kendilerine bir kaç sa
atini ya tahsis etmişti, ya etmemişti. Renkli adamla 
günlerce meşgul olduğu gibi hareketi bütün umumî 
efkâr ve basın tarafından tasvip gördü. Adam renk
liydi ama, adı Jawaharlal Nehru idi. 

Herkes biliyordu ki Hindistan üstelik, Amerikanın 
müttefiki olmak bir yana, Amerikan politikasının en 
şiddetli tenkidçileri arasındaydı. Hatıra bir ihtimalin 
gelmesi mümkündü: Yoksa Amerika, müttefiki olma
yan, kendisini kayıtsız şartsız desteklemeyen memle
ketlere daha mı çok itibar ediyor ? Bunun da aksinin 
delilleri vardı. böyle bir başka memleketin başkanı da 
yakında Amerikayı ziyaret edecekti. Ama onun gelişi 
bir kenara, geleceğinin duyulması Temsilciler Mecli
sinde gürültülere yol açmış, Amerikada o cins misa
fir istenmediği açıkça haykırılmıştı. Halbuki politika 
bakımından Yugoslav politikasının Hind politikasın
dan pek fazla farkı yoktu. O halde, neydi Jawaharlal 
Nehru'ya gösterilen emsalsiz İtibarın sebebi? 

Şimdi, bu ziyaretin vuku bulduğu günlerde meşhur 
Economist'in yayınladığı: "Pandit ve Başkan" başlık
lı yazının ilk satırlarını okuyunuz: 

Mr. Nehru'nun zamanımızın büyük adamları ara
sındaki yeri şimdiden sağlanmıştır. Öyle bir sebebten 
dolayı ki bu sebeb, onun Batıdaki hayranları veya en 
şiddetli tenkidçilerinin hatırına pek nadiren gelmek
tedir. Her iki grup da adam hakkında, kendi peşin fi
kirlerine göre yanlış zehaplar yaratmışlardır. Bazısı
na göre dünyanın halaskar, hırlayan ayıyı sevgi ve 
barış kuvvetiyle ehlileştirmeye çalışan bir azizdir; ba
zısına göre dünya hakimiyeti kurmaya kararlı komü
nist zalimlerin cürüm ortağı veya oyuncağıdır. Yine 
de hadiseler meyanında işgal ettiği hakiki mevki va-
ızlarıyla ne kadar az alâkalıysa, Kruçef ve Mao-Tse-
Tung ile teati ettiği çiçeklerle de o kadar az alakalı
dır. Ahlâkî zihniyetinin akisleri Batıda duyulmamış 
da olsaydı ve Komünist imparatorluklar mevcut bu-
lunmasaydı o gene bir büyük adam olacaktı. Zira 

Nehru Dünyanın en büyük demokrasisini istiklâlinin 
ilk on yılında sevkü İdare etmiştir. 

Batı dünyasında itibar görmenin, başka yolu yok
tur. 

conomist'in teşhisi, lâalettayin yapılmış bir teşhis 
değildir. Teşhisin sebebleri ortadadır. Gazete Neh

ru'nun Demokrasi aşığı zihniyetini, o yoldaki temayül
lerini delil gibi gösteriyor. Gandhi'nin ve onun harp 
içinde ölen öteki fakirdi Subhas Bose'un yürekten 
Parlamenter sistem taraftarı olmadıklarım hatırlatı
yor. Sonra Nehru'nun niçin başka Doğulu devlet 
adamları seviyesinde olmadığını izah ediyor. Çan-Kay-
Şek, Mao ve Nasır hür müesseseleri bir kenara atmış
lardır; Endonezya Başkam Sukarno aynı yoldadır; 
Dr. Syngman Rhee bunları hazmedememiştir. Müs
takil Hindistanda da aynı zihniyeti taşıyan kuvvetli 
gruplar çıkmıştır; orada da Demokrasinin Hindistan 
için olmadığı, cahil halk kütlelerinin demokratik bir sis 
temle idare edilemiyeceği, iş yapmak isteyenin mut
laka kendi başına buyruk olması gerektiği söylenmiş
tir. Ama Nehru memleketin mukadderatım öyle dü
şünenlerle değil, öyle düşünmeyenlerle işbirliği yapa
rak tâyin etmiştir. Buna rağmen Nehru Hindistanda, 
meselâ Nâsır'ın Mısırda olduğundan çok daha kuvvet
li vaziyettedir. Nâsır yarın devrilebilir, Nasır yarın 
memleketinden kaçabilir. Ama Nehru'ya güvenmek 
kabildir. Zira Batı bilir ki hakiki istikrar ancak de
mokratik rejimlerin lüksüdür. Hindistanda zaman za
man antidemokratik cereyanlar baş kaldırmamış 
mıdır? Kaldırmıştır. Ama onlar, gene demokratik 
yollardan mağlup edilmiş, kızgınlıklar veya hiddetler 
tedhiş ve zulüm halini almamıştır. Bunun bir başka 
sebebi daha olduğu muhakkaktır. Demokrasi, güç 
bir rejimdir. Liderden kabiliyet, bilgi ve ehliyet ister. 
Bunlar olmayınca insan, isterse "en yüksek makam
ların sahibi" sıfatım taşısın, sırıtır. Bu yüzdendir ki 
bilhassa Doğuda, başında bulundukları memleketleri 
Demokrasiyle idare etmeye girişenler hakikaten de
ğerli devlet adamlarıdır. 

Bir İngiliz mecmuası olan Economist şöyle demek
ten kendisini alamıyor: "Sir Winston Churchill Büyük 
Avrupalı olduğu gibi, Mr. Nehru da Büyük Asyalı
dır." Bir İngilizin ağzından çıkan bu sözün ifade et
tiği manâ, hiç düşünülüyor m u ? 

* 

şte Batik Jawaharlal Nehru'yu böyle görüyor. İti
barı, sözünün kıymati, kendisine verilen ehemmiyet 

böyle olmasının neticesidir. Eisenhower Nehru'yu 
Demokrasinin "uygun nebat" olmadığı sanılan Doğu
da bir Demokrasinin başında olduğu için kendi çiftli
ğinde ağırlıyor, Hindistan Büyük Elçiliğine giderek 
orada yemek yiyor, hat ta Hindistanı ziyareti bahis 
mevzuu oluyor. Buna mukabil rolü, bilhassa Doğu 
Avrupada Nehru'nun Uzak Güney Doğudaki rolü ka
dar mühim bulunan Mareşal Tito'nun Amerikaya ge
leceği duyulur duyulmaz aleyhinde nümayiş hazırlık
ları başlıyor. Aradaki fark budur. 

Ama Amerika, sadece Nehru ile mi temas ediyor? 
Elbette ki hayır. Sadece onunla ani işbirliği yapmak 
istiyor? Ne münasebet. Politikası gerektirirse Was
hington hükümeti Tito ile de. Nasır ile de, Nuri Said 
ile de. Kuvvetli ile de anlaşma yapar, onlara yardım
da bulunur. Ama Amerika nezdinde Nehru öyle mu
amele görür, ötekiler böyle.. 

Washington, zaruret icabı. Magloire ile bile ittifak 
akteder. Magloire! Kim olduğunu öğrenmek için, yan
daki sayfaya bir göz atınız. 
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ashington Millî Hava Meyda
nına bir uçağın indiği saatte, 

Haiti'de bulunan Port - au - Prince 
hava meydanından bir başka uçak 
kalkıyordu. Boeing 307 taşıt uça
ğıyla Haiti'den ayrılan gene renk
li bir aileydi. Ailenin bir düzineden 
fazla büyük bavulu, sandığı vardı. 
Bunların içinde elbiseler, şahsi eşya 
ve tahminlere göre, ilerde pek fay
dalı olacak bir kaç bohça banknot 
mevcuttu. Aile başkanı Magloire 
adını taşıyordu. 

Haiti'de halk ilk defa 1950'de 
serbestçe rey verdi ve bu kanunu 
sağlayan Paul Eugene Magloire 
adında bir siyaset adamı Haitilile
re refah vadederek büyük bir ekse
riyet kazanmağa muvaffak oldu. 
Magloire, hakikaten seçilmiş ilk ik
tidarın başkanıydı. Seçilir seçilmez, 
hükümet merkezi olan Port-au-
Prince'deki mükellef saraya yer
leşti, bir taraftan muhteşem bir 
hayat yaşamağa ve tanesi bin do
lara mal olan elbiseler diktirmeğe 
ve diğer taraftan geniş bir Kalkın
ma siyaseti takip etmeğe koyuldu. 

Takip ettiği Kalkınma siyaseti, 
başlangıçta müsbet neticeler verdi. 
Devlet bütçesinin mühim bir kısmı
nı yatırım işlerinde kullanması, or
talıkta parama bollaşmasını temin 
etti- Tabiî şartlar müsait giderek 
mahsul artınca, Allanın verdiğini 
kendi eseri gibi göstererek öğündü 
ve mevkiini kuvvetlendirdi. Li
manları ve istihsal merkezlerini ya
bancı sermayelere açtı ve dışarıya 
borçlanmaktan çekinmedi. Devlet 
varidatı, seneden seneye inkişaflar 
kaydetti. Magloire, millî gelirin 
çoğalmasını, siyasî maksadlarla is
tismar etmesini çok iyi bildi. Çok 
-çalıştığını etrafa yayıyor ve gece
leri bile daireye gidiyordu. 

Magloire'ın muvaffakiyetlerini, 
hâik şarkıcıları besteleriyle teren
nüm,, ettiler. Liman meyhanelerinde 
kafayı çekenler: 
"Ona demir bilekli adam derler" 
"Her işi becerdiğini söylerler" 

Yahud da, 
Madem ki bizlere iş ve para bulan 

odur" 
"Elbet istediği kadar sarayda oturur" 
diye hep bir ağızdan şarkılar oku
dular ve Başkan ne vakit mikrofo
na çıktıysa çılgınca alkışladılar. 

Fakat bu muvaffakiyetler, Mag
loire için kâfi değildi. Haiti'nin ta
rihinde istiklâl için harbetmiş ve 
zaferler kazanmış generaller var
dı. Mektep çocuklarına bu general
lerin adları okutuluyor ye turistle
re muharebe meydanları gösterili
yordu. Magloire. adının tarihe İs
tiklâl Savaşı generallerinden daha 
yaldızlı isimlerle geçmesini istiyor-
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du. Haiti, Amerikaya karşı harp a-
çarak yeni bir İstiklâl Savası kaza
namayacağına göre, Magloire tek 
çare olarak iktisadî zaferler kazan
mak yolunu tutmağa kendini mec
bur hissetti. O yalnız adım kitapla
ra geçirecek bir iktisadî savaş ka
zanmakla kalmıyacak, aynı zaman
da okuma bilmiyenlerin de görünce 
azametine hayran olacakları eser
ler yaratacaktı. Magloire, iktisadî 
savaşın ilk zaferini Artibonite ba
rajım yaparak kazanacağını ilân 
etti. 

14 milyona mal olacağı bildirilen 
Artibonite barajı, Magloire'in "Nü
fuz ticareti rejimi" içinde 40 mil
yon dolara çıktı. Masraf 40 mayo
na yaklaşınca, baraj 'Vadisine gö
mülen her çimento çuvalı ve her çe
lik parçası, terazinin gözünü iflasa 
doğru çökerten bir ağırlık teşkil 
etmeğe başladı. Memleket iktisadı, 
baraj siyasetinin külfeti altından 
kalkamaz oldu. Halk daha da fa-
kirleşti. Dış borçları ödemek- ve ya
bancı sermayenin kazançlarını dışa
rıya gönderebilmek güçleşti. Talih 
de -dönerek, tabii şartlar aleyhe te
sir göstermeğe başladı. Adam başı
na düşen milli gelir, 25 dolara ka
dar indi. 

Bu esnada, seçimler yaklaşıyor
du. Magloire'in tekrar seçilebilme
sine fiili ve hukukî imkân yoktu. 
Devlet Başkanı, çaresizlik içinde dü
şünüyordu. Niyeti Devlet Başkanı 
olarak bir biçareyi geçtirtmek, onu 
ellinde kukla gibi oynatarak iktidar
da kalmaktı. Ama Haiti'liler Mag
loire iktidarının kendilerine neye 
malolduğunu anlamışlardı. Nisanda 
yapılacak seçimlerde Muhalefet li
deri Louis Dejoie'a rey verecekleri 
ortadaydı. 

Magloire bundan üç hafta kadar 
evvel, bîr oyun tertipledi. Cumhur
başkanlığından istifa etti ve kendi 
kendisini İcra kuvvetinin başı ola
rak ilân etti. Anayasayı rafa kal
dırdı, Dejoie'ı ve 146 muhalifini 
hapsettirdi. 

6 Aralıkta Haiti radyosunu dinli-
yenler, siyaset edebiyatının yeni bir 
örneğiyle karşılaştılar. Magloire, 
memleketin haricî tesirlere maruz 
bırakıldığını, muhalefetin tedhiş 
yaptığım, muhalefet liderlerinin bu 
sebepten tevkif edildiklerini, ikti
sadî zaferleri aleyhine meş'um bir 
propaganda yapıldığım, eserlerini 
tamamlamadan iktidardan çekilmi-
yeceğini ve seçimlerin geri bırakıl
dığını bildiriyordu. 

Başkanın nutkunu duyan binler
ce insan, saray önünde toplandı. 
Muhafızlar gösteri yapan halkı da
ğıtmak istediler. Bir muhafız yara
lanınca, diğerleri havaya ateş etti-

ler ve müteakip kurşunların nüma
yişçileri hedef tutacağını bildirdiler. 

Fakat halkta kararlı bir faal var
dı. Derhal bir "Anayasayı Müdafaa 
Cephesi" kuruldu. Bu Cepheyi ku
ranların tek silâhı umumi grevdi. 
Herkes evine döndü ve meyhaneci
ler de kapılarım kapadılar. Ertesi 
gün kimse dışarı çıkmadı. Eczacı
lar, tuhafiyeciler, sebzeciler, kasap
lar, meyhaneciler ve sinemacılar iş 
yerlerini açmadılar. Fabrikaların 
demir kapıları, muhafız kıtalarının 
dipçik darbelerine rağmen, kırıla
madı. Doktor ve hastabakıcılar da
hi, hastahanelere uğramadılar. O-
tomobil ve kamyoncular, arabaları
nı garajdan çıkarmadılar. Talebe 

Ve öğretmenler mekteplere gitmedi. 
Magloire çarşı pazarı dolaştı. Halka, 
grevden vazgeçmeleri için yalvardı. 
Üstad, bütün o cakalı tavırlarına 
rağmen papucu pahalı görünce 
"köprüyü geçene kadar" küçülmek
ten, küçülmekten, küçülmekten ka
çınan adam değildi. Ama halk, o-
yuna gelmedi. Magloire'in mevkiini 
kuvvetlendirdikten sonra marifetle
rine eskisinden de şiddetle devam 
edeceğini biliyordu. 

Magloire'm yayında birden fazla 
ok vardı. Taraftarlarınım "Maglo
ire ne yapar eder, İktidarı biralı 
maz" diye düşünmeleri pek de boşu
na değildi. Grevin durmayacağım 
görünce Diktatör yerini Temyiz 
başkam Joseph Nemours Pierre-
Louis'e bıraktığım ilân etti. Fakat 
kendisi sarı tuğladan Dessalines 
kışlasına çekildi ve Genel Kurmay 
başkam olarak kalacağını bildirdi. 
Grev ertesi gün tekrar başladı. O 
zaman Orduya mensup bir subay 
grubu Magloire'a artık çekip git
mesini ihtar sorunda kaldı. Subay
ların Magloire'ı tehdidi, muhafızla
rını kaldırmak oldu. Magloire bu
nun ne demek olduğumu anladı. Ni
tekim, hava meydanına gene o mu
hafızların himayesinde gidebildi. 
Uçağı kalkarken Muvakkat Başkan 
Pierre-Louis ilk iş olarak Muhale
fet lideri Dejoie'yı ve arkadaşlarım 
serbest bıraktırıyordu. 

Hayata bir öğretmen olarak atı
lan Magloire, şimdi çok zengin bir 
adamdır. Kalkınma ve baraj siya
setinden kazandığı servet sayesinde, 
kendi kesesinden de muhteşem bir 
hayat yaşıyabilecek vaziyettedir. 
Bu servetin hakkını çıkartmak ti
ze re, Fransanın cenup sahillerine 
gitmek kararında olduğu sanılıyor. 
Akdenizin zümrüt sahillerinde, ga
zinoların ve kumarhanelerin, fakir 
Haiti'den getirdiği altınları avuç 
dolusu dağıtacak bu yeni misafiri 
memnuniyetle beklediklerine şüphe 
yoktur. > 

W 
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na katılmak hususundaki son tered-
düdlerini de yeniyordu. Böylece Nuri 
Said ve taraftarlarının siyaseti, 
Nehru'nun ise karışmasıyla yeni bir 
darbe yiyordu. 

Silâhsız bir Avrupa? 
ehru'nun eski fikri, iki büyük dev
let tarafından garanti edilen "sulh 

bölgeleri" düşüncesi, Washington'da 
itibar bulmaya başlamıştı. Sadece 
Asyada değil, Orta Avrupada da silâh 
sız bölgeler teşkil edilebilirdi. Ade-
nauer, Nehru'nun Almanyayı ziyare
tinden beri bu fikri o kadar kötü bul
muyordu. Yugoslavya dünden gönül
lüydü. Fransa - Süveyş hadiselerin-
den önce- Washington'da bu görüşün 
avukatlığını yapmıştı. Almanyadan 
askerlerini geri çekmeyi kaf i olarak 
kararlaştırmış bulunan İngiltere, si-
lâhsız bir Orta. Avrupa fikrini redde-
demiyecekti. Esasen Finlandiya'dan 
Yugoslavya'ya kadar uzanan bir 
sulh bölgesi, 1955'de, Cenevre Konfe
ransından hemen sonra teşekkül et
miş olsaydı, bugün Macar hadiseleri 
vukubulmuyacaktı. Bundan başka 
Doğu Almanyada da karışıklıkların 
başlaması ve Rusların silahlı müda-
helesini Batı Almanyanın -dolayısıy
la Amerikanın- işe karışmasının ta
kip etmesi, böylece de dünya harbi
nin başlaması tehlikesi bugün dünya 
diplomatlarının yüreklerini ağızları
na getiremiyecekti. Zararın neresin
den dönülse kârdı. Ekseriya Eisen-
hower'in fikirlerini aksettiren Wal-
ter Lippmann. "Rusları halen- içinde 
bulundukları çıkmazdan kurtaracak 
bir yolun bizzat Batı tarafından bulun 
ması" fikrini müdafaa ediyordu. Dul-
les, gecen haftanın sonunda, "peyk 
memleketlerin hiçbir askeri bloka 
katılmadan, sulh içinde yaşamalarını 
temenni ettiğini" söylüvordu. Ameri
ka herhalde Ruslara şerefi kurta
ran bir çekilme t a r a arıyordu. Sulh 
bölgesinin teşekkülü, Rusyanın peyk
lerden askerlerini çekmesini müm
kün kılacaktı. 

Eisenhower de Buleranin'in son si
lâhsızlanma teklifinde yanıcı unsur
lar bulunduğunu ifade etti: Avrupa-
da 1600 kilometre uzunluğundaki 
bölgede Ike'ın "açık gök" plânının 
tatbikine dair Rus teklifine Ameri
ka muhalif değildi. Amerika Cum
hurbaşkanı mukabil olarak. Alman
yadan. Polonyadan. Çekoslavakya-
dan ve Macaristandan yabancı asker
lerin geri eekilmesini teklif etmeyi 
düşünüyordu. Doğu Almanyadan 
Rus. Batı Almanyadan da Amerikan 
askerleri geri çekildikten sonra Al
nyanın birleştirilmesi daha kolay 
halledilebilecekti. 

Eisenhower. plânım Birleşmiş Mil
letler önünde bizzat açıklamak fik
rindeydi. Nehru. bu fikrin gönüllü 
müdafii olacaktı. Mütehassıslar bir 
üçüncü Dünya Harbinin Avrupada 
başlamasını önlemek için. Ike'ın plâ
nından başka çare olmadığı kanaa-
tındaydılar. 
Tek karanlık nokta 

ehru - Eisenhower görüşmelerin-
de tek karanlık noktayı Uzak Do-

Kapaktaki Diplomat 

Paul H. Spaak 
irleşik Amerikaya Belçikanın 
Dışişleri Bakanı olarak hare

ket etti, oradan NATO'nun baş u-
şağı olarak geri döndü". Pravda 
Spaak'ın NATO'nun başına getiril
mesinden dolayı duyduğu memnu
niyetsizliği bu şekilde ifade ediyor
du, Hakikaten Spaak, 1 numaralı 
Avrupalı olduğu kadar, 1 numara
lı komünist düşmanı olarak tanı
nıyordu. Maamafih siyasi hayata a-
şırı sol olarak at ı lmştı . Aşırı sol 
bir gazete neşretmiş, Rusyaya git
miş, Troçki ile Patiste siyasi mü
nakaşalara girişmiş ve böylece 
"fraklı bolşevik" lâkabına hak 
kazanmıştı. 

Spaak, Belçikamn meşhur ve i-
leri gelen bir ailesine mensuptu. 
Babası Brüksel operasının direktö
rü, annesi Belçikanın ilk kadın se
natörüydü. Aile birçok başbakan 
yetiştirmişti. 

Spaak'ın siyasi hayatı baştan 
başa muvaffakiyetlerle doludur. 
Bugün 66 yaşında bulanan Belçi
kalı politikacı 32 yaşında Belçika 
parlamentosuna girmiş, 36 yaşında 
Dışişleri Bakanlığı koltuğuna o-
turmuştu. Aradan iki yıl geçtikten 
sonra, yani 1938 de Spaak Belçika 
Başbakanı olmuştu. Hem de Bel
çika tarihinin en genç Başbakanı.. 

Başbakan Spaak, aşırı sol fikir
lerinden çabucak vazgeçmiş, zen
gin bir sanayicinin kızıyla evlen
mişti. Ona bir zamanlar "fraklı bol-
şevik" diyenler, artık "salon sos-
yalisti" demece başlamışlardı. 

İkinci Dünya Harbi sırasında 
Almanlar Belçikayı işgal edince 

Spaak İngiltereye geçti ve harp 
yıllarını orada geçirdi. 1947 de tek
rar Belçikanın Başbakanıydı. Fa
kat Spaak yaradılışında bir adam 
için ufacık bir Belçikanın hudut
ları içinde yapılan bir şöhret kâfi 
değildi. 166 kiloyu rahatça aşan a-
ğırlıgı ve babayani çehresi onu dün
yanın en popüler siması haline geti
rebilirdi. Spaak, İkinci bir Chur-
chill olabilirdi. Üstelik Spaak, ağ
lamasını ve ağlatmasını İyi bilen 
bir hatipti. Spaak cesim gövdesini 
ve tesirli hitabetini Avrupa birli
ğinin hizmetine arzetti. Senelerce 
Mecnunun Leylâya karşı duyduğu
na benzer bir aşkla Avrupadan 
bahsetti, Avrupa Birliği hareketi
nin tabu lideri oldu. Avrupa Kon
seyi istişari meclisinin ve Kömür 
Çelik Birliğinin başkanlığına se
çildi. Avrupaya a i t , her meselede 
"Spaak'sız düğün" olmuyordu. Ma
amafih 7-8 senelik bir gayrete rağ
men Avrupa Birliği fikri ancak 
bir arpa boyu yol gidebilmişti. 

Spaak'ın NATO'nun başına geti
rilmesi, NATO'ya sadece askeri bir 
organ olmaktan - çıkarmak, siyasi 
otoritesini genişletmek arzusunun 
bir neticesiydi. Selefi Lord Ismay, 
siyasi bir rol oynamaktan kaçın
mış, iyi bir idareci olarak kalmak
la iktifa etmişti. Spaak, herhalde 
yeni vazifesinde Lord Ismay'den 
çok daha aktif bir rol oynıyacaktı 

Bundan başka Amerikanın oldu
ğu kadar, İngiltere ve Fransanın 
da yakın dostuydu. Bu sebeble Av
rupa ve Amerikanın görüşlerini 
bağdaştırmakta şansı büyüktü. 

ğu meseleleri teşkil ediyordu. Neh
ru, Amerikanın Japonya Filipin, For-
moza ve Kızıl Cine karşı tutumunu 
değiştirmesini talep ediyordu. Ame
rikanın Uzak Doğu siyasetini hemen 
değiştirmesi beklenemezdi. Fakat 
İdealist Nehru. bu zaruretleri anlı-
yacak kadar realistti. 

Orta Doğu 
Gizli harp 

ngiliz ve Fransız işgal kuvvetleri
nin son askerleri de bu haftanın 

başında Mısırı terkettiler. Süveyş 
macerasının askerî safhası da böyle
ce kapanmış oldu. Fakat Orta Doğu
da Bağdad Paktı üyesi I rak ile Mı-
sır-Suriye-Ürdün grubu arasındaki 
gizli harp hâlâ için için devam edi
yordu. 

Bu gizli, harbin karargâhları Ka-
hire ve Bağdattaydı. gayesi de Arap 
memleketlerinin liderliğini ele geçir-
mek.. 

Nâsır ve Nuri Said arasındaki bu 
yarış, esasen huzursuzluktan buna
lan Orta Doğu'yu büsbütün nefes alın 
maz bir hale getiriyordu.. Bir taraf
tan Kahire, diğer taraftan Bağdat 
radyoları karşı taraf hakkında kü
fürler yağdırıyordu. İki başkent de 
maksatlı haberlerin imal edilip uçu
rulduğu birer merkez haline gelmiş
ti. İki taraf da karşısındakini dün
ya efkârı nezdinde mahkûm ettirme
ğe gayret ediyordu, Mahkûm olan ne 
o taraftı, ne öteki.. Dünya efkârı iki 
tarafı da suçlu görüyordu. 

Nâsır'ın Irakı ve bilhassa Nuri Sa-
id'i itham eden konuşmaları, Nuri 
Said tarafından cevapsız bırakılmı
yordu. Nitekim bu haftanın başında 
yaptığı bir konuşmada Sir Nuri " I -
rak için neyin iyi, neyin fena olduğu 
nu tâyin etmenin Nasıra değil, bizzat 
Irak efkân umumiyetine ait bir hak" 
olduğunu söyledi. I rak Başbakanını 
haksız bulmağa imkân yoktu. Ama 
ne yar ki, bugün Irakta efkarurmu-
miyenin mutlak temsilcisi parlamen-N 

N B 

İ 

AKİS,29 ARALIK 1956 14 

pe
cy

a



DÜNYADA OLUP BİTENLER 

tonun tatil edilmiş ve fikir hayatı
nın merkezi olan üniversitelerin de 
kapatılmış bulunduğunu bilmeyen 
yoktu. Sir Nuri, "Iraka ait işlerin 
iyi mi, yoksa fena mı olduğunu Na
sır değil, ben bilirim" deseydi, daha 
samimi davranmış olurdu. Fakat 
Nuri Said şimdi samimî olmaktan 
çok, iktidarda kalmak peşindeydi. 
Bunu temin için elinden gelen bütün 
gayreti gösteriyor, dost ve komşula
rının da yardımından mahrum kal
mıyordu. Amerikanın Bağdad Pak
tına iltihakı Nuri Saidi kurtarabilir
di. Bu haftanın başında Irak Başba
kanı tarafından Amerikaya yapılan 
pakta girme davetinin saiki de bu li
mitti, f a k a t Amerikanın Bağdat 
Paktına, girmeye niyetli olmadığı da 
çoktan anlaşılmıştı. 

Bağdad Paktına üye olmayan 
memleketlerdeki Nuri Said aleyhtar
lığı da gün geçtikçe kuvvetleniyordu. 
Nitekim yeni seçimlerden sonra iş
başına gecen Ürdünün Mısıra taraf
tar parlamentosu, Irak Kralı Fay
sal'a Nuri Saidi kovmasını, Bağdad 
Paktından da çıkmasını isteyen bir 
mesaj gönderdi. Irak parlamentosu
nun cevabı, Ürdün'ün 15 inci Irak 
vilâyeti haline getirilmesini derpiş 
eden 15 imzalı bir kanun teklifi oldu. 

Diğer Arap şefleri, Nuri Saidi A-
rap halkının gözünden iyice düşüre
cek olan bu fırsatı kayırmadılar. 

Bunun üzerine Bağdat gazetelerin
de çıkan bu haber, gene Irak tarafın
dan yalanlandı. Ama Bağdadta bası
nın kontrol altında bulunduğunu 
herkes biliyordu. O haber Irak hü
kümetinin cevazı olmaksızın nasıl 
gazetelere girmiş olabilirdi? 

Buna mukabil korkak kahraman 
Nasır da, , memleketinin içinde hu-

Süt Ve Alkol 
lkol istihsalinin kısılmasına 
isyan eden Fransız bağcıları 

ve pancarcıları Süveyş hadisele
rini şöyle tefsir ettiler: 

"— Sütçü Mendesin siyaseti 
tahakkuk etmekte ve gayelerine 
erişmektedir. Fransayı dünya
nın en çok alkol ballanan mem
leketi olmakla itham eden millî 
şerefi lekeleme kampanyası, Ce-
zayirdeki asilerin değirmenine 
su getirdi. Ağızlarına içki koy-
mıyan müslüman halk, alkolden 
aptallaşmış bir Fransanın vesa
yeti altında kalmayı elbette İs-
temiyecekti. Diğer taraftan al
kolün benzine karıştırılması a-
leyhindeki siyaseti, pancardan 
alkol istihsalini durdurdu. Birik-
miş alkol stokları, litresi 12,5 
kuruştan harice satıldı. Bulun
duğumuz durum şudur: Fransa 
bugün akaryakıttan mahrum
dur, iktisaden felce uğramak 
tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Bu, acaba burnundan uzağı 
görmemenin mi, 'yoksa bir iha
netin mi neticesidir?" 

zur sahibi değildi. O da, süngülerin 
ucunda oturuyordu. Buna rağmen 
komik cakasına diyecek yoktu. Çöl 
aslanı korkunç hezimetinin Mısırlılar 
tarafından unutulmadığını biliyordu. 
Yaptığı, bu fikirlerin açığa vurulma
sını önlemek için baskısını arttırmak-
tı. 

Gizli harp devam ediyordu. En zi-
yade Suriye ve Irak'ın durumları na-
zikti. Zira Suriyede Iraka, Irakda, Şu 

Nuri Said Paşa ve Albay Nâsır 
Yarışa çıkanlar 

AKİS,29 ARALIK 1956 

riyeye taraftar unsurlar ziyadesiyle 
mevcuttu. İki taraf da bir hükümet 
darbesinden korkuyor, hem de has
mının devrilmesi için çalışmaktan ge
ri kalmıyordu. Her iki memleket de 
bir sıkı yönetim havası içinde yası
yordu. Suriyede Iraka taraftar hü
kümet adamları tevkif ediliyor, hü
kümet yeniden teşkil edilerek milli 
birliğin kuvvetlendirilmesine çalışı
lıyordu. Irakda talebelerin tevkifine 
davam ediliyordu. Ferman polisindi. 
Irak ile Suriye arasında bir fark 
vardı: Suriyede hükümetin siyasetini 
destekliyenlerin sayısı Iraktan çoktu. 

Araplar arasındaki bu nüfuz mü
cadelesinin Orta. Doğuyu sulha ka
vuşturma işini büsbütün güçleştirdi-
ği muhakkaktı. 

Macaristan 
Mr H yerine Mr Nixon 

acar işçilerinin grev hareketi ge-
çen haftada mana ve heyecanın 

dan hiçbir şey kaybetmeksizin devam 
ediyordu. Fabrikaların Rus askerleri 
tarafından İşgali, onların çalışmaya 
başlamasına kâfi gelmemişti. İşçiler 
bu rejim altında çalışmak istemiyor
lardı. 100 bin maden işçisi ortalıktan 
kaybolmuştu. İşçi liderlerin tevkifi 
mukavemet azmini kırmamıştı, Ka
dar, ne yaparsa yapsın, ipleri Rus-
lar tarafından çekilen aciz bir kukla 
olmaktan ileri gidemiyecekti. 

Birleşmiş Milletlerin Rus askerle
rinin Macaristandan çekilmesini ta
lep eden 10 uncu kararı neticesiz kal
mıştı. Rus dostu Hindistan delegesi 
Menon'un Mr. H'ın Moskova ve Ma-
caristana gitmesi hususundaki ısrar
lı taleplerine bile cevap verilmemiş-
ti. 

Amerika, Macaristanla yakından 
ilgilendiğini göstermek istiyordu. Mr. 
H reddedildiyse, hiç değilse başkan 
yardımcısı Nixon Avusturyaya gi-
der Macar hududunu dolaşabilir «t 
mültecilerle temas edebilirdi. 

İşte bu sebeple geçen haftanın so
nunda Nixon, 140 bin mültecinin Ma
caristan hududunu aşarak Avustur
yaya sığındığı Andau kasabasında 
bulunuyordu. 

Nixon, mültecilere tahsis edilen 
bir dans. salonunda çorba içti. ve mül
tecilerle sohbet etti. Nixon herhalde 
kahraman Macar halkının kendi hal
lerine bırakılmaması hususundaki 
kanaatları epeyce kuvvetlenmiş ola
rak Washington'a dönecekti. 

Kadar'ın Birleşmiş Milletler temsil
cilerinin Macaristana girmelerim 
reddetmesi karşısında, ilk adım ola
rak Macaristanda bulunan tarafsız 
memleketler elçiliklerinin temsilcile
rinden müteşekkil bir Birleşmiş Mil
letler heyeti kurulabilirdi. Macar hü
kümeti halen memleket içinde bulu
nan temsilcileri kapı dışarı etmeye 
herhalde kolay kolay cesaret edemi-
yecekti. Bu şekilde dünya efkârı Ma
caristanda olup bitenleri, tarafsız 
müşahitlerin tuttuğu ışık altında da-
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Richard Nixon 
Kahramanlığa hayranlık 

ha iyi anlayacaklar ve daha mühimi 
kukla hükümet kahraman Macar hal
kına reva gördüğü zulümde devam 
etme cesaretini iyice kaybedecekti. 

İngiltere 
Bir rüyanın sonu 

üveyş hadiseleri İngiltereyi 1945'-
ten beri devam eden bir rüyadan 

uyandırdı. İngiltere artık büyük bir 
devlet değildi, mukadderata bo
yun eğmek lâzımdı. Süveyş hadise
leri, XIX. asır arslanının artık dişleri
nin döküldüğünü açıkça göstermişti. 
Muazzam masraflarla Atom silâhla
rı imal etmesine rağmen, Nâsırı ye
nememişti. Petrol ve dolar bulabil
mek için büyük amcanın elini öpmek 
zorundaydı. 

Büyük sevdalardan- vazgeçmek za
manı gelip çatmıştı. Şu 51 milyon nü
fuslu ufak ada, ayağım yorganına 
göre uzatmalıydı. Atom silâhlarına 
tahsis edilen masraflar azaltılmalıy
dı, NATO'ya karşı girişilen taahhüt
ler hafifletilmeliydi. Rusyaya karşı 
kendini tek başına müdafaa edemi-
yeceğine göre, müdafaa yükü Ame
rikanın üstüne atılabilirdi. Malaya'-
da komünistlere karşı girişilen hare
kete Avustralya ve Yeni Zelanda'
nın iştirakları arttırılmalıydı. İn
giltere Hong Kong ve Libyadaki as-

kerî de azaltabilirdi. 
Kıbrıs çıkmazından kurtulmanın da 
bir yolu bulunmalıydı. 

Endonezya 
Sukarno'nun başındaki dert 

zak Doğumla diktatörlüğe pek 
hevesli Cumhurbaşkanı Sukarno, 

bu haftanın başında Endonezya'nın 
bütün bölgelerinde örfi idare ilân et
ti. Esasen Endonezyada son aylar 
zarfında huzursuzluk, gözle görüle
cek dereceye varmıştı. Halk reza
letlerden ve nüfus ticaretinden şika
yetçiydi. Hesapsız yatırımlar, Endo
nezya'nın t a k a t i n aşmış, bıçak kemi
ğe dayanmıştı. Halk ayaklanmak i-
çin işaret bekliyordu.- Nitekim ge
çen hafta Albay Simbaton, hiçbir 
ciddi mukavemetle karşılaşmaksızın 
Sumatra'da sivil idareyi eline geçi-
rivermişti. 

Kauçuk plantasyonları ve zengin 
petrol yataklarıyla çok büyük bir 
ehemmiyete lâyık olan Sumatra'da 
asilerin duruma hâkim olmaları Su-
karno'nun iki ayağım bir papuca 
koydu. Endonezya halkının çok bü
yük bir kısmı kalben asilerin tara
fındaydı. Endonezya'nın coğrafi du
rumu -küçük ve dağınık adalar- bir 
birlik teminini çok zorlaştırıyordu. 
Fakat Cumhurbaşkanım telâşa ve 
örfi idare ilânına sevkeden asıl se-
beb bu değildi. İsyanlar, eski Cum
hurbaşkanı Yardımcısı Muhammed 
Hatta'nın tekrar işbaşına getirilme
sini istiyorlardı. Halka göre Muham
med Hatta 'nın işbaşına gelmesi re
zaletlerin, nüfuz ticaretinin ve artık 
bir dert haline gelen hesapsız yatı
ranların sonu demekti. 
Sukarno için ise, Muhammed Hatta'-
yi işbaşına getirmek iktidara veda 
etmek demekti. Sukarno'nun şimdi
lik böyle bir niyeti yoktu. F a k a t is-

S u k a r n o 

Sathı mailde 

yanın önüne geçmeye de örfi idare
nin kâfi geleceğine inanmak da pek 
zordu. 

Geçen hafta Endonezyanın ve dik
tatörlük heveslisi Cumhurbaşkanı
nın durumu buydu. 
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İ K T İ S A D İ VE MALİ S A H A D A 
Vergiler 

Abalılar 
u haftanın başında Büyük Millet 
Meclisi Bütçe Komisyonunun ye

ni ve ağzı lâf yapan sözcüsü Sebati 
Ataman, bir mühim ve acı hakikati 
ortaya koydu. Mevzu, Gelir Vergisin
den muaf tutulacak asgari geçim 
haddinin tesbitiydi. Hükümet şimdi
ye kadar bekâr veya çocuklu olma
larına nazaran aylık kazancı 44 ilâ 
120 lira olan vatandaşlardan vergi 
almıyordu. Bu hudut genişletiliyor
du. Mecliste o gün müzakere edil
mekte olan kanun layihasına naza
ran asgari geçim indirimi hadlerine 
yüzde elli nisbetinde bir zam yapılı-
yor ve ayda 67,5 ilâ 180 lira kazancı 
olanlar vergiden muaf tutuluyorlar
dı. Bunun iyi bir hareket olduğunda 
zerrece şüphe yoktu. Bu bakımdan 
gerek C.H.P. sözcüsü, gerekse Hür, 
P. sözcüsü Ekrem Alican şükranla
rım arzettiler. Ancak, çok iyi hazır
lanmış bulunan Ekrem Alican olduk
ça uzun bir konuşma yaparak mev-
cut bütçenin yüzde yüz Ur zammı 
mümkün kılabileceğini . söyledi. Ra
kamlar verdi. Eğer ayda 88 ilâ 240 
liraya kadar olan kazançlar vergi
den muaf tutulursa bunun bütçeye 
80 milyon liralık bir yük tahmil ede
ceğini, halbuki gelir vergisinin nomi
nal inkişafının bunu karşılıyacağını, 
üstelik elde bulunan layihanın bir de 
ikinci maddesi olduğunu hatırlattı. 
Bu ikinci madde gereğince 100 bin 
liranın Üstündeki kazançlardan alı
nan vergiler arttırılıyordu. Ekrem A-
lican açık olarak ortaya koydu ki 
asgari geçini indirimi haddine hükü
metin teklif ettiği gibi yüzde 50 de
ğil, yüzde 100 bir zam yapılsa, Bütçe 
imkânları ortadan kalkmaz. Hür. P. 
sözcüsü vatandaşın nafakasından, en 
acil ihtiyacından para kesilerek bu
nun Bütçede harcanmasını doğru 
bulmadığını bildirdi ve Ur bekârın 
67,5 ve dört çocuklu bir ailenin 180 
lira ile geçinmesindeki müşkilâtı be
lirtti. 

Temenniler Sebati Atamanın, hoşu
na gitmemiş olmalıydı ki, kürsüye 
oldukça hışımla çıktı. Hükümet nasıl 
muazzam bir fedakârlık yapıyordu 
da, Muhalefet bunun kadrini bilmi
yordu! Muvazenei Umumiyeden, ya
ni Devlet bütçesinden para alan 170 
bin 350 vatandaş vardı; şimdi bunla
rın 45.234'ündejı Devlet vergi alma-
mayı kabul ediyordu. Düşünülsün! 
Bu, umum yekûnun yüzde 27'sini 
teşkil ediyordu. Sözcünün Meclis 
ekseriyetinin hislerine hitap ettiği, 
onların gözlerini kamaştırmak iste
diği aşikârdı. Nitekim, bu cazip ra
kamlara kapılanlar oldu. Ama. arka
dan Ekrem Alican tekrar kürsüye 
geldi ve bu rakamların Ur mânâ i -
fade etmediğini söyledi. Cevaplandı
rılması gereken sual şuydu: Bu yüz
de 27' umum tahsilatın yüzde, kaçını 
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ödüyordu? O zaman, balon süratle 
söndü. Sebati Ataman bu hesabın 
yapılmamış bulunduğumu, ifade etti. 
Muhalefet sıralarında gülüşmeler ol
du. . 

Gerçi sonda, hükümetin teklifleri ka
bul olundu. Asgari geçim indin-
mi. haddi sadece yüzde 50 nisbetinde 
arttınlıyordu. Ama bu' vesileyle or
taya çıkan bazı. hakikatlerin üzerin
de durmaya imkân yoktu. 

Memurların durumu 

emek ki Devlet bütçesinden ma-
aş veya ücret olarak para alan 

170.350 kişinin 45.234'üne ödenen ay
da 67,5 ilâ 180 liraydı. Düşününüz, 
Devlet kapısından geçinenlerin üççe 
biri bekârsa 67,5, evli ve dört çocuk-
luysa 180 Ura ile bir ay geçinmek 
zorundaydı; 67,5 lira ile ihsan bir 
oda tutamaz, Bu, Devlet kapısına ni
çin iltifat edilmediğinin en güzel de
liliydi. Bu kadar az paraya mukabil,, 
İŞ yapacak veya işe yarayacak adam 
bulmaktaki imkânsızlık hemen bel-
li oluyordu. Halbuki bir Devletin, 
kendisi hesabına çalışanları hiç ol
mazsa doyurması bir şarttı. Dört ço
cuğunuz var; kendinizi ve bunları 
doyurun diye Devlet size ayda 180 
lira veriyor! Cömertliğe diyecek yok
tu. Üstelik bu gülünç para, 4 milya
ra çıkarıldığı iftiharla söylenen Ur, 
Bütçeden ödeniyordu. Bütçenin ra
kam olarak her inkişafı, o 180 lira
nın gene rakam olarak iştira kudre
tini hemen aynı nisbette düşürüyor
du. Durum hakikaten acıydı. Devlet 
kapısından geçinenlerin yüzde 27'si!. 
Sebati Atamanın kürsüye gelmesin

deki en hayırlı netice, bu hakikati 
gözler önüne serilmesi oldu. 

Sebati Ataman işi bu kadarla bı 
rakmadı. Esnafın senede asgari 37C 
lira kazanan kısmından vergi alın 
madıği, arazi vergisinin kabul olun 
madiği kendisine hatırlatıldığında 
sınıfları "himaye görmesi" lâzım sı 
nıf" diye işaret etti. Esnaf için, 
sınıfın gelişmesi lâzımdır" dedi. Ha 
tâ ilâve ettii "Eğer onları vergide 
muaf tuttuksa, bu kazanmadıkları 
çin değildir" dedi. Peki memurlar 
işçiler ? Onlar gelişmesi lâzım gele 
sınıflar değil miydi? Muhalefet ha 
tipleri, bilhassa Ekrem Alican esnaf 
muafiyetine hiçbir itirazları olmadı 
ğını söylediler. Ama öteki mükellef 
lerin asgari geçim indirimi haddini 
yüzde 50 değil yüzde 100 bir zam ya 
pılırsa, nisbetlerin birbirine yaklaşa-
cağını bildirdiler. Üstelik Hür. 
sözcüsü, bu paranın karşılığım 
gösteriyordu. 

Ama bu tez, iltifat görmedi. 
Buna mukabil 100 bin liranın ü 

tündeki kazançlardan alınan ver 
nisbetinin arttırılması . "itiraz celbe 
medi. Bu nisbet yüzde 60'a kadı 
yükseltiliyordu. 

Sanayi 
Özel sanayi = Üvey evlât 

alkınmaya karşı cephe alanlar 
sayısı arttığı bir sırada İstanbul 

dan sanayicilerin sesi yükseldi. Sac 
müstehliklerin değil, onların da 
kırıtılan vardı. Onlar da sıkıntıların 
dan kurtulmak için hükümetin yar 
dımına muhtaçtılar. 

Bir dokuma tezgâhı 
Resmi— Evlât; Hususi = Üvey Evlât 
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U L A Ş T I R M A 

Ev, direk, tel 
Arşın oradaysa, Halep işte burada 

P. T T. 
Şeşi beş görenler 

eçen haftanın sonunda orta boy
lu, tıknaz bir adam Ankarada 

Telefon Müdürlüğü veznesine 21083 
numaralı telefonunun nakil ücretine 
karşılık olarak 100 lira yatırıyordu. 
21083 numaralı telefonun sahibi olan 
Vahit Erkan, zaman zaman telefo
nunun "azizlik"leriyle karşılaşmıştı 
ama, Telefon İdaresinin kendisine 
böyle bir "azizlik'- yapacağını hiç ak
lına getirmemişti. . 

Vahit Erkan, Maltepede Onur So
kak 23/1 de oturuyordu. Oturduğu 
daire, ailesine oldukça küçük geliyor
du. Uzun zaman yeni bir ev aramış
lar, fakat bulamamışlardı. Oturduk-
ları apartmanın yanına yeni bir a-
partman yapılıyordu. Bu apartmanın 
daireleri hayli genişti. Uzun zaman 
beklediler ve bu yeni apartmana ta-
şındılar. Yalnız kendilerinin taşınma
ları kâfi gelmiyordu. Telefonlarının 
da yeni dairelerine nakli icabediyor-
du. Telefonlarının nakli için Telefon 
İdaresine bir dilekçe vermişlerdi. Fa
kat aradan günler geçmiş olmasına 
rağmen, Telefon İdaresinden ne bir 
ses, ne de bir nefes gelmişti. Vahit 
Erkan, zaman zaman diğer telefon 
aboneleri gibi, Telefon İdaresinin taş 
merdivenlerinin aşınmasına yardım 
etmiş ve bu arada da telefonunun nak 
li için bazı hatırı sayılır ahbaplarının 
yardımlarım temine çalışmıştı. Ara-
dan günler geçmiş, beklenilen sevim
li keşif memuru gelmişti. Birkaç gün 

sonra da Vahit Erkana telefonunun 
naklinin kabil olabileceği bildiril
mişti. 

Vahit Erkan sevinç içinde Telefon 
İdaresinin taş merdivenlerini çık
mış ve parayı vezneye yatırmaya 
koşmuştu. F a k a t kendisinden 100 li
ra talep ediliyordu. Halbuki telefon 
tevzi kutusu, eski oturduğu apart
man ile yeni taşındığı apartmanın 
tam ortasındaydı. Telefon tevsii ku
tusunun her iki aparmana olan uzak
lığı tam 13 metreden ibaretti. Telef on 
İdaresi 100 metre dahilindeki nakiller 
için 37.50 lira alıyordu Fakat bu ne
den böyle olmuştu? Hemen orada 
keşif raporu çıkarıldı. Raporda nak
lin 250 metre dahilinde olduğu yazı-
lıydı. Vahit Erkanın itirazları hiç
bir şey ifade etmemişti. Keşif me
muru, telefonun nakil mahalline ka
dar gitmiş, keşfini yapmış ve raporu
nu, vermişti. Nakil 250 metre dahilin
de yapılıyordu. İtiraz hiçbir şeyi hal
ledemezdi*, esas olan keşif memuru
nun raporuydu! 

Medeniyetin tekâmülü, insanların 
medeni vasıtalara olan ihtiyaçlarım 
da arttırmaktadır. Hemen hemen 
her büyük şehrimizde olduğu gibi, 
Ankarada da onbinlerce vatandaş te-
lefon alabilmek için sıra bekliyor. Te
lefon İdaresinin bu ihtiyaçları karşı
layabilmesi için şebekeyi genişletme
si icabetmektedir. Bunun için de şüp
hesiz paraya ihtiyacı vardır. Tele
fon bakım Ücretlerinin kaldırılma
sından sonra, anlaşılan açıkgöz ke
sif memurları idarenin yardımına 
koşmakta gecikmemişlerdir. 

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu Başkam Raif Dinçkök yaptığı 
bir basın toplantısında özel sanayiin 
durumunu açıkladı. Son yıllarda özel 
sanayi sür'atle gelişmişti. Birçok 
mevzularda bugün memleket ihtiya-
tının yüzde seksenini kargılayabile-
eği gibi ihracat da yapabilecekti. 
Fakat gelişme başladığı kadar hızlı 
evam edememiş, hat tâ duraklamış-
tı. "Bu sür'atli inkişaf neticesi çok 
abiî olarak bir taraftan yeni kuru-
ın fabrikalar için getirilmesi iktiza 
den makine ve tesisat, diğer taraf
ın mevcutlara ilâveten yeni kurula-
ak fabrikaların karşılamak zorun-
da bulundukları ham madde, tali 
madde ve yedek parça gibi ihtiyaç-
larına karşılık lâzım olan döviz ih-
tiyacı dış ticaret bilançomuzda 
endini hissettirmiştir. Bunun ne-
icesinde milli sanayiimiz ferah 
bir şekilde ve sanayiin icap ettirdiği 
luntazam bir program tahtında ça
kabilmek için gerekli ihtiyaçlarını 
arşılayamamıştır." Bu döviz kıtlığı 
ir zamanlar bir çok fabrikanın ka-
zanmasına, hiç değilse faaliyetini 
asmasına sebeb olmuştu. Sanayi 
odası Yönetim Kurulu Başkanına 
göre özel sanayiin hiçbir dalı tam 
randımanla ve rantabl bir şekilde 
alışmak imkânı bulamamıştı. Devlet 
fabrikaları daha iyi durumda idiler. 
Çünkü onlar dövizi daha kolay, daha 
ol olarak temin edebiliyorlardı. Ra-

Dinçkök bu ayrılıktan şikâyet et-

"Her ne kadar 1053 yılı Kasım a-
yında neşredilmiş dış ticaret rejimi
niz millî sanayiin gerekli ihtiyaçları-
nı ön plânda tutmakta ise de dış ti-
caret bilançomuzun yukarda arzetti-
im zaruretler karşısında rejimin 
ununa uygun tatbikatı görememiş 
ulunuyoruz. Bu sebeble milli sana
la verdiği ehemmiyeti her zaman 
elirten hükümetimizden mevcut re-
jimin tam olarak tatbik edilmesini 
eklemekteyiz. Bu takdirde, dahilde 
elde edilen mamulât ile birçok ihti-
aç maddelerinin ithali de önlenmiş 
ve yapılmış olan yardımların millî 
ekonomiye faydalı hizmetleri kısa za
rtanda gözükmüş olacaktır. Uzun bir 
zamandanberi devam edegelmekte o-
lan ve mer'i dış t icaret ruhuna 
da uymayan tahsis şekil bir müddet 
aha devam ettiği takdirde, milyon-
larca lira sarfı ile kurulan millî sa-
nayi zor ve müşkül durumda kalacak, 
mesut inkişaf, hayırlı neticeler vere
meyecektir. Bir tariz maksadı ile ol-
mamakla beraber, devlet sektörü ile 
hususi sektöre ait fabrikaların ihti-
açlarının artık aynı ölçü ve nisbet-
erle karşılanmasını istemekteyiz. Bu
n a , kurulacağı bildirilen Sanayi ve 
Enerji Bakanlığı ile tahakkuk edece-
rini ümit ediyoruz." 

Sanayi Odası temsilcisinin bu söz-
leri insana devlet fabrikalarından ba
nlarının özel teşebbüse devri için 
on günlerde yapılan çalışmaları ha-
tırlatıyordu. Daha iyi imkânlara sa
lip olarak çalışan bir tesisin daha ko
li şartlara itilmesi demek olan bu 
on teşebbüsten acaba ne kazanıla-
caktı? 

G 
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BASIN 
Gazeteciler 

Devam eden mahkûmiyetler 
eçen haftanın ortasında Ankara-
da Adil Güneşoğlunun başkan

lığında Emin Gebizlioğlu ve Ahmed 
Apaydından müteşekkil -Savcısı: Sa
nal Coşarcan- Toplu Basın Mahkeme-
sinden çıkan iki gazeteci daha hü-
küm giymiş bulunuyorlardı. Gazete
cilerden biri, tanınmış bir isme 'sa
hipti: Kasım Gülek. Bu isim politika 
sahasında olduğu kadar, bilhassa 
1954'den sonra çıkarılan kanunlar 
muvacehesinde kriminoloji sahasın
da da parlak istikbale namzet görü
nüyordu. C.H.P. Genel Sekreteri son 
hükmü Ulus gazetesinin sahibi ola
rak giymişti. Toplu Basın Mahkeme
si o gün kendisini ve gazetenin genç 
yazı işleri müdürü İbrahim Cüceoğ-
lunu birer yıl hapse, onar bin lira pa
ra cezasına mahkûm etmiş. Ulusunda 
bir ay müddetle kapatılmasına karar 
vermişti. Açık devam eden duruşma
lar sonunda savcı gizlilik istemiş, 
fakat mahkeme bu talebe uymamış
tı- hadisenin ortaya çıkan mahiyeti 
şuydu: C. H. P. Genel Sekreteri Ka
fim Gülek meşhur Karadeniz seya
hati dönüşü Sinop açıklarında, Ak
deniz cemisinde bir basın toplantısı 
tertiplemiş ve Milli Korunma Kanu-

nunun tatbikatı hakkında beyanatta 
bulunmuştu. Beyanat bir çok gazete 
e bu arada Ulus tarafından neşre-
dilmişti. O gün Ulus, Ankara Savcı

lığının talebi üzerine toplattırılmıştı. 
Müteakiben gazete mesulleri hakkın
da dâva açılmıştı. Okunan iddiana
meden öğrenilmişti ki iddia olunan 

suç bu beyanatı yapmış veya yaymış 
olmak değildi. Savcı Sami Coşarcana 
göre suç, beyanattaki iki cümlenin 
gazetede manşet halinde gösterilme-
siydi. Müdafaa avukatı Sahir Kurut-
luoğlu duruşma sırasında, söylenme
si ve yayılması suç olmayan, söyle
yen hakkında da yayanlar hakkın
da da takibat yapılmayan cümlelerin 
şu veya bu puntoyla neşrinin nasıl 
suç teşkil edebileceğini sormuş, ka
nunda böyle bir icabın bulunmadığını 
belirtmiş ve müekkillerinin beraati-
ni istemişti. Fakat Adil Güneşoğlu-
nun başkanlığında, Emin Gebizlioğlu 
ve Ahmed Apaydın müttefikan sav
cı Sami Coşarcanın görüşüne uymuş
lardı. Kararda Temyiz yolu acıktı. 

Yurtda durum 

on haftalar zarfında Basın suçla
rından dolayı takibat veya mahkû

miyet Türkiyenin her tarafında de
vam ediyordu. İzmirdeki Demokrat 
İzmir gazetesinde çıkan bir fotoğraf
tan dolayı Manisa savcılığı gazetenin 
oradaki foto muhabiri hakkında taki
bat açmıştı. Ulus gazetesinde Şinasi 
Nahid Berker tarafından yazılmış iki 
fıkra dolayısıyla açılmış bulunan da
va Ankara Toplu Basın Mahkeme
sinde devam ediyordu. Mersindeki 
Sabah gazetesinde "Menderesle has
bıhal" başlığı altında yayınlanan ya
zı dolayısıyla yazının muharriri İh
san Tufan ve yazı işleri müdürü 
Asım Balcı sekizer ay hapse, 1333 li
ra para cezasına, gazetenin sahibi 
Rifat Özcan ise 6666 lira para cezası
na mahkûm edilmişlerdi.. Mahkeme 
daha evvelce yazıyı Prof. Sabri Esad 
Siyavuşgil, Doç. Naci Şensoy ve Mu-

Gülek ve Cüceoğlu kararı dinliyorlar 
Bir manşetin günahı 
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rad Sertoğlundan müteşekkil bir eh
livukuf heyetine tetkik ettirmiş, her 
yet yazıda suç unsuru bulmadığım 
bildirmişti. Gene Ankarada bu ay 
başında Ulus, Yakup Kadri Karaos-
manoğlu tarafından yazılan "Şahsi 
Politika" başlıklı yazıdan dolayı top-
lattırılmıştı. Müteakiben tanınmış ro
mancının ifadesi İstanbulda, Kasım 
Gülek'in ve gazetenin yazı işleri mü
dürü İbrahim Cüceoğlunun ifadesi 
Ankarada savcılıklarca alınmıştı. 
Ankaradaki Son Havadis gazetesi 
mesulleri Cemil Said Barlas ve İlha-
mi Soysal hakkında da Doçent Mu
ammer Altsoyun bir beyanatını neş
retmiş olmak suçundan takibata baş
lanmıştı. Takibat ayrıca beyanatın 
sahibi hakkında da devam ediyordu. 
Nihayet artist Tevhid Bilge ve dan
söz Özcan Tekgül de Basın Kanunu 
hükümleri gereğince haklarında ta
kibata girişilmiş bulunan kimseler 
arasındaydılar 

Teşkilât 
Giden geldi 

eçen haftanın sonunda Ankara
da Basın-Yayın ve Turizm Umum 

Müdürlüğünün yeni binasındaki U-
mum Müdürlük odasından bir adam 
çıktı. Sırtına paltosunu, başına şapka
sını geçirdi ve binadan ayrıldı. Muam-
mer Baykanın Umum Müdürlüğü so
na ermişti. Böylece gidişi, tıpkı gelişi 
gibi oldu. İstenildiği için gelmişti, is-
tenilmediği için gidiyordu. Vazifede 
bulunduğu müddet zarfında da hep 
istenilenleri yapmıştı. O binanın ka
pısından giriş şekli bir insanın hayat 
sayfalarına altın yaldızlı harflerle 
yazılan neviden olmadığı gibi, çıkış 
şekli de bir destana layık değildi. . 

Muammer Baykan 1954 seçimleri
nin arefesinde Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtında çalışan bir memurdu. 
Çanakkaleliydi ve Çanakkaleliler 
memleketlerinin bu okumuş, yazmış 
-Muammer Baykan Hukuk dokto
ruydu- çocuğunu seviyorlardı. Se
çimlerin arefesinde genç adam, D.P. 
listesinden milletvekili olmak için 
yurda . döndü. Yoklamaları, en çok 
rey alarak kazandı. Emin Kalafat, 
sırada ikinci geliyordu. Muammer 
Baykan mücadelesini Basın-Yayın ve 
Turizm Umum Müdürü Halim Alyot-
la beraber yapmıştı. Halim Alyot da, 
yoklamalara katılmak için yüksek 
makamlardan müsaade almıştı. Fa
kat Çanakkale, D.P. Genel Merkezi-
ne sağlam görünüyordu. Mutlaka 
Milletvekili seçtirilmek istenilen 
kimseleri -meselâ Fatin Rüştü Zor
luyu- oradan aday göstermek arzusu 
Genel Başkana hakimdi. Nitekim 
Baykana ve Alyota haklarından fe
ragat etmeleri teklif olundu. Bunun 
garip bir teklif olduğunda zerrece 
şüphe yoktu. Nitekim Halim Alyot 
red cevabı verdi. "Çanakkalenin A-
merikadan dönen evladı" ise parti 
büyükleriyle yaptığı göz yaşlı, ku-
caklaşmalı, dramatik görüşmelerden 
sonra "sen benim evlâdımsın" vaad-
leri alarak teklifi kabul etti. Adaylı
ğım geri alıyordu. İşin buraya kadar 
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BASIN. 

Halim Alyot 
"Daha iyi kulak vereceğim efendim" 

olan kısmında, insanı ürpertecek hiç-
birşey yokttu. 

Seçimler yapıldı, D.P. kazandı. 
Mücadeleye, "bağımsız aday" olarak 
katılan Halim Alyot milletvekili ola
madı. İktidar, 1954. temizliği arasın
da bu söz dinlemeyen adamı Basın-
Yaym ye Turizm Umum Müdürü ola
rak tutmaya hiç niyetli değildi. Ta
lihsiz adayı, gözden düşmüş yüksek 
memurların bir nevi istirahatgâhı o-
lan Başbakanlık Murakabe Heyetine 
buyur ettiler. Boşalan yerini de, ki
me teklif ettiler bilir misiniz? Alyo-
tun mücâdele arkadaşı Muammer 
Baykana! "Çanakkalenin Amerika-
dan dönen evlâdı" bu vazifeyi kabul
den geri kalmadı. Böylece Halim Al-
yota, tür ibret dersi verilmiş oluyor-
du. 

Aradan geçen iki bucuk senenin 
sonunda bir gün Muammer Baykan, 
kendisine Murakabe Heyetinde bir 
yer teklifiyle karşılaşıverdi. Aman! 
Ne oluyordu? "Sen benim evlâdım -
sın" sözleri kulaklarında çınlıyordu. 
Üstelik iki bucuk sene boyunca Ba
sın, Yayın veya Turizm sahasında 
parlak -ne de parlak olmayan- bir 
başarı kazanmamıştı ama, Büyükle
rinin arzularına daima uymaya gay
ret etmemiş miydi ? Şimdi, niçin be-
denilmiyor, niçin istenmiyordu ? 

Muammer Baykan Devlet Bakanı 
Emin Kalafatın sempatisine mazhar 
olmadığını biliyordu. İki Çanakkale 
adayı arasında bir münaferet daima 
sürüp gitmişti. Demek mücadeleyi 
Kalafat kazanıyordu. Muammer Bay
kana- ise, eşyalarım toplayıp Umum 
Müdürlük odasından gitmek kalıyor
du. Çanakkaleye dönecek, oradaki a-
razisinin başına geçecekti. Kendisini 

Muammer Baykan 
Fani dünya! 

mahallî politikaya vereceği anlaşılı
yordu. Ama ihtimal, ki unuttuğu bir 
husus vardı. 1954'de Muammer Bay
kan "Çanakkalenin Amerikadan dö
nen okumuş evlâdı" idi. 1957'nin ba
şında ise taşıdığı sıfat "Ankaradan 
atlatılmış memur"dan ibaretti ve bu
nun bir handikap olduğunda zerrece 
şüphe yoku. 

Muammer Baykanın acısı bundan 
ibaret kalmadı. İktidar ondan boşa
lan yere eski dostu Halim Alyotu ge
tirdi. Tâyinin manâsı ve kastı orta
daydı. Bu haftanın başında Pazarte
si günü, masasına kavuşmuş- olan 
Halim Alyot, daha birkaç gün evvel 
Hür. Partili dostlarına kendisine has 
şivesiyle "Dayanın çocuklar, aman 
dayanın!" dediğini unutmuş, fotoğ
rafçılara, mütebessim poz veriyordu. 
Muammer Baykanın gidişi gelişi gibi 
olmuştu a m a Hailm Alyotun gelişi
nin gidişi gibi olduğunu: söylemek 
hakikaten zor, sak. zordu. 

Polonya 
Hür basın 

undan iki ay kadar önce, Polon-
yada buhran had safhaya girdiği 

günlerde, Moskovanın Pravda'sı Po
lonya basınını tenkit etmekle meşgul 
oluyordu, hem de çok ağır bir dille.. 
Polonya basınının suçu, sosyalist re
jimin temellerini tahrip etmekti. 
Pravda'nın sütunları bu "tahripkâr 
neşriyat ' tan alınmışı örneklerle do
luydu. Makale, Rus anlayışıyla bası
nın rolünün ne olduğunu izah eden 
şu cümleyle son buluyordu: "Vazife
si halk cumhuriyeti nizamını kuvvet

lendirmekten ibaret olan basın, şim
di sosyalist nizamı sarsan, itimatsız
lık yaratan makaleler neşretmekte
dir. Yabancı ideolojilerden aktarıl
mış zehirler, çalışan insanların kafa
larına akıtılmaktadır.'' 

Pravda, Rusçada "hakikat"ın ne 
manâya geldiğini gösteren yeni bir 
misal veriyordu. Maamafih Polonya 
başım, hakikaten şimdiye kadar Rus-
yada görülmemiş tarzda yazılar neş
rediyordu. Hat tâ Polonyalı komünist 
liderlerin düşünüş tarzı bile Kremlin-
dekilerinden farklıydı. Başbakan 
Cyrankiewicz, parlâmento önünde 
şöyle konuşmuştu: "Hakikaten de
mokrat bir siyasî hayat kaliteli, cü
retkâr ve zeki bir basın mevcut ol
madıkça mümkün olmaz". 

Basına müdahale 
usyanın Pravda'sı Polonyadaki 
hürriyetten korkarken, Polonyalı 

gazeteciler de sansürün aşırı müdaha
lesinden şikâyet ediyorlardı. Basım 
kontrolle vazifeli "Millî Ofis"in hak
sız ve yersiz müdahaleleri Gazeteci
ler Cemiyeti tarafından tenkit olunu
yordu. Sansürün faaliyetini kontrol 
edecek bir komisyonun kurulması İs
teniyordu. Komisyonda gayet tabii 
basın temsilcileri de bulunmalıydı. 
Sansüre karşı cephe almak komünist 
memleketlerde ilk defa görülen bir 
şeydi. ' 

Bir mukayese 
oznan hâdiselerinin duruşması, Po 
lonya basınının Demir Perde geri

sindeki diğer basından ne kadar fark
lı bir kale geldiğini gösterdi. Polon-
ya gazeteleri davadan gayet teferru-
atlı, objektif röportajlar vermişler
di. Buna rağmen Polonyalı gazeteci
ler memnun değillerdi. Poznan'ın iki 
gazetesinden biri olan Glos Wielko-
polski, suçlulardan Birinin savunma
sını "resmi versiyonca göre vermek 
zorunda kaldığı iç in okuyucularından 
özür diliyerek şöyle diyordu: "Savun
manın sansürsüz neşrim mümkün kı
lacak kadar hürriyet, Polonyada he
nüz mevcut değildin." 

Maamafih diğer komünist mem
leketler bu duruma gelememişlerdi. 
Meselâ Doğu Almanya basım Poz-
nan haberlerinde aslan payım savcı
nın ithamlarına ayırmıştı. Nues De-
utschland, savcının süslerini naklet
t ikten sonra, savunmaya tek bir 
cümle ayırıyordu: "Savcıdan sonra 
söz müdafaaya verildi". 

Çekoslovakyada sadece resmi a-
jans C.T.K.'nın savcının ithamların
dan bahseden kısa haberleri neşredi
liyordu. Romanya ve Bulgaristanda 
da durum farklı değildi. Yugoslav 
basım bile, Poznan hadiseleri duruş
ması hakkında pek cömert davrana
mamıştı. 

Demir Perde dışında kalan bir 
başka memleketin basım da Poznan 
davasına fazla yer vermekten sakın
dı: İspanya!. Komünist düşmanı 
Pranco'nun memleketinde de Poznan 
duruşması kısaca bildirildi. Herhalde 
"halkı heyecana düşürücü haberler ' 
vermekten korkuluyordu. 
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EDEBİYAT 

Muharrirler 
Bir kayıp daha 

eçen haftanın başında Türk ba
sını ve edebiyatı acı bir kayba 

daha uğradı. Legion D'honneur nişa
nına sahip bir Türk İstanbuldakı 
Fransız hastahanesinde son nefesini 
verirken baş ucunda bir erkek, diğeri 
kız iki evlâdı acı göz yaşları dökü
yorlardı. 

Ercümend Ekrem Talu adının ak
la getirdiği, hemen herkesin bildiği 
iki isim. daha vardır: "Meşhedi" ve 
"Torik Necmi"... Bu iki isim Türk 
mizah edebiyatının Donkişotu, Gar-
gantuası mesabesinde isimlerdir. Na
sıl Cemal Nadir çizgileriyle, fırçasıy
la Türk mizah edebiyatına bir 
"Amcabey" hediye etmiş ve o tip sa
yesinde ölmezler arasına girmişse 
Ercümend Ekrem Talu da "Meşhedi" 
ve "Torik Necmi" tipleriyle ve bunla
rı yaratan muhayyilesi ve kalemiyle 
Türk mizahının ölmezleri arasına gir
meğe hak kazanmıştır. 

Ercümend Ekrem 1888 yılında Bo-
ğaziçinde Kanlıcaya bakan bir yalı
da dünyaya gözlerini açmış ve 16 A-
ralık 1956 da da bu dünyadan göçüp 
gitmiş bir fanidir. Dedesinin adı Re-
cai Mehmet Şakir Molla diye anılır; 
devrinin meşhur bir şahsiyetidir. 
Takvim-i Vekayı Nazarlığı yapmış 
şair ve edip bir zattır. Ercümend 
Ekremin babasına gelince, bu dede
sinden de meşhur bir isimdir. Edebi-
yat-ı Cedide devrinin üstadı azamı 
diye tanınan Recai Zade Mahmut 
Ekrem Beydir. 

Ercümend Ekrem Recai Zadenin 

Üçüncü oğlu ve dördüncü çocuğudur. 
Ama şanssız bir çocuk. Zira babası 
bütün sevgisini oğlu Nijad'a verdi
ğinden Ercümend Ekreme geride sev
gi adına pek bir şey kalmamıştır. 
Devrinin saygı değer hocalarından 
ve hayli müddet de Maarif Nazırlığı 
yapmış olan Recai Zade tab'an dur
gun, ağır, sakin bir adamdır. Hele 
kendisine çok benzeyen oğlu Nijad'ın 
vakitsiz acı ölümü onu büsbütün 
durgunlaştırmıştır. Evlerinin bir ma-
temhaneden farkı yoktur. İşte böyle 
bir muhitten bir mizah yazarının, bir 
nüktedan adamın çıkması hayreti 
muciptir. Günlerce kaşların çatılı 
durduğu, her tanrısının günü edebî 
sohbetlerin yapıldığı, adeta bir ede
biyat okulu olan bu evden bir şairin, 
ahlı - vah'lı firaklı romanlar yazan 
romantik bir yazarın çıkması müm
kündür. Ama bir mizah yazarı?... 

Ercümend Ekrem ciddi bir tahsil 
görmüştür. Fransız mekteplerinde 
okumuş, o zamanlar Mektebi Sultani 
adını taşıyan Galatasarayı, daha 
sonra Mekteb-i Hukuk'u bitirmiş, 
Fransaya giderek Paris Siyasî İlim
ler okulunda okumuş, 1906 yılında 
memuriyet hayatına atılmış ve Du
yunu Umumiyeye mütercim olarak 
girmiştir. Kısa bir zaman sonra Â-
yan Meclisi Mütercimliğine getiril
miş, daha sonra Babıâlide teşrifat 
memurluğuna tâyin edilmiştir. 

Ercümend Ekremin memuriyet 
devrine ait hoş fıkralar anlatılır. Mü
tareke devrinde İstanbul Polis Mü
dürlüğüne bir türlü uygun bir adam. 
bulamamışlar. Akla Ercümend Ekrem 
gelmiş. Teklif etmişler, "olmaz" diye 
kesmiş atmış. Israr etmişler. Biraz da 
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zola İstanbul polis Müdürlüğüne ta-
yin etmişler. Bir gün sabahtan baş-
lamış vazifesine. Akşama kadar uğ-
raşmış didinmiş. Müthiş yorulmuş 
O zamanlar Polis Müdürleri Müdüri 
yette yatarlarmış. Ercümend Ekrem 
de akşamla beraber soyunmuş dö-
künmüş ve pijamalarım giyip ya t 
mış. Gece yarısına doğru bir telefon 
sesiyle yatağından fırlamış. Makam 
masasının üstünde beş altı telefon 
var. Biri doğrudan doğruya Sarayı 
bağlı, biri Jandarmaya, biri postaha 
neye vs., v.s.. Uyku sersemi hangi 
telefonun çaldığını bir türlü kestire-
miyor. Ercümend Ekrem teker teker 
bütün ahizeleri kulağına götürmek 
zorunda kalmış. Nihayet aradığı te 
lefonu bulmuş. Karşısındaki ses "-
Efendim iki tane manda yakaladık 
ne yapalım?" diye sorunca Ercüment 
Ekremin tepesi atmış. Saat sabaha 
karşı 2,5 - 3. Cevap vermiş. "İyi yap-
mışsınız mandaları k... sok." Sonra 
da şrak diye telefonu kapatmış. Bu 
bir gecelik Polis Müdüriyetinden son 
ra da üstadı azletmişler. Meğer 
günlerde Saray civarındaki çiftlik 
lerde sık sık hayvan hırsızlıkları o-
luyormuş. Saray kendilerine de bil 
şey olur diye tahkikatın sıklaştırıl-
masını emretmişmiş. Böyle vakalar-
da bizzat Polis Müdürüne haber ve-
rilirmiş! 

Cumhuriyetin ilânından sonra Er 
cümend Ekrem, Mustafa Kemalin 
ilk umumî Kâtibi olarak vazife gör
müş, daha sonra üç defa Matbuaf 
Umum Müdürlüğü vazifelerinde bu
lunmuş, bir aralık Hariciyeye intisap 
etmiş muhtelif memleketleri dolaş 
mıştır. Hariciyedeki son vazifesi 
Varşova Elçiliği müsteşarlığıdır. Da 
ha sonra İstanbulda muhtelif liseler 
de edebiyat ve Fransızca öğretmen 
liği yapmış, Galatasaray Lisesi öğ 
retmeni iken emekliye ayrılmıştır. 

Ercümend Ekremin yazı hayatına 
atılışı hayli eskidir. Daha 16 yaşın
dayken. "Çocuklara mahsus gazete' 
de yazılar yazmağa başlamıştır. Yıl
larca Beyoğlunda yayınlanan Fran
sızca İstanbul gazetesine mizahi ya
zılar ve fıkralar yazmıştır. Hemer 
hemen İstanbulda çalışmadığı, yas 
yazmadığı gazete yoktur, Mizahı za
man zaman hicve kaçtığı için, dost
ları kadar düşmanları da olmuştur. 
Gazetelerde yayınlanmış ve kitap ha
linde basılmış pek çok eseri vardır, 
Bunlar içinde "Evliyayı Cedit" serisi, 
"Meşhedi ile devri âlem", "Gemi ATM 
lanı", "Gün Doğarken". "Sabır Efen-
dinin Gelini", "A Benim Beyaz Şem-
siyelim" belli başlılarıdır. 

Ercümend Ekrem bazı yazılarım 
Ebûlmuvakkar mahlâsı ile yazmış
tır. Çeşitli tercümeleri de vardır, 

Ercümend Ekrem bir konuşmasın
da ailesinden hiç kimseye benzeme
diğini söyler. Yemeğin ve içkinin iyi-
sine düşkünlüğü meşhurdur. Onun 
işret meclislerinde bulunanlar, bu 
meclisi kolay kolay unutamıyacakla-
rını söylerler. Ercümend Ekrem öy
lesine hazır cevap Öylesine nüktedan 
bir insandır. 

Talebeleri, dersleri içinde en çok 
onun derslerinin dinlendiğim söyler-
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TİYATRO 

Jean Cocteau 
Bilirkişi 

açılan müstehcen neşriyat dâvasında 
mahkemenin karşısına bilirkişi ola
rak çıkmıştı. 

Diğer bilirkişi, münekkit Jean Pa-
ulhan, Sade'ın Lamartine, Nietzsche 
ve Baudlaire dahil bütün XIX. asır 
yazar ve filozoflarına tesir eden mü
him bir şahsiyet olduğunu ifade etti. 

Hakim Sade'ın eserlerini okuma
nın tehlikeli olup olmadığını bilmek 
istiyordu. Paulhan'ın cevabı hazırdı: 
"Sade'ı okuduktan sonra manastıra 
kapanan bir genç kız tanıyorum. E-
sasen İncil okumak bile bazan tehli
keli olabilir". 

Müdafaa avukatı Maurice Garçon-
a göre ise Sade Freude'den yüz sene 
önce psikopatinin cinsî veçhelerini 
keşfeden doktordu. 

Bu ateşli müdafaalardan sonra, 
Sade'ı mahkûm etmek hâkimler için 
herhalde pek kolay olmayacaktı. 

Küçük Sahne 
Soytarı piyesi 

üçük sahne temsil için gene garip 
bir piyes seçti. Piyesin adı "Soy

tarı" . Yazarı, Leonid Anreev. Eser, İn 
gilizceden zararsız bir tere lime ile oy
nanıyor. Yani, tercümenin tercümesi. 
Andreev (1871 - 1919), eserlerindeki 
kötümser maraza hava ve taşkın he
yecanlar ile devrinde Rus gençliğinin 
his hayatı üzerinde derin tesirleri ol
muş ünlü bir Rus yazarı. Ama piyes
lerinde, meselâ bir Çehov'un tertemiz, 
sağlam, büyük ve sade yapılışını ara
mak yersiz. Nitekim "Soytarı" 'bu
gün için, hayli eskimiş, tabir caizse 
modası geçmiş bir melodramdan baş
ka bir şey değil. 

Adam (Soytarı) aslında meşhur 
bir Rus yazarıdır. Karısının kendi 
çömezi olan başka bir yazarla kaç
ması üzerine bütün inançları yıkılı
yor ve alay etmek için, alay konusu 
olmak için bir sirkte soytarılığa baş
lıyor. Dalavereci bir Kontun aynı 
sirkte çalışan kızı Consuelo'ya tutu
luyor. Babası tarafından zengin bir 
Barona verilmek istenen Consuelo-' 
yu kendine ve kendi inanışlarına 
bağlayamaması üzerine kızı ve ken
dini öldürüyor. Üç perdelik oyun bir 
sirkte ve onun karakteristik tipleri a-
rasında geçiyor. 

Bu bakımdan rejisör Murad So-
may, "Soytarı"yı sahneye koyarken 
bir rejisörün yapması gereken tefsi
ri ve seçmesi gereken görüş zaviyesini 
mutlak melodramdan kaçmak sure
tiyle tesbit etmeliydi. Süratli ve ak
sam ayan bir temponun lüzumu "Soy
t a r ı d a ilk plânda gelmeliydi. Zi
ra seyirciyi çeken bir dekor, kos
tüm ve işleniş içinde sunulmuş 
olan piyes ilk geceler rejisöre yük
lemek zorunda olduğumuz ağır ak
sak bir hava içinde, temponun her 
yavaşlayışında hemen sırılsıklam 
bir melodram havasına gömülüverdi. 
Hele son perdede Consuelo'nun sirk -
ten ayrılışı sahnesinde uzadıkça uza-
yan ve birbirlerini uzun süren fası
lalarla takip eden konuşmalar, veda-
lar Çolpan İlhan'nın eninli sesinin de 
yardımı ile nihayet sıkıcı olmaya 
başladı. Hemen bu sahneleri takip e-
den ve tam trajik bir "darbe" olma
sı lâzım gelen final de aynı tempo-
suzluk ve melodram anlayışı yüzün
den gittikçe yavaşladı, yavaşladı ve 
takati tükenmiş, serilip kalmış bir 
son halini aldı. Murad Somayın pi
yesteki karakterleri de aynı görüş 
noktasından bakarak, esere ve bir
birlerine uygun olarak çizmesi lâ-
zım geliyordu. En basiti olarak An
dreev'in bir Rus yazarı olduğunu göz 
önünde tutabilir, Rus piyes yazarla
rının müşterek anlayış ve ifâde tar-
zını hareket noktası olarak alabilir
di.. Halbuki piyesteki şahıslar oradan 
buradan alınıp bir araya getirilmiş, 
alelacele birbirlerine monte edilmiş 
gibi apayrı oyunlar tutturdular. 

Buna mukabil aynı Murad So-
may, her üç perdede de Rejisö
rün mevcudiyetini gösteren bir ça
lışma yaptığım, dekor, kostüm, 
fon müziği ile seyirciye parlak ve 
ilgi çekici bir oyun vermek iste
diğini kolayca anlatmış bulunuyor
du.. Bir başka, hat ta en mühim nok
ta da, temsil ettiği karakteri tama
men anlayan, taşkın ve mariz Rus 
ruhunun bütün detaylarım kudret ve 
maharet ile çizen, sahneye ilk girdi
ği andan sonuna kadar, az bulunur 
bir aktör heyecanı ve aşkı içinde, bü
tün imkânlarını vererek oynayan A-
dam rolündeki Münir Özkulun- Nevin 
Seval ve Kâmûran Yüce hariç- ken
dilerine verilmiş kötü ve değişik mi
zansen, iyi çizilmemiş desenler yü-

Çolpan İlhan 
Rejisörün kurbanı 

zünden arkadaşları tarafından yalnız 
bırakılması idi. Meselâ ilk gece Mü
nir Özkul, gerçek sanatçıların say-
gı değer sanat aşkı ile oynadı. Fakat 
çok tutulan bir oyun haline gelebile
cek "Soytarı", Murad Somayın piye
sin bütününü ve diğer Eşhası, bu oyu
nun kalite ve anlayışına uygun a-
yarlamannş olması yüzünden sadece 
üç san'atçının güzel bir dekor için
de, güzel icraları halinde kaldı. Bu 
yüzden seyirci de piyesi zaman a l
man tam bir komedi seklinde anladı. 
En iyi sahnelerinde Münir Özkul bile 
komedi oynuyor zannı ile karşılandı. 

Saf mı saf, cahil mi cahil ve güzel 
mi güzel olan Consuelo tabiî ki ko
mik olabilirdi; ama rolün, hu derece 
pandomim içinde, bu derece yapma
cıklı bir bebek olarak işlenmemiş ol
ması gerekirdi. Kendisine verilecek 
daha olgun bir mizanseni Çolpan ti

ler. Galatasaraylılar onun kaybı ile 
eşsiz 'bir hocalarını, Türk mizah ede
biyatı ise büyük bir ustasını ebediye
te devretmiştir.. 

Son yıllarım Siroz hastalığının pen
çesinde geçiren üstad, elli yıllık yazı 
hayatını gülmeden yana nasibi az 
olan Türk Milletim güldürebilmek 
için harcamış, kalemini yâlnız bu yol
da kullanmış ve bunda muvaffak ol
muş bir insandır. Ruhu şad olsun... 

Fransa 
Marquis do Sade mahkemede 

ade, kendi tarzında bir ahlâk ho
casıdır. Ahlâk numunesi Ameri

kanın en masum cinayet hikâyeleri, 
Sade'dan çok daha muzirdir." 

Bu sözleri Akademi azası Jean 
Cocteau söylüyordu. Sade'ın 15 cilt
lik külliyatının yeni tabı dolayısıyla 
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TİYATRO 

Münir Özkul "Palyaço"da 
"Özkül Tiyatrosu"na doğru 

hanın pekâlâ kaldırabileceğini seyir
ciler Kördüler. O halde Murad Somay 
niçin bu kompozisyonu tercih etmiş
ti? Bu yüzden, aslında tam bir ente
lektüel, derin bir yazar olan Adam'ın 
nasıl olup da bu. tam bir budaladan 
başka şey olmayan bebeğe aşık ola
bildiğini anlamak güç oluyordu. Ma-
amafih karşılıklı sahnelerinde Münir 
Özkul. Çolpan İlhanı kendi heyecanı
na doğru sürükledi. Ona kendisi ile 
aynı • tempoyu tutturmasını bildi. 
Münir Özkulun aynı tesirini bir iki 
defa Sadri Alışık üzerinde de gördük. 

Renan Yamanın dekoru bir sirkin 
kulisini rahatlık ve sadelikle temsil 
ediyordu. Sahne dışına taşmış çadır 
direkleri ve yanlardaki afişler güzel 
bir buluştu. Kostümler eserin deko
runa uygun, neş'eli ve renkli idi. Yal
nız aslan terbiyecisi Zinida'nın temsil 
kılığının çok daha çarpıcı, çok daha 
alımlı olması gerekirdi. Hele bu Ne
vin Seval gibi sahneye çok yakışan 
zarif bir aktirist içinse.. Kâm uran Yü
cenin Palyaço makyajı çok güzeldi. 
Bir de, perde başlangıçları diye kul
lanılan Sirk müziğinin daha sesli ve
rilmiş olması yerinde olacakdı. 

Halk Tiyatroları 
Ayağa giden temsil 

abancı memleketlerde son on yıl 
zarfında "halk tiyatroları" tah

minlerin üstünde süratli bir artış 
göstermektedir. İkinci Dünya Harbi 
başlarında tiyatro bütün gayretini 
şekil üstünde -mizansende, dekorda, 

hattâ oyunda- bir takım araştırma
lara hasretmiş görünmekte iken ha
lihazırda bu estetik münakaşalar sü
kûnete erişmiş ve halkla sahne ara
sındaki münasebet ön plâna alınmış
tır. Bu devrin, tiyatro tarihinde, 
halkla sahne arasındaki mesafeyi 
kaldıran ve tiyatronun daha geniş 
bir halk topluluğu ile münasebetini 
temin lüzumunu yeniden duyan bir 
devir olarak kalacağına şüphe yok
tur. 

Milletlerarası Tiyatro 'Enstitüsü 
(UT) Neşriyat Komitesi "halk ti
yatroları" konusunda milletlerarası 
bir bilanço yapmak ihtiyacını hisset -
miş ve bundan birkaç ay evvel Ur an
ket açarak pek çok memleketin 
"halk tiyatrosu" yönetmenlerine şu 
suali sormuştu: "Tiyatro zevkini da-
ha geniş bir halk kütlesine yayabil
mek için kullandığınız başlıca me-
todlar nelerdir ? " 

IIT Neşriyat Komitesinin bu an
kete aldığı cevaplar çok değişikti. 
Buna mukabil bir "halk tiyatrosu" 
nun gayesinin ne olması gerektiği 
hususunda hepsi de bir birleriyle mu
tabıktı. Bu da şüphesiz, daha geniş bir 
halk topluluğuna tiyatro zevkim aşı
lamak suretiyle kütlelerin eğitimini 
sağlamaktır. 

Almanyada "halk tiyatroları"nın 
faaliyeti bir takım mahalli birliklere 
dayanmaktadır. Volksbühnen denilen 
bu birliklerin gayesi tiyatroya her 
gün yeni yeni seyirciler çekmek ve 
onları birliklerine aza kaydetmektir. 
Küçük bir aidatla birliğe aza kaydo
lunan her seyirci istediği temsil için 
biletini istediği yerden seçebilmekte 
ve bunu da % 50 bir tenzilâtla temin' 
edebilmektedir. Fransızların T.N.P. 

gibi bir millî Halk Tiyatrosu, ayrıca 
Fransanm muhtelif bölgelerinde fa
aliyet' gösteren Dram Merkezleri var-
dır. Bu Dram Merkezleri belediyele
rin yardımına dayanmakta, her 
Dram Merkezi bulunduğu bölge da
hilinde turneler tertip etmek suretiy-
le tiyatroyu o civar halkının ayağına' 
götürmektedir. Bu temsilleri halk 
100 veya 50 -frank gibi gayet ucuz 
bir fiyat karşılığı takibedebilmekte. 
hattâ meydan temsillerini ayakta 
bedava seyredebilmektedir. Belçika 
Millî Tiyatrosu ise Fransızların 
T.N.P. si veya Dram Merkezleri, Al-
manların bir nevi seyirci birlikleri 
de diyebileceğimiz volksbühnen'leri 
gibi bir faaliyet gösterir. Çekoslovak-
yanın "köy; tiyatrosu" adı verileri 
halk tiyatroları ise bir otobüsle köy 
köy dolaşan gezginci truplardır. Bu 
gün Çekoslavakyada bu neviden 17 
trup bulunmaktadır. Bu truplar tem
sil hazırlıklarını Prag veya Bratisla-
va'da yapmakta, sonra otobüsleriyle 
mıntaka mıntaka köyleri dolaşmak
tadırlar. Bu trupların .dekarları so-
kak tiyatrosu şartlarına uygulanmış 
dekorlardır. Meksikada da "halk ti
yatroları" günden güne yeni yeni se
yirciler kazanmaktadır. Burada Gü
zel San'atlar Millî Enstitüsü (İ.N.B.-
A.) üç koldan geniş -bir faaliyet gös
termektedir. Amatör, tecrübeli; pro
fesyonel olmak üzere teşekkül eden 
üç grubun da masrafını doğrudan 
doğruya I.N.B.A. karşılamaktadır. 
Bunlardan amatör gruplar sokaklar
da, parklarda ve hastahanelerde; hal
ka bedava temsiller vermektedir. 
Norveç, İsveç, Polonya, İsviçre ve 
hattâ Amerikadaki "halk tiyatrola
rı" nın günden güne artışı ve bu ti-

Antigone 'y i s e y r e d e n l e r 

Yer : Fransa; Fiyat : Pedava 
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yük şehirlerimiz dışında kalan vilâ
yetlerimizde dahi şimdiye kadar bir 
tiyatro faaliyetinin bulunmamasını 
tabii karşılamak gerekir. C H P . nin 
açtığı halkevlerini, D. P. nin iktida
ra geçer geçmez kapatmam şüphe
siz pek çok şehirlerimizde küçük 
çapta da olsa bir t iyatro faaliyetini 
başladığı yerde bitmeğe mahkûm kıl
mıştır. Hal böyle olunca da diğer şe
hirler halkımızın tiyatro namı altın
da tanıdığı sadece ve sadece Othello'-
yu "Arabın İntikamı" adıyla göbek 
Havaları arasında oynayan tulûat 
kumpanyalarıyla münferit mektep 
müsamerelerine inhisar etmiştir. 

Fakat durumun böylece devam e-
dip gitmesine gönülleri razı olmayan 
kimseler de yok değildi. Bu gün Dev
let Tiyatrosu Umum Müdürü bulu
nan Muhsin Ertuğrul şüphesiz ki ti
yatroya intisap ettiği ilk gündenbe-
ri halkımıza tiyatro zevkini, tiyatro 
kültürünü aşılamak lüzumunu en iyi 
hissetmiş ve bu yolda imkânları nis-
betinde faaliyet göstermiş bir şahıs
tır. Muhsin Ertuğrulun otuz yıldah-
beri İstanbulda ve on yıldanberi de 
Ankarada fasılalı olarak aynı gaye 
uğruna giriştiği gayret ve çalışmala
rın bu gün müsbet neticelerini ver
meğe başladığı inkâr edilemez. 

Bölge Tiyatroları 
u neticelerin en hayırlısı Devlet 
Tiyatrosu Umum Müdürlüğünün 

İstanbul ve Ankaranın dışında kalan 
şehirlerde "Bölge Tiyatroları" adı 
altındaki tiyatroları kurma teşebbü
südür. Bu yoldaki ilk faaliyet geçen 
mevsim sonunda Konyada bir "Böl
ge Tiyatrosu" açma teşebbüsü olmuş
tur. Bu ilk tecrübe göstermiştir ki 
Ankara ve İstanbul gibi büyük şe
hirlerimiz dışında da halkımız tiyat
roya karşı gerekli sevgi ve saygıya 
sahip bulunmaktadır. Devlet Tiyat
rosunun Konya ile başladığı bu ha
yırlı teşebbüs yeni yeni . gelişmeler 
-kaydetmekte Gecikmemiştir. Devlet 
Tiyatrosunun kuruluşundan beri -da
ha ziyade ticarî bir çehre ve gayri-
muntazam bir mahiyet arzeden f a z 
turneleri böylece yerini daha sistemli, 
daha ciddi bir faaliyete bırakma yo
lundadır. Nitekim bu mevsim başında 
Konyada ve müteakiben Eskişehirde 
birer "Bölge Tiyatrosu" kurulmuştur. 
Halen ayda dört gece Konyada, bir o 
kadar da Eskişehirde olmak üzere 
verilen temsiller Devlet Tiyatrosu 
sahnelerinin tatil gecelerine tesadüf 
etmektedir. Bu hal şüphesiz yönet
men ve san'atkârlara ağır, yorucu 
bir mesai yüklemektedir. San'atkâr-
lar haftada bir gecelik tatillerini 
Konya ve Eskişehir Bölge Tiyatrola-
rındaki temsillere hasretmektedirler, 
öte yandan Devlet Tiyatrosu Ankara-
ya daha uzak şehirlerde bir tiyatro 
faaliyetine geçmenin ancak bu şe
hirlerde devamlı temsiller verecek 
mahalli tiyatrolar kurmakla müm
kün olacağını anlamıştır. İşte İzmirde 
pek yakında faaliyete geçecek olan 
tiyatro bu neviden bir tiyatrodur. 
İzmir Belediyesine bağlı olarak ku
rulan bu tiyatro, Devlet Tiyatrosun-

Muhsin Ertuğrul 
Bir devir açılıyor 

dan bir san'atkârın idaresinde çalış
malarına başlamak üzeredir. Ayrıca 
Adanada da aynı mahiyette bir te
şebbüse geçilmiştir. Adanalılar da 
pek yakında kendilerine devamlı 
temsiller verecek bir tiyatroya ka
vuşmak üzeredirler. Her iki tiyatro
nun temsillerine Devlet Tiyatrosun
dan gönderilecek misafir san'atkar
lar iştirak edeceklerdir. 

Devlet Tiyatrosu Umum Müdürlü
ğünün bu mevsim başında İzmir ve 
Adanadan başka Bursa, Kayseri, Er
zurum gibi şehirlerimizde de devam
lı temsiller verecek "Bölge Tiyatro-
ları"nın kurulacağım bildirmesi hem 
bu şehirler halkım, hem de tiyatro
nun bir eğlence vasıtası olduğu kadar 
bir eğitim vasıtası olduğuna inanan 
iler vatandaşı sevindirmiştir. Halka 
tiyatro zevkini aşılamak gayesiyle 
girişilen bu teşebbüs hiç şüphesiz 
ilerde daha yeni ve mahallî % teşeb
büslerin doğmasına da yol açacaktır. 

Tiyatronun daha geniş kitlelere 
yayılması lüzumuna inanan herkesin 
Devlet Tiyatrosu Umum Müdürünün 
"Bölge Tiyatroları" konusundaki ça
lışmalarım takdirle karşılamaması 
imkânsızdır. 

TİYATRO 
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ratrolara verilen önem de göster
mektedir ki bu konuda bütün dünya 
milletleri şu tek fikir üstünde bir
leşmişlerdir: Kütlelerin eğitiminde 
tiyatro bir numaralı vasıtadır. 

Bizdeki hamle 
emleketimiz şüphesiz şu saydı-
ğımız, hatta saymadığımız mem

leketlerden çok, ama çok daha kısa 
pir tiyatro mazisine sahiptir, Bu se-
beble şu anda tiyatronun köylerimi
ze kadar girmiş olmasını beklemek 
safdillik olur. Değil köylerimizde, 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi bu-
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Aile 
Yemekli davetler 

er ailenin tanıştığı, konuştuğu ve 
davetlerine icabet ettiği birçok 

dostları vardır. Bu dostları zaman 
zaman eve davet' etmek nem Vazife 
icabıdır, hem de hakikaten büyük bir 
zevktir. Adabı muaşeret kaidelerine 
uyulmak istenirse, her "davet"e mu-
hakkak surette mukabele etmek lâ
zımdır. Bunun için ev kadınının hafı
zası kuvvetli olmalıdır ve çok fazla 
zaman geçirmeden davetlesin karşılı
ğını yapmalıdır. Eğer daha münasip 
görürse, insan senede iki üç defa bü
yük bir davet yaparak, bütün tanı
dıklarını bir arada çağırabilir. Fakat 
sık sık davetler yaparak, ayrı ayrı 
grupları çağırmak bugünkü apart
man hayatına göre daha pratik ad-
dedilmektedir.. 

Plân şarttır 

ster altı ayda bir büyük bir parti 
verilsin, ister sık sık küçük davet

ler yapılsın mühim olan şey plânlı 
hareket etmektir.. Plânsız toplantı
lar hem ev sahipleri için gayet telâş
ta ve üzücü olur, hem de davetliler is
tedikleri gibi rahat edip eğlenemez-
ter! 

Bir parti vermeden evvel ev kadı
nı kocası ile oturup her hususta mu
tabık kalmalıdır. Karıkoca evvelâ ev
deki yemek takımlarım, âlet edeva
tı, sandalye miktarını, masanın bü
yüklüğünü hesaplamalıdırlar. Ancak 
bundan sonradır ki, insan rahat ra
hat bir yemek mi, bir kokteyl parti 
mi, yoksa büyük soğuk büfeli bir 
parti mi vereceğinde kesin olarak 
karar kılabilir. Bugün birçok evler
de büyük bir ziyafet sofrasını hazır
lamak için icabeden çok büyük ma
sa ve takım sandalyeler mevcut de
ğildir. Bunun için de eski ziyafetle
rin yerini ekseri soğuk büfeli partiler 
almıştır. Muhakkak yemek verilmek 
istendiği takdirde çok fazla insan da
vet etmemeğe bilhassa dikkat etme
lidir. 

Davetin şekli ve yemek listesinden 
daha mühim olan birşey de, davetli
lerin listesini hazırlamaktır. Bazı in
sanlar birbirleriyle tanışmayan kim
seleri hep beraber davet etmekten 
çekinirler. Bu bir hatadır. Birbirlerin
den hoşlanacaklarını tahmin ettiği
miz kimseleri beraber davet edip ta
nıştırmaktan çekinmemeliyiz. Tanışı
yorlar diye hep aynı grupları • davet 
etmek doğru değildir: çünkü davet
lerde yeni kimselerle tanışmak bu da
vetlere daima bir hoşluk ilâve eder. 
Ne var ki birbirlerinden hoşlanan-
yacak, anlaşamıyacak kimselerin bir 
araya getirilmemesine ayrıca dikkat 
etmek lâzımdır. 

Davetlilerin listesi, davetin şekli ve 
yemek çeşitleri iyice tesbit edildik
ten sonra halledilecek bir mesele de 
çocuklardır. Samimi bir davette da
hi, evdeki çocukların büyüklerin sof
rasında oturması doğru değildir. On-

K A D I N 

İ L A Ç 

ir Fransız muharririne göre, can 
sıkıntısı, bir cemiyete musallat 

olabilecek hastalıkların en tehlike-
lisidir. Can sıkıntısı, insana neler 
yaptırmaz ki! hakikaten en zarar
sız' şekliyle bile, can sıkıntısı, aile 
saadetini yıkmaya, gündelik haya
tımızı zehirlemeye yetecek kadar 
muzirdir. Üstelik can sıkıntısı, 
hangi cemiyette çoksa o cemiyetin 
tam randımanla çalışmadığına, ya
ni dünya gidişine ayak uydurama
dığına da bir delildir. 

Can sıkıntısı çok eskiden beri, er
k e k l e r i n ziyade kadınlara mu
sallat olan bir illettir. Bunun da se
bebi aşikârdır. Kadın, uzun yüz yu
lar boyunca yalnız yaşadığı cemi
yetin ve memleketin dâvalarını 
benimsememekle kalmamış, evinin 
dahi mesuliyetini, icabettiği şekil
de kocası İle paylaşamamıştır. Ka
dın için, bilhassa Doğuda öyle ka
ranlık bir devir geçmiştir tat, bu de
virde kadın çocuklarının istikbali
ni bir yana bırakın ne evinin ge
çim derdini, ne de hatta ertesi gün 
yiyeceğini düşünmüştür.. Evinin 
temizliğinden ve bazı mahdut e-
konomi kaidelerinden başka hiçbir 
esaslı mesuliyet yüklenmeyen bu 
kadın gündelik işler biter bitmez 
köşesine çekilip, zaman öldürme
ğe başlamıştır.. Komşu ile laklak 
etmek, kahve falına bakmak kadı
nın başlıca meşgalelerindendi.. 
Bunları can sıkıntısına ilâç olarak 
kullanırdı. 

Bugün bazı cemiyetlerde, kahve 
falının yerini "bezik" veya "atom" 
partileri almıştır. Komşuluk mu
habbetleri mahalle hudutlarını aşa
rak, şık kadın tonlantıları şeklin
de genişlemiştir. Fakat bugün ge
ne bazı cemiyetlerde bu eğlenceler 
ancak akşamın . mahdut saatlerine 
veya hafta sona tatillerine sığdırıl
maktadır. Çünkü bu cemiyetlerde 
can sıkıntısına karşı, vakit öldür
mekten çok daha müessir bir meş 
gale bulunmuştur: Başkalarına fay 
dalı olabilecek şekilde çalışmak!. 
Başkaları için çalışmak, insanı ken
di yorgunluklarından dinlendiren 
birşeydir.. Hatta insan dertle uğ-
raşsa bile gene de avunur ve kendi 
dertlerini unutur.. Bazan da insan 
hakiki dertlerle karşılaşınca, ken
dilerinin tamamiyle hayali ve uy
durulmuş dertler olduğunu idrak 

ların daha evvel karnım doyurmak 
ve ayak altında dolaşmamalarını te
min etmek lâzımdır. Resmi bir davet
te ise çocukların erkenden odalarına 
çekilmeleri ve evin . teşkilâtı dolayı-
sı ile bu mümkün değilse, o akşam 
için evden uzaklaştırılmaları, mese-

Jale CANDAN 

eder, can sıkıntısı buhranları ve 
vehimler içinde yarattığı bir bed
bahtlıktan kendi kendine, hiç far
kında olmadan kurtulur. Her bed
bahtlıkta bazı tatminsizliklerin do
ğurduğu kompleksler rol oynar, 
cemiyet hesabına faydalı bir iş 
görmek ise, birçok tatminsizlikleri, 
ortadan kaldırabilir. 

Cemiyete yardım için kurulmuş' 
birçok dernekler vardır. Her kadın 
kendi arzu ve istidatlarına göre bu 
derneklerde faal bir vazife alabilir. 
Derneklerde çalışmayı fazla for-
maliteli bilenler için de, bugün 
Ankarada yepyeni bir saha açılmış 
tır: Hastananeler. Günüllü olarak 
çalışacak olan aile kadınları veya 
genç kızlar hastahanelerimizde 
mühim boşluklar dolduracaklardır. 
İnsan bazan nasıl geçireceğini bil
mediği koskoca bir haftanın yarım 
günününde bile bir hasta koğuşun
da ne kadar faydalı olabilir. 

Avrupada ve bilhassa Amerikada 
bu gönüllü teşkilâtlarına büyük bir 
önem verilir ve oradaki hastahane-
ler, adeta bir gönüllü kadın ordu
suna sahiptirler. Dışarda çalışma
yan, beş vakitleri olan, bilhassa 
zengin kadınlar haftanın muayyen 
günleri hastahanelere gider, has
talara her çeşit yardımlarda bulu
nur, onların maneviyatlarını yük
seltmeğe gayret ederler. Memleke
timizde bu güzel teşebbüse zanneder 
sem, ilk defa Ankara ön ayak ol
muştur ve geçen seneden beri An
kara Üniversitesi Tıb Fakültesi, 
hastalara yardım etmek isteyen 
gönüllü hanımlara kapılarım aç
mıştır. Geçenlerde, boş vaktini has
talara hasreden bu Ankaralı ha
nımlardan biri ile tanışmak fırsa
tını buldum: Edindiğim kanaat şu
dur ki cemiyete faydalı olmak is
teyen bir insan, hiçbir dernekte, 
hastahanelerdeld kadar müsbet bir 
İş yapmak imkânlarına sahip değil
dir: Saha çok geniştir, çok yardım 
istemektedir ve en ufak hizmeti da
hi minnetle karşılamaktadır. 

"Her ne olursa olsun, şurası mu
hakkaktır ki bir hastanın tebessü
mü, canı sıkılan bir İcadına bir 
"atom" partisinden çok daha bü
yük bir zevk verecektir ve "cemi
yet lebi çalışmak"'can sıkıntısı 
hastalığına karşı medeni âlemin 
bulduğu en son, en müessir ilâçtır. 

14 anneanneye misafir olarak gönde
rilmeleri çok münasip olacaktır. Sa
mimi davetlerde misafirlerin de ço
cukları olabilir. Bu takdirde de gene 
çocuklara ayrı bir masada, kabilse 
ayrı bir odada yedirmek ve onların 
o odada eğlenmelerini temin etmek 
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KADIN 

lâzımdır. Çocuklarla beraber eğlen
mek birçok bakımlardan fevkalâde 
mahzurludur ve samimiyet hiçbir za
man rahatsızlık demek değildir. 

Davetin şekli tesbit edildikten son
ra da yemeklerin listesini yapmak çok 
kolay birşey sayılmaz. Davetlilerin 
sevdikleri yemekleri, sevdikleri içki
leri hatırında tutan ev kadım derhal 
sükse yapar. Fakat bu listeler tesbit 
edilirken dikkat edilecek bir nokta 
da, mutfakta bîr yardımcının bulu
nup bulunmıyacağıdır. Eğer bir im-
kân yoksa son dakikada hazırlana
cak yemeklere listede fazla yer ayır
mamak doğru olur. Çeşitli kızartma
lar, soğuk büfelerde dahi, sürpriz ha
linde, ortaya çıkıveren sıcak börek
ler, köfteler yalnız ev kadınının elin
den çıkcacaksa cidden zor olacak ve 
misafirlerin dahi huzurunu kaçıra
caktır. Yalnız başına davete hazır
lanan bir kadın daha ziyade soğuk 

büfe şeklini tercih etmelidir ve bü
tün yemekleri vaktiyle hazırlıyarak, 
ortaya çıkaracağı tek1 kap. sıcak ye
mek için de, mümkünse fırında sıcak 
duran bir yemeği tercih etmelidir. 

Göz zevki 

avet masaları gayet itinalı olma
lıdır. Dekorun ve göz zevkinin 

bir yemeğin muvaffakiyetinde büyük 
rol oynadığı malûmdur. 

Bütün masayı kaplayan zengin bir 
örtü tercih edilmelidir ve sofranın 
ortasında daima süsleyici bir eşya 
bulunmalıdır. bu şık bir "hors d'oe-
uvres" tabağı olabilir. Hattâ alçak 
bir toprak vazoya dikilmiş yeşillikler 
de sofrayı süslüye bilir. Fakat tercih 
edilen daima çiçektir. Çiçek iç açıcı
dır, neş'e vericidir, bulunduğu yeri 
daima güzelleştiren bir şeydir. An
cak sofradaki çiçek oturanları rahat

sız etmiyecek şekilde, mümkün mer
tebe kısa saplı ve ölçülü bir miktarda 
olmalıdır.. Şayet ev sahibesinin ta
bak takınılan çok güzelse çiçeğe faz
la yer vermemek ve takımların da 
görünmesini temin etmek akıllıca biri 
hareket olur. Takımlar hafifse, çiçek 
bilhassa şarttır. 

Tabakların takım' olmasına da bil-
hassa dikkat etmek lâzımdır. Takım 
hakikaten şarttır; fakat muhakkak 
çok pahalı takımlar düşünmek bir 
hatadır. Güzel porselen bir takımın 
yerini şirin bir toprak takım da tu
tabilir, hatta plâstik bir takım da.. 
Yeter ki masada herşey birbirine 
uydurulsun, masanın kendine has bir 
tarzı, bir havası olsun.. 

Bir Anadolu sofrası 
nadolunun güzel dokumaları ile 
bir kadın, gayet ucuza mal olan 

bir sofra örtüsü hazırlıyabilir. Masa

nın ortasına Kütahya işi bir "hors 
d'oeuvres" tabağı yerleştirip, herke
sin önüne de muhtelif desenli Kütah
ya tabakları koyabilir.. Bu Anadolu 
sofrasına en çok yakışacak kaşıklar, 
muhakkak süsleyici Konya ka-
şıkları olacaktır... En çok yakışacak 
sürahi de Gaziantebin ince boyunlu 
uzun. döğme bakır sürahisi.. 

Bütün bu işler plânlı bir. şekilde 
tesbit edilip, hazırlık da zamanında 
yapılırsa ev sahibesi de, tıpkı misa
firler gibi eğlenebilecek ve hiç telâşa 
kapılmadan mükemmel bir gece ge
çirecektir. Büyük davetlerde misa
firleri birbirleriyle tanıştırmak için 
gayretler sarf etmek cidden lüzum -
suzdur. Çünkü böyle partilerde mi
safirler haliyle birbirleriyle konuşa
caklar. Küçük grup toplantılarında 
ise, ev sahiplerinin bir vazifesi de 
herkesi birbiri ile kaynaştırmağa 

gayret etmektir. Herkesin müşterek 
taraflarını düşünerek ona göre mev
zu açmak, misafirlere yemek ikram 
etmek kadar mühimdir. 

Gaye rahat etmektir 
üçük veya büyük,' resmî veya sa
mimi her yemek daveti, her par

ti muhakkak plânlı bir tertipleme ne
ticesinde yapılmalıdır. Fakat şurası
nı, unutmamak lâzımdır ki gaye yal

dızca telâşa kapılmamak, rahat et
mek ve misafirleri rahat ettirmektir.. 
İtina ve rahatlık kaygısı hiçbir za
man "gösteriş" manâsında kabul e-
dilmemeli, lükse ve lüzumsuz suni 
hareketlere kapılınmamalıdır. Şura
sını unutmamak lâzımdır ki en mü
kemmel şekilde hazırlanmış bir da
vet bile. samimi olmadıkça misafir
leri ancak sıkacaktır.. 

Ev sahibesi davet için evvelden ha
zırlanmalı, fakat ilk davetli kapıdan 
içeri girer girmez artık herşeyi, hat
ta ufak tefek aksaklıkları bile güle
rek karşılamalıdır. 

Moda 
Bizim kumaşlarımız 

ılbaşı nihayet geldi çattı. Birçok 
kadınlar yeni yıla yeni bir elbise 

ile girmek zevkim tatmak için hazır
lıklar yaptılar, metrelerle kumaşlar 
alarak terzilere gidip uzun uzun pro
valara katlandılar. Bu iş için piyasa
da zaman zaman bulunan tabii tafta
lar cidden biçilmiş kaftandı ama, 
Fransız taftalarını hiç aratmayan bu 
yerli taftalar ne yazık ki, Zümrüdü 
Anka 'kuşu gibi nadirdi. Maamafih 
birçok Ankaralı terziler bu işin de 
kolayını buldular: Metresi yedi se
kili liraya satılan sun'i taftaları pa
tiska ile kaplıyarak ve aynı fiyatlar
daki astarlık seteni sun'i tafta ile 
kaplıyarak cidden hoş tuvaletler ha
zırladılar.. Piyasada bol miktarda 
bulunan organzalar ise bol bol har
candı. Organzalar da renk ve kalite 
bakımından hiç fena değildi. Doğru
su, bu son senelerde Avrupa kumaş
larını hiç aratmıyacak çok güzel 
ipekliler imâl edebilmiştik: fakat ne 
yazık ki hepsi de tabiî tafta kadar 
nadirdi.. O kabuk gibi seten düşesle
re, canım amorozalara ne olmuştu?.. 
Vakıa fiyatlar geçen senelerin Av-
rupa kumaşları fiyatına üstündü 
ama, bunların yerli oluşu insanı cid
den sevindiriyordu ve birçok kadınla
rımız, kumaşı bulabilmek şartı ile, 
oarayı seve seve veriyorlardı.. Su 
halde kumaşların ortadan çekilmesi
ne sebep ne idi? Bu şartlar altında 
sualin cevabım vermek cidden müş
küldü.. 

Bulut elbiseler 
eni yıla girerken Paris modasının 
bütün dünyaya takdim ettiği en 

şahane elbiseler renkli tabiî setenler-
den, yumuşak kadifelerden, dantel
den ve bilhassa ince muslinlerden ya
pılmıştı. 

1956-57 moda mevsiminin başında 
Dior tarafından ortaya atılan ve "Bu-

Misafir bekleyen koltuklar 
Görüyorsunuz ya, çocuk oturakları yok! 
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Yılbaşı gecesinde son hazırlıklar 

lut elbiseler" ismini alan bu elbiseler 
kadınlar tarafından fevkalâde çok 
tutulmuştu.. Açık mavi, beyaz,' 
toz pembe, uçucu eflâtun ve kırmızı 
renkleri bilhassa moda olan ince 
muslinler bu senenin son modası olan 
drapeye gayet müsaitdi. Kadınlar, 
bu elbiselerde şart olan çıplaklıkları
nı aynı kumaştan, ince etoller ile ga
yet ustalıklı bir şekilde örtebiliyor ve 
böylece gökteki bulutlar gibi devam
lı bir hareket halinde, dolaşıyorlardı. 
Bu uçucu müslin ve şifon kumaşları, 
şahane danteller, yumuşak kadifele
ri, tabiî selenleri Ankaralılar bazan 
büyük balolarda, şık toplantılarda 
görüyorlardı. Ama piyasada bunlara 
rastlamak hakikaten imkânsızdı.. Ya
pılacak şey modellerden ilham almak, 
sun'i taftayı astarlıyarak, astarlığı 
yüz yaparak kendi yağımızla kavrul
maktı.. Bu da hem buluş sahibi ter
zilerimize, , hem de bu buluşlardan is
tifade eden müşterilere ayrıca bir 
zevk veriyor ve iftihar vesilesi olu-
yordu. 

Treni kaçıranlar 

ılbaşı hazırlıklarını yaparken tre
ni kaçıranlar olmuştu. Bunlar za

manında kumaşlarını alamıyan, za
manında terziye gidemiyenlerdi.. Te
sellileri de vardı: Yılbaşı geceleri dı
şarıya çıkmayı âdet edinenler kala
balıktan, ekseri elbiselerin zarara uğ
radığını, bilir, yeni bir şey giyinmeme-
yi tercih ederlerdi. Ama ne de olsa 
gene her kadın yeni yıla bir elbise 
ile girmeyi tercih ederdi, hele evinde 
oturup misafir kabul edecek veya bir 
aile, toplantısına gidecekse, bu yeni 
elbise adeta şarttı.. Fakat treni kaçı-

AKİS,29 ARALIK 1956 

ranların üzülmemesi lâzımdı. Dünya
nın her tarafında çıkan birçok mec
mualar, kadınlara birkaç saat için
de dikilebilen ve çok az bir paraya 
mal olan elbise modelleri veriyorlar
dı. Bu elbiseler ilhamlarını gene bü
yük terzilerden almışlar, fakat güç 
kuplar yerine az dikişli biçimleri, 
parlak renkli kumaşları tercih etmiş
lerdi. 
Ekspres elbiseler 

emleketimizdeki kumaşları göz 
önünde bulundurarak biz de yılba 

şı veya buna benzer bir gece için diki
şi kolay, ucuza mal olan "ekspres el
biseler" icat edebiliriz. Bunun için çar 
şıya çıkmak, dikkatle vitrinlere bak
mak ve biraz da düşünmek kâfi ge
lecektir. Yapacağımız ilk iş güzel, si
yah, yünlü jarse bulmaktır. İtiraf e-
delim ki bu biraz güç olacaktır. Çün
kü son zamanlarda iyi cins siyah 
Jarse bulmak da bir hayli güçleşmiş-
tir. Fakat bize lâzım olan çok ufak 
bir parçadır: Tamamiyle açık yakalı, 
kolsuz küçük bir bluz yapabilecek 
kadar bir parça.. Böyle küçük bir 
jarse bluz gece çıkan bir kadın, için 
hakiki bir hazinedir. Bedene yapışık 
bu küçük bluzun altına lâzım olan 
şey, zengin ve renkli bir etekliktik. 
Madem ki piyasada, en bol ve en u-
cuz olan şey sun'i tafta ile astarlık 
setendir, bunlardan istifade etmek 
pek âlâ mümkündür. Mesele, rengi 
seçebilmektedir. Tatlı bir kırmızı, ör
dekbaşı yeşili, bal rengi, güzel bir 
mavi siyahın altına çok iyi gidecek
tir. Bu kumaşlar astarlandıkları tak
dirde tamamiyle tok ve zengin bir 
görünüş kazanırlar, büzgüye gelmez
ler. Bunun için kumaşa en çok yakı
şan biçimi seçmek lâzımdır. Bu da 
düz iplik üzerine kesilmiş parçalı 
kloşlardır. Parçalar etek uçlarına 
doğru, godeler yapacak kadar, geniş
letilmelidir. Bu renkli ve ucuz etek
likler zengin ve o nisbette iddiasız ol-
malıdır. Onlara yandan iki büyük 
cep koymak, önden düğmeli yapmak, 
beline kendi kumaşından, genişçe bir 
kemer takmak mümkündür.. Etek 
için, bluz gibi siyah bir kumaş kul
lanıldığı takdirde bunu belden büzgü
lü yapıp büyük bir çiçek demeti ile 
neş'elendirmek de hoş bir fikirdir.. 

"Ekspres elbiseler" bir kadım top
lantının en zengin giyimli kadını 
yapmazsa da onu en çok hoşa giden, 
en cazip kadım yapabilir ki, maksat 
da budur. . 

Göz alan ucuz tuvaletler 
İş bilenin, kılıç kuşananın 
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Okuyucu mektupları 

M e c m u a h a k k ı n d a 
ayın Nurettin Özden, Amasya 
-Sayı 187- erkek okuyucusu daha 

fazla olan AKİS'in kadın sayfalarını 
fazla buluyor. Amasyalı hanımlar bel
ki okumazlar ama, başka yerlerde ve 
bilhassa istanbul da AKİS'i okuyan 
hanımlar için bu kadarcık bilgiyi çok 
görmesinler, rica ederiz. Not: Yalnız 
bizim evde annemiz de dahil olmak 
üzere dört kadın AKİS okur. 

Neriman Aydın - İstanbul 

KİS'te fanla hataları artık olağan 
halde yürüyor. Halis özel isim olan 

Türk kelimesi hemen hep küçük harfle 
yazılmaktadır. Bunun tahsili az, imlâsı 
bozuk mürettipler tarafından yapılmak
ta olduğunu sanıyorum. Halbuki 135 sa
yılı dergideki imzalı yazılarda bile, bu 
imla hatası yapılmıştır: Birinci sütu
nun baslarında Türklerin, ortasında 
Türkler, ikinci sütunun başlarında 
Türklere, son satırında Türkleri; üçün
cü sütunun başlarında Alman, İngiliz, 
ortalarda Türkler, Türk» Mısır kel tanele
ri hep küçük harflerle yazılmıştır. 

İmlâ kuralları değişti de ben mi bil
miyorum bilmem. Bir eski hoca sıfatıy
la bunu merak ediyorum. 

Nuri Öner - Ankara 

* 
KİS'in "Kendi Aramızda" sütunu
nu -hakikaten- kendi aramıza bırak

masını hoş karşılanmayanlar olduğu gibi, 
bu güzel jesti başka manâlar muvace
hesinde mütalaa edenler de var. Böyle 
bir yerin okuyucuya bırakılmasını an
cak, okuyucusuna AKİS kadar kıymet 
veren bir mecmua yapabilir. Tabiî var
sa . . 

Onun bu hareketini "İstanbul Ka-
lemgörleri''nin hareketleriyle 'karıştıran 
r e . AKİS'in AKİS'e benzememesine 
üzülenler lütfen satırların üzerine biraz 
eğilirler mi? M. Erol Erdem - Ankara 

* 
on çıkan kanunlar muvacehesinde 
baş makale yazmaktan vaz gecen 

bazı gazete baş yazarları gibi sizin de 
"Kendi Aramızda'' sütununu okuyucu 
mektuplarına tahsis ettiğinizi görmek 
beni üzdü. 

Siz ve arkadaşlarınızın üstüste çar
pıldığı bir iki mahkûmiyetin sizleri 
de korkutabileceği ihtimalini şimdilik 
uzak görüyorum. Siz ki en müşkül 
şartlar, en korkunç ihtimaller karşı
sında Atatürk gençliğinin yılmaz mü
cadele azminin müstesna örneklerini 
neşir hayatına girdiğiniz günden beri 
verdiniz, neden bu kararınızla şimdi 
bundan sarfınazar etmiş görünmek lü
zumunu hissettiniz ? . Unutmayınız ki 
mahkûmiyetleriniz "Kendi Aramızda" 
sütununa yazdığınız yazılardan da ne
şet etmiş değildir. Güneş doğduktan 
sonra yola devam etmek herkesin kâ-
rıdır. Mesele karanlıkta yol bulmak 
ve yola devam edebilmektedir. Bu gün 
AKİS'in yalnız imtiyaz hakkı sizde, 
tasarruf hakkı biz okuyuculardadır. 
Bu itibarla mecmuanın haftalık ka
rakter aynası mahiyetindeki başyazı
larınıza devam etmenizi. temenni 
ederim. Cevdet Ünel - İstanbul 

C E M İ Y E T 

Neriman Ağaoğlu 
Kalkınma 

al iba İ k t i d a r ileri gelenleri " İ k 
t isadî i s t ik lâ l s a v a s ı " hikâyele

r ine a r t ı k k i m s e n i n k u l a k vermedi
ğini g ö r d ü k l e r i n d e n b a ş k a b i r çareye 
b a ş v u r d u l a r . Ş i m d i b u s a v a ş ı n ge
rekt i rd iğ i f edakâr l ık la r ı radyolar
dan b a k a n re f ika lar ı a n l a t m a y a baş
ladı lar . Geçen h a f t a P a z a r s a b a h ı 
T ü r k i y e d e p e k a z s ı k ı n t ı bu lunduğu
nu, m e s u t b i r ge l i şme içinde ol
d u ğ u m u z u , m e v c u t u f a k te fek d a r 
l ık lar ın çok k ü ç ü k b i r z ü m r e n i n ese
r i s a y ı l m a k gerekt iğ in i , z a t e n h içb i r 
savaş ın fedakâr l ık y a p ı l m a d a n k a z a -
nı lamıyaoağuı ı e v k a d ı n l a r ı N e r i m a n 
A ğ a o ğ l u n u n a ğ z ı n d a n dinlediler. N e 
r i m a n Ağaoğlu, İ ş le tmeler B a k a n ı 
S a m e t A ğ a o ğ l u n u n ref ikasıdır . E v 
k a d ı n l a r ı aynı k o n u ş m a s ı r a s ı n d a 
k a h v e i t h a l ed i lemiyorsa d a s a n a y i 
m a d d e l e r i n i n i t h a l o l u n d u ğ u n u öğre
n e r e k ferahladı lar , z a t e n kahves iz 
de b i r ev in " g ü l g ib i " i d a r e edilebile
ceğini h a b e r a ldı lar ve k o c a l a r ı t a r a 
f ından kendi le r ine ver i len p a r a y ı 
s a r f e d e r k e n i s r a f a k a ç m a m a l a r ı , h a 
sis d a v r a n m a l a r ı l ü z u m u n u iş i t t i ler . 
Kocalar ın ın ayl ık k a z a n c ı 200 fara 
o lan m e m u r h a n ı m l a r ı n ı n İ ş l e t m e l e r 
B a k a n ı n ı n re f ikas ı t a r a f ı n d a n veri
len bu son n a s i h a t t e n b i lhas sa f a y d a -
l a n d ı k l a r ı m u h a k k a k t ı r . 

* 
igros k a d ı n l a r kolu üyeler inden 
y i r m i h a n ı m A m e r i k a l ı b i r k a d ı n 

gaze tec in in i ş t i rak ıy la t o p l a n a r a k 
ikt i sadî i ş ler i g ö r ü ş t ü l e r ve net icede 
k a h v e darlığımı i t t i fak la ve ş iddetle 
p r o t e s t o e t m e ğ e k a r a r verdi ler . M e m 
leket imiz in Üzerinde b u l u n d u ğ u n u r 
l u k a l k ı n m a y o l u n u a n l a m a y a n , İ k 

t i sad i İ s t i k l a l Savaş ın ın cezbesine t u 
t u l m a m ı ş , v a t a n s a t h ı n d a n h a b e r s i z 
" i l lâ k a h v e i s t e r ü k ! " d iye t u t t u r a n 
b u k a d ı n l a r İ k i d a r a d ı n a t e l ' i n o l u 
n u r ! 

* 
as ın K a n u n u t a t b i k a t ı n ı n b i r n e 
vi t e c r ü b e t a h t a s ı ha l ine ge len İs

t a n b u l Adliye k o r i d o r l a r ı n ı n b i r n u 
m a r a l ı m ü d a v i m i H a t i p T a h i r B u r a k , 
m a h k û m i y e t l e r z u h u r e t m e ğ e baş la
d ı k t a n s o n r a d a k a t i y e n soğukkanl ı
lığını k a y b e t m e d i . D u d a ğ ı n d a h e r z a -
m a n k i ince tebessümiyle , ü z g ü n yüz
lü dos t la r ın m sırt larımı s ı v a z l ı y a r a k 
" S i g a r a l a r senden, köf te ler ş u n d a n " 
diye h a z i n b i r vazi fe t a k s i m i yapı
yor. 

* 
r a n Şahın ın eniş tes i M r H i l l y a r d 
İ s t a n b u l a geldi. K a r ı s ı n d a n ayr ı la

c a ğ ı n a d a i r r i v a y e t l e r d u y m u ş o lan 
m u h a b i r l e r h e m e n etraf ını a l a r a k su
a l y a ğ m u r u n a t u t t u l a r . L â k i n M r Hil l 
y a r d b ü t ü n dedikodular ı y a l a n l a y a 
r a k " H a y ı r , böyle b i rşey yok, ayr ı
lık çok f e n a şeydir, b ü y ü k f e d a k â r -
l ık lar p a h a s ı n a da o l sa i n s a n geçin
meğe b a k m a l ı d ı r " dedi. L â k i n bu fe
d a k â r l ı k l a r ı n n e o l d u ğ u n u t a s r i h e t
medi . 

* 
ene s o n u n u n e n g ü z e l t o p l a n t ı s ı n ı 
İ s t a n b u l Vi lâyet Meclisi y a p t ı . Va 

l i F a h r e t t i n K e r i m Gökay ' ın " P r o f e 
sör" . O r h a n K ö p r ü l ü y e h i z m e t l e r i ve 
a l â k a s ı n d a n dolayı t e ş e k k ü r l e r i n i 
b i ld irmesi k imyevî b i r "z inc i r leme 
r e a k s i y o n u " şekl inde ş ü k r a n a r z e t m e 
c o ş k u n l u ğ u n a yol açt ı . B u a r a d a ü -
ye lerden M e s u t Se len B a ş b a k a n v e 
ÜÇ b a k a n a t e ş e k k ü r t e l g r a f ı çeki lme
sini tekl i f edince h e y e c a n son h a d d i 
n i buldu. N i h a y e t B a ş k a b i r ü y e sa
londa h a z ı r b u l u n a n belediye m ü d ü r 
ler ine de Meclisin t e ş e k k ü r l e r i n i n 
bi ldiri lmesini tekli f e t t i . Bu tekl i f in 
k a b u l ü n ü m ü t e a k i p t e v a z u d a n p e m -
beleşen m ü d ü r l e r h e p b i r a ğ ı z d a n k o 
r o h a l i n d e " A m a n efendim... e s t a ğ 
furul lah., n e demek. . . v a z i f e m i z ! " d i
ye b a ğ ı r ı ş a r a k m a h c u b i y e t l e r i n i ifa
d e et t i ler . B u g ö z y a ş a r t ı c ı s a h n e y i 
h e y e c a n l a t e m a ş a e t m i ş o lan dinle
yici ler o r a d a n , v a t a n s a t h ı n d a hiç de
ğilse b i r t e k s a l o n d a böyle a h e n k l i 
b i r i ş bir l iğinin t e z a h ü r l e r i n i g ö r m ü ş 
b u l u n m a n ı n h u z u r u y l a ayr ı ldı lar . 

* 
e m l e k e t ü n i z d e n a y r ı l m a k t a o lan 
O r t a d o ğ u Ç a l ı ş m a E n s t i t ü s ü 

M ü d ü r ü M r Koch 'un şeref ine Denizci
lik B a n k a s ı U m u m M ü d ü r ü Yusuf 
Ziya Önişin kızı L a t i f e Öniş t a r a f ı n -
d a n b i r k o k t e y l p a r t i veri ldi . Davet l i 
l e r son d e r e c e neşelendiler, g i t t i k ç e 
c o ş a r a k r o c k ' n rol l dans lar ıma var ın
c a y a k a d a r s o n eğ lence m o d a s ı n ı n 
b ü t ü n kaideler in i t a t b i k e t t i l e r . B i r 
k e n a r d a boynumu b ü k m ü ş o t u r a n 
M r . K o c h ' u n ise, keyif istihsalimde 
k u l l a n ı l a n b ü t ü n b u ener j iy le ça l ı ş
m a s a h a s ı n d a neler elde edilebileceği
ni d ü ş ü n ü r bir ha l i vard ı . 

28 AKİS,29 ARALIK 1956 

S 

A 

A 

S 

G 

M 

B 

İ 

S 

M 

pe
cy

a



MUSİKİ 

Boyd Raebrun caz orkestrası : Yıl 1946 
Aç kalmaktansa... 

Caz 
irkaç yıldır, caz meraklılarının 
zihnini arasıra "Boyd Raeburn'e 

ne oldu ?" suali kurcalamaktadır. On 
yıl kadar önce Boyd Raeburh -Stan 
Kenton ile birlikte- büyük orkestra 
cazından yeni cereyanların,. tecrübe -
ciligin, modern hamlelerin en ileri 
gelen temsilcisiydi. Bu teşekküle bağ
lı bestekârlar, George Handy'ler, 
Johnny Richards'lar, Ed Finckel'ler, 
modern Avrupa musikisinin tesiri 
altında, ileri bir caz musikisi yazar
lardı. Orkestra, iyi zamanlarında, 
zenci topluluklarıyla kıyas edilebile
cek icralar çıkarırdı. Fakat bir bü
yük orkestra, aynı zamanda bir tica
ri teşebbüstür. Raeburn'ün musikisi 
dinleyicileri olduğu kadar iş veren
leri de korkuturdu. Benzer bir yol tu
tan Stan Kenton çok daha fazla ta
lihliydi. Teşebbüsünü devam ettirdi. 
Musikisi hem ticaret, hem de sanat 
başarısına erişti. Fakat Boyd Rae-
burn, cazı bir san'at olarak tanıyan 
Çevrelerde gördüğü alâkanın dışında, 
basan kazanamadı. Bu alâka da bir 
caz orkestrasını yaşatmağa yetmez
di. Az sonra, orkestrasını dağıtmak 
zorunda kaldı. Aksi halde cüretkârlı
ğının kefaretini, aç kalmak suretiyle 
ödemeğe mecbur olacaktı. Musikiyle 
alâkası olmayan bir iş tuttu. Birkaç 
yıl mobilyacılık yaptı. Geçen zaman 
zarfında Raeburn'ün plâkları, mo-

dern cazın klasikleri arasına girdi. 
Bu orkestranın musikisine olan alâ
ka gittikçe artmağa başladı. Öte ta-
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raftan, cazı bir san'at olarak tanı
yanların sayısı yükseliyordu. Bugün 
artık iyi bir cazcı, halk zevkine ta
viz vermeden hayatım pekâlâ kaza
nabilirdi. Raeburn'ün yemden mesle
ğe dönebilmesi için zemin ve zaman 
artık çok müsaitti. Onun gibi ileri 
fikirli bir musikişinastan bu modern 
çağ hem de nasıl istifade ederdi! 

Nitekim Boyd Raebrun geçenlerde 
kararını verdi. Mobilyacılığı bıraktı 
ve musikiye döndü. Teni bir orkest
ra kurdu. Ama, Raeburn'ün yeni or
kestrasını büyük ümitler besliyerek 
dinlemeğe koşanlar büyük bir hayal 
kırıklığına uğradılar. Anlaşılıyordu 
ki sütten ağzı yanan Boyd, yoğumu 
üfleyerek yemeğe karar vermişti, 
İlk tecrübelerden aldığı dersi unut-
mamıştı. Artık bu defa, araştırıcılığı, 
deneyiciliği bir tarafa bırakmıştı. 
Basit, uslu bir dans musikisi 'çalma
yı tercih ediyordu: Glenn Miller ve 
Tommy Dorsey tarzında bir dans 
musikisi.. Hattâ orkestranın, Glenn 
Miller'in "Modernaires"ini hatırla
tan bir Vokal korosu bile yardı. Boyd, 
180 derecelik bir dönüş yapmıştı. 

Boyd Raeburn'ün, dünyada dans 
etmek isteyenler mevcut oldukça, 
eskisinden çok daha fazla müşteri 
bulacağına şüphe yoktu. 

Opera 
Operalar ve olaylar 

on haftalar zarfında opera sah
neleri ve kulisleri ilgi çekici olay

lara sahne oldular. 

Okuyucu mektupları 

Radyo h a k k ı n d a 
üzik Tayınları Seti Bülent Arel' 
in bir mektubunu okudum. 

O şef gelse de bizim köy kahvesinde 
batı müziği gıy gıy, vıy vıy ederken, bi
zim Ali Koçunun, kahveciye hitaben. 
"Ülen... Kapa şu kafası kopasıca opu
su kopuşu" dediğini bir duysa... 

Anla bugünlerde Şef bütün saatlerin 
hepsini Opusa kopusa verse de artık Ali 
Koçu birşey diyemez. Çünkü bizim 
Köyde çalar radyo kalmadı. 

Selâhaddin Edimcik - Bandırma 

* 
ay Opus diyen zihniyetler, Bü
lent Areli tenkit edemez. Opus

lar âlemi yazarına, önce müzik saygı
sını öğretmek lâzım geliyor. AKİS 
mesnetsiz tenkitlerini şimdilik bıraka
cak, sabırla Bay Opusun programları
na kulak versin. L. V. Beethoven'i ga
yet duyanuyorsa, "Bay Opusa, bilgiçlik 
değil, hürmet etsin. Gerçek müzik 
yurdumuzda, opus zihniyetlerini eze 
eze radyomuzdan yayılacaktır. Yanım-
daki dostum, Johann Sebastian Bach'la 
hiç, ilgilenmezken, eser takdiminden 
sonra sabırla çalınan parçayı dinledi. 

Oğuz Koyutürk - Tirebolu 

* 
alk arasında işittiğim bir bilme
ceyi bildiriyorum: 

Bir ağacı oymuşlar 
içine- dünyayı koymuşlar 
Talan yanlış söylemiş 
Kulağını burmuşlar 

AKİS'in anlayışlı okuyucuları ceva
bını kolaylıkla bulacaklar, sanırım: 
Ankara Radyosu! 

A. Kalaber - Ankara 

KİS'in 1 Aralık salihli nüshasında 
"Radyo" baslığı altında çıkan ve 

şüphesiz okuyucuyu memnun etmek 
gayesini güden yan, rasgele bir oku
yucu olan beni hiç de memnun etme
di. Artık insiyaki bir hal alan Anka
ra Radyosunu tenkid alışkanlığı, bil
hassa son zamanlarda imkân nispetin
de tatminkâr hazırlandığı görülen rad
yo programlarını takdirden bizi alı-
koymamalı. Makul ve istikrarlı bir 
ifade taşımayan bu yazı, radyodaki 
klâsik batı musikisi programlarınla 
ve bilhassa bunların bir iki cümle ile 
izah edilişinin aleyhindedir. 

Kendisinden bu hususta destekleyici 
mütalaalar beklenen AKİS'in bu türlü 
yazılarla hitap ve tatmin edeceği kim
seler muhakkak ki münevverler olmı-
yacaktır. 

Güzin Bilgen - Ankara 

* 
KİS'in 136 ncı sayısında çıkan 
Bülent Arelin yazısını okudum. 

Bülent Arel bizzat verdiği rakamlarla 
müdafaasını tesirsiz hale getiriyor. İfa
desine göre Ankara Radyosunda haf
tada 84 saat müzik yayınlanmaktadır. 
Bunun 43 saati yani yansından fazla
sı batı müziğine, geri kalan 41 saati 
ise -Türk müziğine tahsis edilmiş. Bu
na göre radyomuz musiki sahasında 
B.B.C. nin bir şubesi değil, kendisi ol-
muş oluyor. Şükrü Coşkun - Samsun 
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MUSİKİ 

Maria Callas 
Celalli soprano 

Şikago'nun Lyric Theatre'ında, 
Puccini'nin kovboy operası "Batılı 
Kız" (La Fanciulla del West)'in ilk 
temsilinde huysuz bir at, basso Wil-
liam Wilderman'ı daha şarkısını bi
ttirmeden alıp kulise götürdü. Tem
silde başrolü oynayan tenor Mario 
del Monaco'nun geçmişteki bir tecrü
besi düşünülerek mizansende bir de
ğişiklik yapılmıştı. Birkaç ay önce 
aynı eser Floransa'da temsil edilir
ken, soprano Eleanor Steber'in sev
gilisini idamdan kurtarmak için iki 
atla birlikte sahneye {girmesi gereki
yordu. Tenor Del Monaco, bu atlar
dan birine sıçrıyacak ve kaçıp kur
tulacaktı. Fakat bu işi beceremiyen 
tenor atı sahnede bırakıp koşa koşa 
kaçmayı tercih etmişti. Şikago tem-
silinde Eleanor Stefber, yedeğine al
mış olduğu tek bir atla sahneye gir
di. Ne de olsa tenorların aynı za
manda Roy. Rogers gibi ata binme
leri istenemezdi. 

Metropolitan'da, soprano Maria 
Callas'ın şımarıklığı, bariton Enzo 
Sordello'nun kovulmasına sebeb oldu. 
"Lucia di Lammermoor"un matine 
temsilinde Calias, Sordello'yu kolun
dan yakaladı ve etraftan duyulur 
şekilde "bu notayı, uzatma" diye fı
sıldadı. Sordello aldırmadı. Antrakt
ta Calias baritona ültimatomu çekti, 
"Bir daha. benimle sahneye çıkmıya-
caksın". Operanın müteakip temsi
linde Calias yoktu. Ünlü Soprano
yu dinlemek için gelenler fena halde 
sinirlendiler ve ancak polis tarafın
dan yatıştırıldılar. İki gün sonra 
Sordello, Metropolitan müdürü Ru-
dolf Bing'den taahhütlü bir mektup 
aldı. Kovulduğu bildiriliyordu. Bing, 
Calias'ı kaybetmek istememişti, 

Berlin Festivali'nde Hans Werner 
Henze'nin yeni operası "Kral Hirsch" 
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gürültülere yol açtı. Temsil boyunca 
salon ve balkon dinleyicileri -Henze'
nin taraftarları ve aleyhtarları- ara
sında "iltifatlar" teati edildi. Söz dü
ellosu, perde kapandıktan sonra bir 
saat müddetle -ve ertesi gün basın
da- devam etti. Henze'nin bir başka 
operası, "Boulevard Solitude" bun 
dan birkaç yıl önce Roma'da oynan
dığı zaman da salonda gürültü kop
muştu. 

Viyana'da,. Devlet Operasının açı
lış gecesinde, Wagher'in "Tannhaeu-
ser"inde başrolü oynayan tenor Ru-
dolf Lustig'i dinleyiciler temsil bo
yunca ıslıklamakla ve yuhalamakla 
kalmadılar; temsilden sonra sokak
larda kovaladılar. Adamcağız ancak 
bir kahvehaneye sığınmak suretiyle 

memnuniyetsiz dinleyicilerin elinden 
kurtulabildi. 

İstanbulda, Ankara Devlet Opera
sının verdiği "Palyaço" temsili esna
sında, sesi kısık olduğu hâlde Devlet 
Tiyatrosu Genel Müdürü Muhsin Er-
tuğrulun ısrarıyla sahneye çıkma zo
runda kalan tenor Özcan Sevgenin 
notaları birkaç defa çatallandı. Ma
neviyatı çok bozulan tenor, göz yaş
ları içinde oyunu bitirdi. Geçen haf
taki Üniversite konserine iştirak ede-
miyen Sevgenin ses kısıklığı, her 
opera san'atkârının başına gelebile
cek, geçici bir rahatsızlıktır. Bu mü
nasebetle Genel Müdür, operanın ve 
operacıların meselelerine ne kadar 
yabancı olduğunu bir defa daha gös
termiş oldu. 
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S İ N E M A 
Filmler 

"Günahkâr Gönüller" 
ilmin takdim yazıları gösterilir
ken kamera Verdi'nin "İl Trova-

tore" operasının üçüncü perdesini 
temsil eden vokalistlere ağır ağır 
yaklaşır. Manrico sevgilisi Leonora' 
ya veda etmek üzeredir. Yazılar biter, 
kamera sahnenin içindedir. Manrico 
sahneden ayrılacağı sırada dehşete 
düşer, kılıcım çekerek sahnenin Önü
ne ilerler, kamera onunla birlikte ha
reket ederek dinleyicileri görüntü
nün içine alır. Venedik'teki Fenice 
tiyatrosunun ön sıraları Avusturya 
işgal ordusunun bembeyaz üniforma
lı subayları ile dolmuştur.. Manrico 
kılıcını onlara doğru sallayarak, 
"Titreyin, ey zalimler." diye haykı
rır.. 

Büyük İtalyan sinemacısı Luchino 
Visconti 1866 Venedik'inin durumu
nu, Avusturya işgalini, halkın tepki
sini filminin daha ilk bölümünde or
taya koyuyor. İtalyada millî birliğin 
kurulması hareketi başlamıştır. Ri-
sorgimento taraftarları Avusturya 
işgalinde bulunan yer altı faaliyetle
rini genişletmekte ve Garibaldi kuv
vetlerine katılmaya hazırlanmakta
dırlar. Halk yeni İtalyanın kurulaca
ğı günleri şevkle beklemekte, fakat 
millî birlikle beraber hakimiyetleri
ni kaybedecek olan aristokratlar is
tikbale endişeyle bakmaktadır. Ama 
bunun kaçınılmaz bir sonuç olduğunu 
sezen aristokratlar, halk arasında 
şimdiden yerlerini almışlar, ihtilâlin 
önderi olmuşlardır. Devrin değiştiği-

ni farkedemiyenleri, yeni düzene ken
dilerini uyduramıyanları hüsran bek
lemektedir. 

Kontes Livia Serpieri (Alida Valli) 
kocasından oldukça gençtir. Aris
tokrasi icabi, sevdiği erkek yerine 
mevkii ve serveti olan bir asil ile ev
lenmiştir. Ama asalet kadınlık his
lerini unutmasına kâfi değildir. Uzun 
zaman tatmin edilmeyen, içinde gö
mülü kalan bu hisler, güçlü bir tah
rikle onu şehvet girdabı, içine sürük
leyebilir. Livia devrin değişmekte ol
duğunu da anlamıştır. Hattâ ihtilâl 
önderlerinden kuzeni marki Ussoni'-
yi destekler. Ama' değişiklik zor ol
masına rağmen, istikbalin neler ge
tireceğini kestirememesi onu karar
sız ve endişeli yapmıştır. Operada ta
nıştığı Avusturyalı genç ve yakışıklı 
teğmen Franz Mahler (Farley Gran-
ger) Livia'nın gizli kalmış hislerini 
körükler. İlk defa kadınlığını tatmin 
edebilen Livia ideallerini, aynı gaye 
için çarpışan insanları unutur, kendi 
zevkine dalar. Ona hiçbir şey verme-
yen geçmişi hafızasından silmeye, 
karanlık olan istikbali düşünmeme-
ye gayret eder. Bu da ancak Franz'ın 
tattırdığı zevklerle kabil olmaktadır. 

Franz ise parlak üniformalar için
de bir zavallıdır. İtalyadaki değişik-
liğin az sonra Avusturyada da olaca
ğım, Habsburg şatafatına, gösterişli 
üniformalara veda edeceğini kestirir. 
Yaklaşmakta olan devir onu da kor
kutmakta, o da egosunu tatmine uğ
raşmaktadır. Livia Franz'ı elinde tu
tabilmek için ideallerine ihanet eder, 
ihtilâlciler için toplanan parayı ona 

"Günahkâr Gönüller"den bir sahne 
Tarihî filmlerde bir dönüm noktası 
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Alida Valli - Farley Granger 
İhanete götüren aşk 

Visconti kahramanlarının sonunu, 
sosyal determinist görüşe bağlıyor. 
Cemiyetin değişmekte olan düzenine 
uyamıyanların trajedilerini Stend-
hal'in tarihi-gerçekçiliğiyle işliyor. 
Livia'nın Jigolosu , tarafından terke-
dilmesi, Franz'ın sevgilisi tarafından 
ihbar edilerek kurşuna dizilmesinin 
kaçınılmaz bir sonuç olduğu filmin 
daha başlarında kendini hissettiri
yor. 

Tarihi dokümanter 

isconti "Senso"da değişmekte olan 
bir çağın sadece olaylarım değil, 

sosyal şartlarım, Belirli zümrelerin 
psikolojilerini göstererek şimdiye 
kadar yapılan tarihi filmlerin 
en güzellerinden j birini yaratıyor. 
Filmin,' olayların geçtiği yerlerde 
çekilmesi esere dokümanter de
ğer kazandırıyor. Sahnelerin ha
zırlanmasında barok zevkine va
ran titizlik ve derinlik G. R. Aldo 
ve Robert Krasker'in technico-

lor fotoğraflarıyla filmin iki saat 
lik devamlı bir tablo olmasını sağlı
yor. Custoza savaşı gayet kısa ola
rak gösterilmesine rağmen büyük 
ustalıkla tertiplenmiş çerçeveler ve 
nefis renkler Visconti'nin sanatım 
bir kere daha ortaya koyuyor. Fon 
müziğinin seçilişi bile "Senso"nun 
hazırlanışındaki dokümanter kay
gıların bir örneğidir. 7'nci senfonisi 
fon müziği olarak kullanılan Bruck-
ner, olayların geçtiği cağda yaşamış 
Avusturyalı bir bestecidir. Zamanı
nın musiki anlayışına uyamaması 
gölgede kalmasına sebeb olmuş, de
ğeri daha sonra anlaşılmıştır. Musi
ki tarihçileri değişen dünyaya ken-
dini uyduramayan Anton Bruckner'-
in bu ızdırabını bestelerinin duyur
duğunu söylerler. 

Kontes Livia rolünde Alida Valli'-
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SİNEMA 

nin yarattığı kompozisyonun kudre
tine sinema tarihinin pek az sanatçı
sında rastlamak mümkündür. İlk de
fa büyük bir oyuncu olduğunu ispat 
eden Aşlida Valli, kontes Livia'nın bü
tün endişe ve ihtiraslarım başarıy
la yaşatır ve seyircilere duyurur. 
Amerikan yıldızı Farley Granger ise 
Franz rolünde kendisinden beklen-
miyecek kadar ölçülü ve anlayışlı 
bir oyun çıkarır. 

"Günahkâr Gönüller - Senso" ta
rihi konuları ele alış bakımından si
nema tarihinde bir dönüm noktası
dır. Luchino Visconti'nin seyircilerin 
hem aklına, hem de duygularına hi
tabede bilen üslûbu, filmi seyrine do
yum olmayan bir şaheser haline ge
tirmiştir. 

"Büyük Aşkını" 

ngiliz sinemasının en kudretli re
jisörü olarak tanınan Carol Reed, 

şövalye olup "sir" ünvanını kazanalı-
beri değerinden çok şey kaybetti. Ge
çen' haftalarda gördüğümüz "Tra
pez" tamamen ticarî maksatlarla 
çevrilmiş, duygu ve düşünce fukara
sı bir filmdi. Sinemaya "Odd Man 
Out - Ölümden de Kuvvetli", "The 
Fallen Idol - Meşum Kadın" gibi e-
serler verebilen sanatçının, bu film
de şahsiyetini keşfedebilmek imkân
sızdı. "Trapez"den bir yıl önce ya-
pılan "Büyük Aşkım - A Kid for Two 
Farthings" ise Reed'in sinemacılığa 
ilk başladığı günleri aradığını hisset
tirmektedir. 

"Büyük Aşkım" Londra'nın fakir 
yahudi mahallesinde yaşayan kü
çük insanların hayallerini ve ümitle
rini gösteriyor. Hayat şartlarım ken
di gayretleriyle yükseltemiyecekleri-
ni anlayan bu insancıklar kaderleri
ni, tesadüflere ve mucizelere bağla
mışlardır. 20 yıl önce "Laburnum 
Grove" ve "Bank Holliday" gibi 
filmlerde küçük semt halkını usta
lıkla yaşatabilen Reed, aynı işi bu 
filmde de başarıyor. Filozof tavırlı 
ihtiyar terzi David Kossoff, küçük 
Jonathan Ashmore, annesi Celia 
Johnson, mahallenin Apollon'u Joe 
Robinson, sevgilisi Diana Dors, gü
reşçi Primo Carnera hep canlı kişi-
ler. Ama kişiler ve çevrelerinin tabi
iliği yanında olaylar pek zorlama. 
Konusu, insanları, meseleleri bakı
mından Vittorio De Sica'nın "Milano 
Mucizesi"ni hatırlatan "A Kid for 
Two Farthings" söylemek istediğini 
onun kadar acık ve belirli ortaya 
koyamıyor. "Milano Mucizesi"nde İyi 
Toto'nun güvercinin mucizeler ya-
ratmasını beklediği gibi küçük Joe 
da tek boynuzlu keçisinin uğur getir
mesini bekliyor. Terzinin yakışıklı 
kalfası parasızlık yüzünden sevgili
siyle evlenemiyor. Paraya kavuşabil
mek için de tek ümidi pankreas gü
resi şampiyonunu yenip büyük mü
kâfat alabilmek. Carol Reed insan 
üstü kuvvetteki güreşçinin yenilmesi 
mucizesini meşru gösterebilmek için 
onu seyircilere kötü tanıtıyor. Hal
buki fizik kuvvetinden başka bir 

varlığı olmayan güreş şampiyonu 
da pek ala küçük insanlardan biri, 
onlar kadar sıkıntı ve ihtiyaç içinde.. 
Buna rağmen Reed tek boynuzlu ke
çinin getirdiği uğur ile yanlış gücü 
ezmekte ısrar ediyor, küçük Joe ile 
çevresindekiler bu sayede saadete 
kavuşuyorlar. 

Başarılı Eastmancolor fotoğraflar
la çekilen filmin bilhassa ilk sahne
leri şiirli. Bunda Carol Reed'in çev
reyi bir çocuk gözüyle görüldüğü gi
bi verebilmesinin mühim rolü var. 
Ama bu emresionist ifade yerini ve 
şiirli hava film sonuna doğru, -Pri
mo Carnera'nın keçiyi ele ge
çirmeğe çalıştığı, Diana Dors'a sar
kıntılık yaptığı sahnelerde olduğu 
gibi - ekspresionist anlatım şekilleri
ne bırakınca eserin bütününde üslûp 
farkı doğuyor. Fakat ' akademik si
nemacı Carol Reed tekniği ile kusur
ların üstüne şal örtebiliyor ve "A 
Kid for Two Parthings in canlı in
sanları ve sürükleyici anlatışlarıyla 
güzelce bir film olmasını sağlıyor. . 

sonuna kadar kararsızlık hissedil
mektedir. Meseleler büyük bir ihti
yatla ele alınmakta, belirli bir neti
ceye bağlanmadan bırakılmamakta-
dır. Zaman zaman, çözümlenmeyen 
bir meselenin arkasından başkaları 
çıkmaktadır. Edward Dmytryk'in 
mekanik mizanseni olayların gerisin
de onları doğuran sebeblere nüfuz 
edememektedir. Müsamaha ve bilgi
yi sıkı disiplin ve kılık kıyafete ter
cih eden film, kaptan Queeg'in uzun 
yıllar denizde neden ve nasıl yıpran
dığını, niçin ruh hastası olduğunu 
açıklamaya yanaşmıyor. Anlatılan 
her yeni olay seyircide yeni şüpheler 
yaratmakla birlikte, Humphrey Bo-
gart ile Fred MacMurray'ın bilgili o-
yunları, Edward Dmytryk'in akıcı 
üslûbu "Denizde İsyan"ın sıkıcı bir 
film olmasını önlüyor. 

"Berduş" 
erduş"u yapanlar hiçbir zaman 
san'at kaygularından, ortaya at

tıkları meselelerden, sinematik biçim 

Humphrey Bogart ve Van Johnson "Denizde İsyan"da 
Sansüre isyan edemedikten sonra,. 

"Denizde İsyan" 
merikan donanması gemilerinde 
hiç isyan olmadığını bildiren bir 

açıklamayla başlayan filmde anla
tılan isyanın, ne derece samimiyet 
ve doğruluk mahsulü olacağı orta
dadır. "Belâlı Kaptan -. Mister Ro-
berts"de subaylar, terfi edebilmek 
için zujme varan disiplin tatbik eden 
kaptanlarına .isyan ediyorlardı. "De
nizde İsyan - The Caine Mutiny"de 
ise isyan edilen ruh hastası bir kap
tandır. Ayaklanmayı her iki filmde 
de böyle sudan sebeplere bağlamak 
Amerikalı sinemacıların sansürden 
ne kadar çekindiklerini ortaya koy
maktadır. Herman Wouk'un Pulitzer 
mükâfatı kazanan aynı isimli roma
nının sinema adaptasyonunda baştan 

denemelerinden, iyi niyetten, imkân
sızlıklardan ve benzeri bahanelerden 
söz açamazlar. Bu filmin yapılışında 
tek ve biricik gaye seyircinin zayıf 
noktalarından istifade edip kazanç 
temin etmek. Hindli "Avare" İstan
bullu "Berduş"un en yakın akraba
sı. Soya çekme kanunundan kaçıla-
mıyacağı için kahramanlar birbirle
rinin benzeri oluyorlar. Raci-Bedri, 
Nergis,.- Filiz, Kaya - Berduşun ağa
beyi kılığında seyircilerin karşısına 
çıkıyor. Bu çeşit hikâyelerin dedesi, 
Victor Hugo'nun "Sefiller"i de unu
tulmuyor, çifte şamdan çalma mo-
tiflyje birlikte, rahip, din ve cinsiyet" 
değiştirerek günün 24 saati namaz 
kılan kör ve yaşlı bir kadın olarak 
senaryoda yerini alıyor. "Sefiller"in 
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böylece uzak akrabalık hakkı tanın
dıktan sonra "Âvare" sahne sahne 
kopya edilmeğe başlanıyor. Öyle ya, 
meydanda iş yapmış bir film durur
ken, kendimizi Şorlamaya, aynı ko
nuda bile olsa başka şeyler yapma 
sıkıntısına katlanmaya ne lüzum 
var ? İnsan hayatta pratik olmamalı 
mı? İşte bu film de kesin zekânın, 
kurnazlıkların, kolaya kaçmanın en 
tipik örneklerden biri. Kaderini oldu
ğu gibi başkalarının yarattığı bir fil
min başarısına bağlıyor. Pek tabiî 
bütün taklidler gibi modelinin sevi
yesine yaklaşamıyor. "Avare" bü
tün hafifliklerine rağmen bazı insa
nî noktalara sahipti. Kahramanı Ra-
ci aslında iyi olduğu halde çaresizlik 
yüzünden kendi isteğiyle hırsızlık 
yapıyordu. Halbuki Berduş'umuz bü-
tün sıkıntılarına rağmen doğru yol
dan çıkmayan bir masal kahramanı, 
bir namus abidesi. Ne olur ne olmaz, 
yanlış anlaşılmasın diye siyah ve be
yaz karakterlerin arasına gölgeler, 
griler katmaktan dikkatle kaçınan 
sinemacılarımızın seyirciyi alık yeri
ne koydukları müddetçe canlı tipler 
yaratmaları imkânsızdır. "Berduş"ta 
-kipsin iyi kimin kötü olduğu daha 
sarf ettikleri iliç cümleden belli olu
yor. Bu kaidenin dışında kalan cilâlı 
İbo ele alınışındaki bütün olumsuz
luğa, temsil edilişindeki hokkabaz 
şakşakçılığı usullerine rağmen ger
çeğe yaklaşan yegâne şahıs. 

Berduş'u Zeki Mürenin temsil et
mesi de ayrı bir felâket. Boyacı ço
cuğu tipine uymayan fizik görünüşü 
yanında, rolünün karakteriyle ilgisi 
olayan göz süzmeler, gerdan kır-
malar, nazlı cilveli hareketler Zeki 
Mürenin beyaz perdemizde şimdiye 
kadar görülen en kötü, aktör oldu
ğunu ortaya koyuyor. "İntikam Ale-
vi"nde bazı sinematik endişeler duy-
duğunu hissettiren rejisör Osman F. 
Seden nefes almadan birbirini ta
kip eden şarkılar arasında herhangi 
bir marifet göstermek fırsatım bu
lamıyor. Filmin dikkati çeken tek 
noktası Kriton İlyadis'in usta bir ka
meraman olduğunu ispat eden fotoğ
raflar.. "Berduş"un sefaleti, zorla-
ması, yalancılığı, aidatıcılığı ilyadis'
in temiz, net, aydınlık fotoğrafların 
da apaçık olarak meydana çıkıyor. 

S P O R 

Futbol 
Birinci devrenin sonunda 

eçen hafta Pazar günü Mithat 
paşa stadı gene tarihî günlerin-

den birini yaşadı. Tribünler tıklım 
tıklım dolu idi. Taraflı tarafsız pek 
çok sporsever bir hafta evvel Gala-
tasaraya 2-0 mağlup olan Fenerbah
çelim, Beşiktaş, karşısında nasıl bir 
netice alacağını merakla bekliyorlar
dı. Vakıa kuvvet ölçülerine dayana
rak maçın tahminini yazan spor o-
toriteleri Fenerbahçeyi şanslı görü
yorlardı. ama kâğıt üzerinde veril
miş olan hükümler sahada kaç defa 
bozulmuştu. Futbolumuzun istikrar
sız oluşu, takımların bir hafta ara ile 
birbirini nakzeden oyunları, tahmin 
yapanlara karşı halkta bir itimatsız 

ğuk bir duş tesiri yapmıştı. Fener
bahçe - Beşiktaş karşılaşmasının bu 
sebeble elektrikli bir atmosferde ya
pılacağı fikrinin hâkim olduğu bir 
sırada Liman Lokantasında iki klü-
bün temsilcileri buluşmuşlar, bera
berce öğle yemeği yemişler, hattâ 
kendilerini kovalayan foto muhabir
lerine tebessümle poz. vermişlerdi, 
ertesi gün gazetelerde çıkan resimle
re bir göz atanlar toplantıda Fener
bahçe Klübü İkinci Başkam Osman 
Kavrakoğlunun bulunmadığını gör
düler. Acaba Kavrakoğlu niçin lo
kantaya katılmamıştı? Bunun tek 
sebebi Ankaradaki vazifesinden ay
rılamamış olması mıydı? Kavrakoğ
lu ile Beşiktaş Umumi Kaptanı Usu-
oğlu arasında geçen sert münakaşa
lar, bu iki idareciyi karşı karşıya ge-
tiremiyecek kadar ağırdı. Nitekim di-

Antrenör Gündüz Kılıç ve evlâtları 
Tılsımın Sırrı: Renk aşkı 

lık uyandırmıştı. Bu sebeble verilen 
peşin hükümlere itibar edilmiyordu. 
Fakat Fenerbahçe, Beşiktaşı 2-0 ye
nerek ona şans tanıyanları mahcup 
etmedi. Eğer maçı kaybetmiş olsay
dı, lider Galatasarayla aradaki pu-
van farkı 4'e çıkacaktı. Bunu ka
patmak elbette kolay değildi. Sarı-
Lâcivertlerin kazanmak istemelerinin 
bir başka sebebi de Beşiktaşla ara
larındaki amansız rekabetti. Ahmet 
Bermanın transferi ile başlayan ger
ginlik, zaman zaman kuvvet deneme
leri haline dökülmüş, hattâ mahke
meye dahi intikal etmişti. Galatasa
ray mağlubiyetinden sonra bir sabah 
gazetesinde Beşiktaş Klübü Umumi 
Kaptanı Sadri Usuoğlu "Fenerbah-
çenin yenilmesi normal karşılanma
lıdır" şeklinde bir beyanat vermişti. 
Bu sözler Fenerbahçe camiasında so-

ğer Fenerbahçeli idarecilerin anî bir 
kararla bu toplantıyı yapmalarının 
sebebi de buydu, ihzari mahiyetteki 
görüşmelerde alınan kararlar her iki 
kulübün, menfaatlerini korumak ve 
eski dostluğu ihya etmek bakımın
dan mühimdi. İdarecilerin birbirleri
ne dostluk eli uzatmaları memnunluk 
yarattı ve Pazar günü yapılacak o-
lan maçın elektrikli havasım yatış
tırdı. 
Ankaradan yükselen ses 

am bu sırada Ankaradan İkinci 
Başkanının sesi yükseldi. Kavrak

oğlu sinirlenmişti. Fenerbahçe antre
nörü Szekelly'nin bir sabah gazetesine 
Galatasaray mağlûbiyeti hakkında 
beyanatta bulunması, buna sebeb 
teşkil ediyordu. Kavrakoğlu "Fener
bahçe nizamlarla, talimatlarla yürü
tülen bir klüptür. Antrenörün beya-
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gördü. Zaten görmeyeni yoktu ya... 
Bu maçlarda Beyoğluspor tahminler 
hilâfına Emniyeti 2-1; İstanbulspor 
da aynı kuvvette ve aynı puvanda 
bulunan Beykozu 2-1 mağlup etmeye 
muvaffak oldular. Son haftalarda 
toparlanan ve eski kuvvetini bulan 
Adaletin, Vefaya mağlup olacağı 
doğrusu hiç kimsenin aklından geç
memişti. Top, tahmin yazısı yazan
lara yeni bir azizlik daha yapmıştı.. 
Yeşil - Beyazlılar sonunculuk müca
delesinde Adaleti 1-0 yenerek-bir ba
samak ileri fırladılar. Aynı durum
daki rakiplerden birinin sahadan pu-
van kurtararak ayrılması diğeri için 
kapatılması çok güç bir mesafe olu
yordu. Profesyonel ligin ilk devresi 
bu hafta yapılacak olan Fenerbahçe 
Emniyet, Galatasaray İstanbulspor 
maçları ile sona erecek. Lider Sarı-

Nankör Amatörler!. 
elburn olimpiyadlarında 
hürriyeti seçen 35 Macar 

sporcusu geçen "hafta bir uçakla 
San Franslsko'ya geldiler. 

Demir Perde gerisi merale 
ketlerin bir iftihar vesileleri de, 
oralarda profesyonel sporun bu
lunmayışıydı. F a k a t birçok Ma
car sporcusunun Melburn'dan 
geri gelmeyişi, Budapeştenin 
"Mal Nap" gazetesini baklayı 
ağzından çıkarmaya mecbur et
ti. " Mai Nap". spordaki muvaf
fakiyetleri için kendilerine villa
ları hususi otomobiller hediye e-
dilen sporcuları nankörlükle it
ham etti. 

Gazete daha da ileri giderek, 
dünün spor kahramanlarının ge
riye dönmeyişlerini, son hâdise
ler dolayısıyla Macaristanın ar
tık onlara bol keseden dolar ve 
otomobiller vermeye devam ede-
miyeceğini anlamalarına atfet
mektedir. 

Kırmızılı takımın İstanbulspor mani
asını aşacağı hakkında şimdiden bir-
şey söylemek imkânsızdır. Çünkü İs
tanbulspor, Kasımpaşaya nisbetle da
ha ağır basan bir takımdır.. Fener 
bahçenin ise, Beşiktaşa 1-0 lık bir ga
libiyetinden başka ligde mühim bir 
başarısı olmayan Emniyete puvan 
kaptırması zayıf bir ihtimaldir: 

Ligde değişiklik mi? 

aber hafta içerisinde duyuldu. 
Halbuki Federasyon azaları Bi

rinci profesyonel ligin 8 takıma indi
rilmesine Temmuz ayı içerisinde yap
mış olduğu bir toplantıda karar ver
miş bulunuyordu. O günden bu yana 
gizli tutulan bu karar, birden patlak 
verince puvan cetvelinde 9 uncu ve 
10 uncu yeri işgal eden, daha doğru
su yukarda bulunup da aynı yere 

düşmek tehlikesine maruz kalan ta-
kımları bir endişe sacdı. İtiraz edil
di, "Doğru olmaz" gibi iddialar orta
ya sürüldü. Ama Federasyon kara-
rında ısrar ediyordu. Bakalım bu ha
va liglerin sonuna kadar devam ede-
cek mi? 

Güreş 
Emre'nin istifası 

elburn dönüşü sert tenkitlere 
muhatap olan Güreş Federasyo

nu" Başkanı Vehbi Emre -istifa edece
ğini açıklamış, fakat tarihini bildir
memişti. Geçen hafta koltuğuna dos
yasını sıkıştırarak Ankaranın yolu
nu tutan Vehbi Emrenin dosyasında 
bir de istifa istidası vardı. Beden 
Terbiyesi teşkilatındaki dostları ile 
görüştü ve istidayı Milli Eğitim Ba
kanına sundu. Bakan bu istifayı ka
bul etmedi. Vehbi Emreye bir hafta 
lık zaman bıraktı. Kendisi ile bu 
müddet sonunda tekrar gelip konuş
masını istedi. Bu hadise bilhassa İs
tanbul basınında muhtelif şekillerde 
tefsir edildi. Emrenin istifasının ka
bul edilmeyişini tenkid edenler çok
tu. Ama lehte neşriyat yapanlar da 
mevcuttu. Bu satırların yazıldığı sı
ralarda Vehbi Emrenin durumu ta
vazzuh etmiş değildi. - İstifası alâkalı 
Bakan tarafından kabul edilmemiş ol 
masına rağmen, geçen hafta Güreş 
Federasyonuna talip olanların isim
leri sıra sıra ortaya döküldü. Bu i-
simler içerisinde öylelerivardı ki, in
san hayret içinde kalıyordu. 

Atletizm 
Moran istifa etti 

eçen hafta Millî Eğitim Bakanı 
Ahmet Özel'in önüne ikinci bir is

tifa mektubu daha geldi. Bu Atletizm 
Federasyonu Başkanı Naili Moruna 
aitti. Naili Moran, Melburn Olimpi-
yadlarına atlet gönderilmemesine 
itiraz etmiş, bu işin uzun -müddet mü
cadelesini yapmıştı. F a k a t muvaffak 
olamamıştı. Alâkalı şahıslar Oiimpi-
yadlardan döner dönmez istifasını 
verdi. Vehbi Emrenin aksine olarak 
Bakan, Federasyon Başkanının istifa
sını kabul ediverdi. Acaba buna se-
beb ne idi? Sızan haberlere göre Na
ili Moran'ın polemik yapması ve U-
mum Müdür ile açıktan açığa müca
deleye girişmesi teşkilât tarafından 
iyi karşılanmamıştı. İşte bunun neti
cesi olarak istifası kabul ediliyordu. 
F a k a t Naili Moran daha evvel de 
yaptığı konuşmalarda: "Ben Fede
rasyondaki vazifemden ayrılabilirimi 
Ama hiçbir zaman hak bildiğim şey
leri müdafaa etmem için bu ayrılık 
bir sebeb teşkil etmez," demişti. Mü-
cadeleye hazır okluğunu bildiren sa-
bık Federasyon Başkanının bundan 
sonraki tutumu, merakla beklenmeğe 
değerdi. 
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nat vermeye hakkı yoktur. Çünkü 
mukavelesindeki kayıtlar sarihtir" 
diyordu. Acaba bütün hiddeti bun
dan mı ileri geliyordu? Yoksa ken
disini unutarak toplantı yapan arka
daşlarına "ben de varım" mı demek 
istiyordu? Orası anlaşılamadı. Maç 
arefesinde İstanbula gelen İkinci 
Başkan, gazetelerde çıkan beyanatı
nı antrenöre tekrarladı. Kendi emrin
de çalışan bir antrenörün daha na
zik kelimeler kullanmasının icap et
tiğini, Türkçesi zayıf olmaktan başka 
hiçbir kabahati bulunmayan Sze-
kelly'ye anlattı. 

Maçın cereyanı 

ithatpaşa Stadım çamurdan kur
tarmak için Stad müstahdemi 

kum ölçüsünü o kadar fasla kaçır
mıştı ki saha Florya plajına dönmüş
tü. Bu durumda futbol oynamak esa
sen imkânsızdı,. Her iki rakip, sis
temlerini bu anormal sahada tatbik 
etmelerine imkân olmıyacağını anla
yınca işi şahsi kabiliyetle halletmek 
yolunu tuttular ! Bir veya iki gol atıp 
müdafaaya çekilmek... İlk devre mü
cadele içinde geçmiş, fiziki yapı İti
bariyle Fenerbahçeden üstün olan 
Beşiktaşlılar zaman zaman hücum 
insiyatifini ellerinde tutmuşlardı. Sa
rı - Lacivertli müdafaanın canlı oyu
nu Beşiktaşlılara gol yapma fırsatı 
bırakmadı. İkinci devre de usun 
müddet mütevazin bir şekilde cere
yan etti. Fenerbahçeliler maçın bit
mesine ancak 20 dakika kala haki
miyeti ellerine aldılar ve bu. arada 
penaltıdan bir gol kazandılar. Sonra 
da Canın attığı ikinci golle galibiyeti 
sigortaladılar. Kalite itibariyle va
satın çok altında geçen maçın 2-0 Fe
nerbahçe lehine kapanması gerek ta
raftarları ve gerekse çok müşkül 
durumda bulunan idarecileri mem
nun etmeye kâfi geldi. Böylece Fe
nerbahçe zorlu bir maçı kazanarak 
lider Galatasarayı yakından tehdit 
eden tek rakip oldu. Bu mühim kar
şılaşmadan bir gün evvel Mithadpa-
şa stadını dolduran seyirciler Gala-
tasarayın Kasımpaşa karşısında dök
tüğü terleri hayretle seyretmişlerdi, 
Ligin enerjik takımı Kasımpaşa, o-
yunun başından sonuna kadar raki
bine nisbetle daha derli toplu oyna
mış ve en azından hak ettiği beraber
liğe Turgayın çok güzel oyunun neti
cesinde ulaşamamıştı. İlk 20 dakika
lık zaman içinde Güngör ve Metin 
vasıtasiyle 2 gol kazanan lig lideri, 
daha sonra bir sabun köpüğü gibi 
sönmüş ve hakimiyeti Kasımpaşalı-
lara kaptırmıştı. Kasımpaşa hücum 
hattı, sağ acık Zühtü hariç,, o kadar 
bozuk ve dağınıktı ki Eğer Nureddin 
ve Metin ellerine geçirdikleri fırsat
ların sadece bir veya ikisini kullan
mış olsalardı, Galatasarayın puvan 
kaybetmesi işten bile olmıyacaktı. 
Lâcivert - Beyazlı takımın büyük ra
kibi Galatasarayı bir defa daha böy
le bozuk gününde yakalama şansı el
bette zayıftı. Haftanın diğer lig maç-
l a n da sporseverler tarafından alâka 
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