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Kendi Aramızda 
Kıbrıs hakkında 

K ısa bir müddet önceye kadar Kıb
rısın taksimi hakkında fikir be

yan edenler her taraftan hücuma uğ
ruyor adeta vatan haini addediliyor-
lardı. Son hadiseler bize gösterdi ki 
iktidar bunu bulunmaz bir fırsat bile
rek dört elle bu projeye sarıldı. Baş
bakanın son beyanatı bunu teyit et-
mektedir. Bu suretle AKİS, dâvasında 
haklı olduğunu bir kere daha ispat et
miş, oluyor. Cengiz Elçi - İstanbul 

* 

K ıbrıs meselesi, neden Yunanlılar
la aramızda paylaşılacak diğer 

kozlarla beraber -Batı Trakya, Adalar 
v.s. - nazarı dikkate alınmaz? Rakip
lerimiz haksız oldukları dâvaları dahi 
kazanma yolundadırlar; biz ise haklı 
olduğumuz dâvaları kaybetmek üzere
yiz. Osmanlı devletinin hayatı boyun
ca birçok misallerine rastladığımız 
Türk milletinin bu siyasi kaderi -Ata
türk devri müstesna- hiç değişmiye-
cek midir? Vakur Hediye - Ankara 

• 
Dış hâdiseler hakkında 

AKİS'in 138 inci sayısında "Devlet 
Adamının İtibarlısı" Pandit Neh-

runun Amerikada gördüğü itibar bal-
landıra ballandıra anlatılmakta.. Hem 
de "Zafer"in o meşhur alkışçı edasıy
la.. Yazının hemen ilk satırları, dost 
devlet liderlerine memleketimizi zi
yaretleri sırasında gösterilen itibarın 
aynı mecmuada tenkit edilişini insana 
acı acı hatırlatıyor. Mr. Nehru Ameri
ka için kıymetlidir de, Sir Nuri Said 
veya Majeste Faysal Türkiye için kıy
metli değil midir? Renkli adamın renk
li kızı, Mamie için itibarlı bir misafir
dir de, kraliçelerin kraliçesi Süreyya 
Türkiye için itibarlı değil midir? 

A. Nail Güreli - Erzincan 

• 
Harici siyasetimiz ve dahili rejimi

mizin bugünkü dünya görüşüne 
göre sağlam temellere dayanmadığını 
ve vatanımızın geleceğini düşünerek 
AKİS'in uzak görüşlü ve azimli neşri
yatını tasvip etmemeye imkân yoktur. 
Fakat ne yazık ki basınımızda sadece 
AKİS bu azimli ve uzak görüşlü yol
dadır. Asıl acı olan taraf, uzak. görüş
lülüğün ve azmin verdiği kuvvetle neş
riyat yapan mecmuaların taraf tut
makla suçlandırılmasıdır. Fakat hür
riyet meş'alesinin kimlerin damında 
yandığını zaman gösterecektir. 

T. Faik Günen - Trabzon 
• 

Kalkınma hakkında 

AKİS'in 138 inci sayısında Cemiyet 
sayfasının ikinci sütununu süsle

yen, İşletmeler Bakanı Samet Ağaoğ--
lunun sayın eşi Neriman Ağaoğlunun 
güler yüzlü, mesut görünüşlü portre
si altında benim geçen hafta radyo
dan dinleyemediğini bir konuşması ba
his mevzuu ediliyordu. Yazınızdan an
ladığıma göre sayın Neriman Ağaog-
lu bu konuşmasında memleketimizde 
pek az sıkıntı bulunduğunu, mesut bir 
gelişme içinde olduğumuzu, mevcut u-
fak tefek darlıklarla çok küçük bir 

zümrenin eseri sayılmak lâzım geldi
ğini söyledikten sonra ev kadınlarına 
kocaları tarafından kendilerine veri
len parayı sarfederken israftan kaçın
malarını, hasis davranmalarını tavsiye 
etmiş.. Her fikre hürmet etmeyi pren
sip sayan bir Türk kadın olarak bu 
konuşmayı hüsnüniyetle yapılmış ka
bul ettim. Yalnız zihnime bir sual ta-
kıldı: Acaba hakikat bu muydu? Keşki 
öyle olsa da biz Türk kadınları sayın 
Neriman Ağaoğlunun ömrünün sonu
na kadar bir Bakan eşi olarak yaşa
masına dua etsek. 

Sayan Tarancı - İzmir 

AKİS'in 138 inci sayısında bahis 
mevzuu edilen Sayın Neriman Ağa-

oğlu'nun tasarruf öğütlerini radyodan 
dinledim. Bir memur hanımı olarak da 
-işaret ettiğiniz gibi- cidden çok is
tifade ettim. Ettim ama, tasarruf şöy
le dursun, kendim de terzilik yaparak 
kocama yardıma çabaladığım halde, 
günlük ihtiyaçlarımızı zorla karşı-
lıyabiliyoruz. Sayın Neriman Ağaoğ
lunun bu hal karşısında verecek nasi-
hatları olmadığını sanıyorum. Kendi
lerince de malûmdur ki, her kadın bir 
Samet Ağaoğlu ile evli değildir. Bu 
sebeble tavsiyeler, tasarrufu temine 
kâfi gelmemektedir. 

Şükran Aydın • İstanbul 

1 39 sayılı AKİS'de Turgut Sungur-
un mektubunu okudum. Kendisine 

haline şükretmesini tavsiye ederim. 
Ya bizim Bismil köyünde olduğu gibi 
akaryakıt tevsii kararından bir hane 
başına sadece 300 gram gazyağı almış 
olsalardı ne yaparlardı? Ben Bismil 
köyünde 4 gün kaldım. Bereket bir ak
rabamın evvelden 2 kiloluk bir stoku 
mevcuttu da "Hoş geldin" demeye ge
len misafirleri mütevazi bir aydınlıkta 
oturtabildik. Ya bundan sonra gecele
ri karanlıkta hayvanları nasıl yemli-
yecekler diye sormayın. İçyağı lâmba
ları sağ olsun!. Kendileri de ocakta 
yanan ateşin aydınlığı ile iktifa eder
ler, olur biter. Ha, ya çay tiryakile
rinden ne haber? Bizimkiler ellerinde 
mevcut pek az çaydan azami derecede 
istifadeye çalışıyorlar. Çaylarına tar
çın denen ve gayet nefis bir koku ve
ren bir ota karıştırıyor ve "Yarın Al
lah kerim" diyorlar. Ankara Radyosu
nun Köylü Saatini da dinlemiyorlar. 
Zira burada elektrik yok. Radyolar 
pille çalışıyor. Pili arayan çok ama, 
bulan yok.. A. Oruç • Ankara 

• 
Mecmua hakkında 

M ecmuanın sonunda bir hamle yapa
maz mısınız? Geçmiş bir haftanın 

iç ve dış spor olaylarından koskoca iki 
sayfaya neler sığdırılmaz kil Halbuki 
gayet mahdut sözde spor haberlerini, iç 
sayfalardaki üslûbunuzla şişire şişire 
sütunları dolduruyor ve ilkin spor, son
ra daha kötüsü, bilumum havadisleri
nizin ciddiyeti ve sıhhati hususunda o-
kuyucuyu arzulamadığı bir şüpheye 
sevkediyorsunuz. . 

Vamık Kural - Kayseri 

3 

Kapak resmimiz : 

Fletcher Warren 
İşi ağırlaşan Adam 
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YURTTA OLUP BİTENLER 
Millet 

Nakli mekân 

Bu haftanın ortasında, dünyanın 
ve memleketin bir sürü karışık 

işi içinde zihinler bir noktaya takıl
maktan geri kalmadı. On günden be
ri hükümet Ankarada değildi. Ana
yasaya göre Türkiye Cumhuriyetinin 
başkenti Ankaraydı. Büyük Meclis 
Ankaradaydı. Kabine toplantılarının 
Ankarada yapılması gerekirdi. Ama 
hükümet gene de Ankarada değildi, 
ziya hükümetin kudretli başkanı ka
rargâhını İstanbulda kurmuştu. Ha
kikaten geçen haftanın başından bu 
haftanın sonlarına kadar kesif siyasî 
faaliyet İstanbulda cereyan etti. Baş
bakan Adnan Menderes Başbakanlık
tan-ziyade Babıâlide çalışmayı ter-
cih eder görünüyordu. Hükümet işle
rinin görülmekte devam ettiğinden 
zerrece şüphe yoktu; hükümet baş
kanının mesaisi bunun deliliydi. Ama 
madem ki Anayasa Türkiyenin baş
kenti olarak Ankarayı tâyin etmiş
ti, bu faaliyetin Ankarada sarfedil-
mesi gerekirdi. New York da Ameri
kanın en büyük ve en canlı şehriydi 
ama, icra organının başında bulunan 
hiç kimse şimdiye kadar işleri Was-
hington'dan başka yerden tedvire 
kalkmamıştı. 

Hâdisenin bazı basit zihinlerce kü
çümsenmesi kabildi. "Çalışılsın da, 
nerede çalışılırsa çalışılsın" diye dü
şünülebilirdi. Ancak mesele o kadar 
sade değildi. Hükümet Başkanının 
İstanbul a gitmesi ve memleket işle
rini oradan idareye tevessülü bir ekip 
çalışmasını imkânsız kılıyordu. Hal
buki hükümetin bir ekip olduğu, 
müşterek mesuliyete sahip bulundu
ğu herkesin malûmuydu. Bir kabine 
toplantısının yapıldığını uzun zaman-
danberi duymuyorduk. Zaten bu top
lantıların hafta içinde bir muayyen 
tarihi bulunmaması büyük eksiklik
ti. Buna Başbakanlığın, muvakkaten 
dahi olsa Babıâliye nakli eklenince 
işin mahzuru artıyordu. Ele alınan 
meselelerden Kıbrıs dâvası bir Dış 
politika meselesiydi. Buna rağmen 
bütün temaslar Dış İşleri Bakan ve
kilinden uzakta ve belki de ondan 
habersiz cereyan ediyordu. Kabine ü-
yelerinden bir çoğu hükümet Başka
nıyla doğrudan doğruya temas ha
linde olmaktan çıkmıştı. Kolektif 
çalışmanın zevahirine bile rağbet e-
dilmiyordu. Hâdise, o zaviyeden ba-
kıldığında basit olmaktan uzaklaşı-
yordu. Hükümet başkanının hükü
met mekanizmasından ayrı yerde si
yâsî faaliyet göstermesi, bizden baş
ka yerde âdet değildi. Bizde de bu 
âdet yeni yeni kendini belli ediyordu. 
Ama, mahsurlar ortadaydı. 

Adnan Menderesin fiziki veya ruhi 
sebeblerden dolayı İstanbulu tercih 
etmesi mümkündü. Çok yorgun ol
duğunu da kabul etmemek imkân
sızdı. Ne var ki böyle hallerde hükü
met Başkanının, meselâ İngiltere 

Başbakanının yaptığı gibi kısa bir 
istirahat alması, fakat hükümet iş
lerinin normal çerçeve içinde devamı 
elbette ki şayanı temenniydi, üstelik 
Anayasanın ruhunun emrettiği de, 
aslında buydu. 

Kıbrıs 
Türk tezi 

Geçen haftanın ortasından bu haf
tanın başlarına kadar, siyasi fa

aliyet bakımından Türkiyenin en ha
raretli veri İstanbuldaki vilâyet bi
nasıydı. 'Bilhassa valinin odası, haki
katen kesif çalışmaya sahne oluyor
du. Elde başlıca iki mesele vardı. 
Bunların birincisi, imar faaliyetiy
di. İkincisi Kıbrıs işiydi. İmar faali
yeti, mevsim dolayısıyla bir "spekta-
küler faaliyet" haline gelmişti. İstan-

tu. Bilhassa İngiltere. Müstemlekeler 
Bakanının Türkiyeye gelmesinden 
Sonra Başbakanın Nihad Erimle isti
şareleri sıklaşmıştı. İngilizlerin açık
ladıkları Anayasa tasarısına karsı 
Türkiyenin görüsünü hazırlamak va
zifesi, bir siyasî müşavir sıfatıyla 
Nihad Erime verilmişti. C.H.P. ikti
darının son Başbakan muavini bilhas
sa Radciiffe raporunu tetkik etmiş, 
Anayasa tasarısının maddeleri üze
rinde durmuş, Adnan Menderesin ta
limatı ve direktifleriyle cevabımızın 
taslağım tesbit etmişti, İstanbulda 
son rötuşlar yapıldı. Türkiye Adanın 
taksimini artık bir hal çaresi sa
yıyordu. Fakat Adanın taksimi -ger
çi Adnan Menderes bundan, Fark O-
teldeki basın toplantısında "İngiliz 
teklifi" diye bahsetmişti ama, aslın
da böyle bir teklif mevcut değildi; 
bu, Başbakanın bir dil sürçmesi ol-

Babıâli'den bir görünüş 
Karınca yuvasına döndü 

bul halkının bile alâkası, o noktadan 
ayrılnuştı. Fakat Kıbrısı üzerine na
zarları çekmekte devam ediyordu. 

Bütün bu hafta boyunca gazeteler 
dört adamın isminden bahsettiler. 
Bunlar Muharrem Nuri Birgi ile Ni
had Erim ve Fazıl Küçük ile Faiz 
Kaymaktı. Fakat hepsinin üstünde 
Adnan Menderesin kuvvetli şahsiye
tinin izi seziliyordu. Geçen haftanın; 
sonunda, Nihad Erimin Ankaradan 
İstanbula gelmesiyle faaliyet res
men açılmış oldu. C.H.P. iktidarının 
son Başbakan muavini ve Ulus'un es
ki "siyasî müdür"ü hayli zamandan 
beri Adnan Menderesin emri altında 
Dış politika müşaviri olarak çalışı
yordu. Nihad Erim, İstanbula hare
ketine tekaddüm eden haftalar bo
yunca Dış İşleri Bakanlığında, dos
yalar üzerinde tetkiklerde bulunmuş-

malıydı- Avam Kamarasında sarfe-
dilmiş bir sözden ibaretti ve hiçbir hu
kukî kıymeti yoktu. Bu bakımdan 
Türkiyenin taksimi bir ciddi teklif 
haline getirmesi lâzımdı. 

Bundan başka Radciiffe raporu 
esaslarına göre hazırlanmış Anayasa 
tasarısını tatminkâr bulmuyorduk. 
Cumhuriyet Hükümetinin kanaatince 
tasarı Adadaki Türk ekalliyetin hak
larını kafi teminat altına almıyordu. 
Nihad Erim en çok veto müessesesi 
üzerinde durdu. Gerçi Anayasa Türk 
ekalliyetle ilgili kararların Kıbrıs 
Meclisinden mevcut altı Türk millet
vekilinin en az dördünün muvafaka-
tıyla çıkabileceğini derpiş etmişti. 
Ama bunun ciddi bir teminat olmadı
ğı ortadaydı. Tek teminat, Türk ekal
liyetin haklarım doğrudan doğruya 
veya dolayısıyla alâkadar edebilecek 

4 AKİS, 12 OCAK 1957 
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YURTTA OLUP BİTENLER 

KÜFREDECEĞİMİZ YERDE.. 

K ıbrıs üzerinde söz sahibiyiz. P e k haklı olarak. Kıbrıs İçin İngilizlerin 
hazırladığı Anayasayı beğenmiyor, Ada halkının yüzde 18'iot teşkil 

eden Türk ekall iyetin haklarının daha sağ lam teminat altına alınması
nı istiyoruz. Tamamiyle haklıyız. Şimdi bu reddettiğimiz Anayasanın 
esas ı olan Radcliffe raporunun 4 8 . maddesine bir göz ata l ım: 

Bu (Radyo i le yayın), Kıbrıs için kullanılacak su ve elektrik ka
dar normal bir dahili servistir ve böylece muhtar hükümet meseleleri 
arasına girmesi gerekir. Diğer taraftan Adanın veAda halkının müs
takbel saadeti için Radyonun parti ve siyaset kavgalarının ihtilâfın
dan ve herşeyin fevkinde, bir cemaat pahasına diğerini tercih etmek 
temayülünden uzak ve masun tutulması çak mühimdir.... Elzem olan 
şeyler: Muvazene, vakitlerin taksimi, tarafsız takdim, isin esasındaki 
sistemin doğruluğuna istinad eder. Bunun i ç i n d i r ki Radyoyu sadece 
muhtar hükümeti ilgilendiren normal mevzuattan addetmenin ve böyle
likle otin Kavanin Meclisindeki seçilmiş milletvekillerinin ekseriyetine 
karşı sorumlu bir Bakanın kontroluna bırakmanın azınlıkta olan ce
maatlere münasip bir himaye vesilesi olacağım tahmin etmiyorum. 

i ş t e , Bat ı görüşü budur. İngiliz Lord hu Radyoyu İngilizler için i s 
temiyor. H a y ı r ! İngilterede m e s e l e çoktan halledilmiştir. İngil iz Lord 
bu Radyoyu nihayet bir İngiliz müstemlekesi olan Kıbrıs halkı için 
İstiyor, Adadaki yüzde 18 nisbetinde bulunan bir ekall iyetin haklarının 
korunması için istiyor, onların "müstakbel s a a d e t i " için ist iyor. İst iyor 
ve medeni bir c e m i y e t alarak Kıbrıslıları buna layık buluyor. 

Geliniz bir de bizim Dev le t radyolarımızı açınız ve haber bülten
lerini, radyo gazetes in i , köy postasını, M e c l i s saatini dinleyiniz. Ya
rın, Kıbrıs mevzuundaki yüzde yüz haklı dileklerimizi müdafaa için 
B a t ı âleminin karşısına çıktığımız ve çok çet in olacağında se trene 
şüphe bulunmayan mücadelemize haşladığımızda bırakınız düşmanla
rımızı, dostlarımız memleket içinde nisbeti belki yarı yarıyadan bile çok 
Muhalefetin haklarının Türk Radyolarında nasıl korunduğunu göz önün
de tutmayacaklar mıdır? Bu bir avantaj naıdır, yoksa bir handikap mı; 
lütfen söyler misiniz? 1954'den bu yana Demokrasi sahasında geriye 
doğru görülmemiş süratle att ığımız adımlar yüzünden mensubu bulun
duğumuz Bat ı âleminde artık bize laalettayin bir Şark memleketi o la
rak bakıldığım yürekleri paralanarak söyleyen başmuharrirlere, baş
makale sütunlarına "miras yolu'*ndan çok daha az asil. yollardan yer
leşmiş kimseler vasıtasıyla küfrettirmek kolaydır. Ama, " T a sizin Rad
yolarınız ne haldedir?" diye soracaklara ne cevap verebileceğimizi 
acaba düşündük mü? 

• 

İ kinci Dünya Harbinden sonra Bat ı âleminde İtibarımız neden ar t t ı? 
N e d e n 1947'de "Turuman doktrinl"ne Türkiye de dahil edildi, neden 

1948'de Marshall yardımı elini bize itina ile uzattı, neden 1949'da Avru
pa Konseyine alınd.k, neden 1952'de Atlantik Paktının kapıları önü
müzde aç' ld ı? Zira çok partili rejime geçmiştik, Batının hayat tarzı
nı benimsemiş, onun kervanına katılmıştık, oradaki gibi bir cemiyet 
kurma yoluna girmiştik. Bütün bunlardan dolayıdır ki artık bize laalet-
tayin bir Şark memleketi nazarıyla bakmaktan vaz geçmişlerdi. İ l i 
şiklerimiz olduğunu onlar da biliyorlardı; ama iyi yoldaydık, İyi yol
da olduğumuzu her şeyden çok 1 9 5 0 seçimleriyle dünyaya kabul ett ir
miştik. Halbuki simdi? Simdi, hele 1954'den bu yana.. Hakkımızda B a -
t m n beslediği fikir ve kanaat girişeceğimiz teşebbüslerde bize destek 
olabilir mi ? 

Evet, bunları söyleyen Başmuharrirlere küfrettirilecek adam da
lma bulunur, bunlar o Başmuharrirlerin tepelerine şimşekler yağdır
makla kalmayıp "bu söylediklerin suçtur, asarız, keser iz" gibi tehdit
ler de savururlar. H a t t a farzediniz, o tehditler yerine de getirildi. S o n r a ? 

Meselelerimizi hal letmiş olur muyuz? 4 8 . madde hakkında fikir 
söylememiz kolaylaşır mı? Bir küçücük mukayeseyi, İngiliz müstem
lekesi Kıbrısın Radyosu için düşünülen s ta tü ile Dev le t radyolarımızın 
s t a t ü s ü arasındaki mukayeseyi zihinlerden silip atabilir miy iz? S i z 
asıl, bize ondan haber veriniz. 

AKİS 

her türlü kararda Türk, milletvekil
lerinin hayır demek hakkının bulun
malıydı. Bundan başka hükümetin 
teşekkül tarzı da Yunanlılara fazla 
avantaj tanıyordu. N i h a y e t pek çok 
şeyin Vali elile halledilmesi; istikbal
de Türk ekalliyetin aleyhinde i s t i s-

AKİS, 12 OCAK 1957 

mar vasıtası olabilirdi. Kısacası 
Cumhuriyet Hükümeti Türk ekalliye
tin haklarının daha sarih şekilde ve 
ne bugün, ne yarın zararımıza iş le-
yemiyecek bir kesinlikle teminat al
tına alınmasını istiyordu. 

Çalışmalarda Kıbrıs Türk cemaatı 

Ethem Menderes 
İsmi kaybolan bakan 

liderlerinin fazla rolü olmadı. Onlar 
daha ziyade Türkiyenin görüşünü A
dadaki ırkdaşlarımıza anlatmak va
zifesini benimsediler. 

Günaltayın ses i 

Cumhuriyet Hükümetinin yıllar
dan beri takip ettiği politika, bi

zim için kazançlı tek hal çaresi ola
rak taksimi bırakmıştı. Bu yüzden 
taksim fikri, umumiyetle Muhalefet 
tarafından müsait karşılandı. İhti-
yatkâr C.H.P. durum açıklanmadan 
herhangi bir esasl ı beyanat yapmama
yı tercih e t t i . Partinin tasvibi, İnönü-
nün Meclisteki el çırpmasından iba
ret kaldı. Buna mukabil Hür. P. D r . 
İbrahim Ökteminin treni kaçırmak
tan korkan bir adamın telâşı içinde 
gazeteci lere söylediği sözler yüzün
den garip vaziyete düştü. Gerçi bu 
te lâş , D ı ş politikadan fazla anlama
dığı ve hadiseleri ' bilmediği halde 
partisinin illâ D ı ş politika sözcüsü 
olmak için direnen Genel Sekreterin 
şahsî telâşıydı ve beyanatın acele ya
pılmasının sebebi başka bir Hür. Par
tilinin konuşmasını önlemek gayre
tiydi. Ama bunun, doğrudan doğru
ya partiyi müşkül mevkide bıraktığı 
hakikatti. C.M.P. ise maalesef D ı ş 
politikada pek yavan ve zayıftı. 

Taksimin aleyhinde sesini ilk yük
se l ten Cemil Sa id Barlas oldu. F a 
kat C.H.P. iktidarının eski Bakanı 
fikrini, pek görülmeyen S o n Havadis 
gazetesinde başmakale olarak neşret
tiğinden itiraz akis yapmadı. Onu g e 
ne C.H.P. İktidarının son Başbakanı 
Şemseddin Günaltayın, talihsizlik, 
S o n Havadisten de az görülen Tan 
gazetes ine beyanatı takip e t t i . M e n 
deresin selefi de, taksime aleyhtar
dı. Gerek Barlas, gerek Günaltay son 
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derece haklı olarak taksimin müşki-
latı üzerinde duruyorlardı. Adada 
Türk ekalliyet, bir tek kasaba hariç, 
hiç bir yerde toplu ve ekseriyette de
ğildi. Üstelik ziraat arazisinin büyük 
kısmını elinde tutuyordu. Böyle bir 
vaziyette taksim nasıl yapılabilirdi? 

Görüş doğruydu. Ancak ne yapıl
malıydı? Cumhuriyet Hükümetinin 
son üç senelik politikası başka bir 
"lehimizde hal çaresi" bırakmamış
tı. Son üç seneyi bazan aşırı sessiz
lik, bazan aşırı taleplerle geçirme-
seydik belki dünya umumî efkârına 
başka istikamet verebilir, bilhassa A-
merikalılara değişik temayüller ilham 
edebilirdik. Ama öyle bir noktaya 
gelmiştik ki, taksimden başka lehi
mizde hiç bir hal çaresini kabul etti
remezdik. İngiltere ise, Adadan gidi-
ciydi. Üstelik taksimi kabul ettirebi
leceğimiz dahi garanti sayılamazdı. 

Menderesin selefi, âdeti veçhile 
pek hayali bir teklifte bulundu. Kib
risin Yunan halkı Batı Trakyanın ve 
Oniki Adanın Türk halkıyla değişti
rilsin, Kıbrıs da bize verilsin! Fikri 
alkışlayan tek adam, Barlas oldu. Fa
kat bunun tahakkuk edebileceğini 
sanmak için aşırı iyimser olmak lâ
zımdı. Böyle bir tedbirin yanında, 
taksim bile daha kolaydı. Koca kit
leler nasıl transfer olabilirdi ve bu
nu kabul ettirmenin imkânı mı var
dı? 
Bir açıklama bekleniyor 

İ ngiltereye yapacağımız tekliflerin, 
bu haftanın sonunda veya en geç 

önümüzdeki haftanın başında hükü
met tarafından Büyük Meclise açık
lanması bekleniliyordu. Açıklamanın 
bir umumi müzakereye yol açması 
mümkündü. O takdirde C.H.P. nin 
ve C.M.P. nin hükümeti mazideki tu
tumundan dolayı şiddetle tenkid et
meleri, fakat başka çare görmedik
lerinden taksimi desteklemeleri akla 
en yakın gelen ihtimaldi. Buna mu
kabil Hür. P. nin fikrinin ne olacağı 
meçhuldü. Zira partinin başında Oto
riteye aleyhtar bir zihniyet bulun
duğundan, orada, herkes aklına gele
ni söylüyordu. 

Hükümet 
Şenlenen sokak 

G eçen haftanın ortasında birgün 
İstanbulda, Cağaloğlundaki Hal

kevi sokağı pek şenlendi. Şenlik A. 
0073 plâka numarası taşıyan siyah 
bir Cadillac'ın sokağa girmesiyle baş
ladı. Sokakta Cumhuriyet gazetesi 
vardı. Fakat otomobil onun önünde 
durmadı. Biraz daha ilerledi ve Yeni 
Sabahın binasına yanaştı. Araba, Baş 
bakan Adnan Menderesin İstanbul-
dayken kullandığı resmi otomobildi 
-o plâkayı vaktile Bayan Peker kul
lanırdı- ve bahis mevzuu gün Cadil
lac pek doluydu. 

Adnan Menderes ile yeni ideal ar
kadaşları, gazetede hayli zaman kal
dılar. Toplantıda bulunanlar Emin 
Kalafat. Hasan Polatkan ve Nihad 

Erimdi. Ev sahibi ise Sefa Kılıçlıoğ-
luydu. Birçok memleket meselesi vu
kufla ele alındı, kıymetli fikirler 
söylenildi. Başbakan, araları açık bu
lunan Hasan Polatkan ile Sefa Kı-
lıçlıoğlunu dost hale getirmek istiyor
du. Nitekim Sefa Kılıçlıoğlu "hatır 
için" dostluğunu Maliye Bakanına 
bağışladı. Yemekten sonra gazetenin 
sahibi misafirlerini kapıya kadar u-
ğurladı. Bilhassa Menderes - Kılıçlıoğ-
lu - Erim arasında cereyan eden görüş 
teatisi çok istifadeli olmuştu. Zaten bu 
neviden istişareler uzun zamandan 
beri devam ediyordu. Temaslardan 
Menderesin büyük mikyasta fayda
landığı her şekilde görülüyordu. Sefa 
Kılıçlıoglu ve Nihad Erim, hususi 
müşavirleri olarak hükümet Başka
nım bilgilerinden, tecrübelerinden 
ve tahlillerinden istifade ettiriyorlar
dı. İhtimal ki o gün Adnan Mendere
sin otomobiline binerken neşesi o 
yüzdendi. Ama Başbakanın yüzü, da
ha ziyade kıs kıs gülen bir adamın 
yüzüydü. 

Buna mukabil ev sahibi de temastan 
memnun kalmıştı. Gazeteci olmadığı 
halde Yeni Sabahı alınca Babıâliye 
yeni bir hava ve canlılık getirmeye 
muvaffak olan Sefa Kılıçlıoglu, for
masyonu icabı büyük mevki sahiple
riyle artık oturup konuşabilmekten, 
onlarla arkadaşlık etmekten pek hoş
lanıyordu. Bu, senelerin biriktirdiği 
bir çok duyguyu hakikaten tatmin e-
diyordu. 

Menderes ve arkadaşları Yeni Sabah'tan ayrılıyorlar 
İlk inen: Menderes, ikincisi: Kalafat, Merdivendeki: Kılıçlıoğlu, Hazıroldaki: Polatkan, Eğğilmiş çıplak baş: Erim 
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Törenler 
Çocuğun yaşı 

B u haftanın başında, bir yıldönü
mü pek silik şekilde kutlandı. Bu, 

D.P. nin kuruluş yıldönümüydü. Bü
tün tören Ankarada, Cumhurbaşka
nı Celâl Bayarın da bulunduğu bir 
baloya inhisar etti. Tesadüfen o gün 
kurucular ayrı yerlerdeydiler. Adnan 
Menderes İstanbuldaydı, Refik Ko-
raltan ise Mersinde "ısrar üzerine" 
devamlı konuşmalar yapmakla meş
guldü. Tabii bir dördüncü Kurucu da
ha vardı, ama Fuad Köprülü ile ar
kadaşlarının yolları çoktan ve bir 
daha birleşmemecesine ayrılmıştı. 

D.P. nin resmen kurulduğu 7 Ocak 
1946 tarihini hatırlayanların, türlü 
hislerle dolmamaları imkânsızdı. An
karada Sümer sokağındaki küçük bir 
evde ilk günlerini yaşayan parti 1946 
seçimlerine orada girmiş 1950'nin 
zaferine ise Kocatepedeki ikinci bi
nasında kavuşmuştu. Fakat aradan 
geçen 11 senenin sonunda, ilk günle
rin aşina çehrelerinden pek azı hâlâ 
parti liderlerinin etrafındaydı. Re
fik Şevket İnce, ölümünden evvel es
ki arkadaşlarını beğenmediği yolla
rında yalnız bırakmıştı. Ekrem Hay-
ri Üstündağ ve Fevzi Lütfi Karaos-
manoğlu elleriyle kurdukları partile
rinden atılmışlardı. Kenan Öner daha 
iktidardan önce çekilmişti. Mareşal 
Fevzi Çakmak bir D. P. 11 olarak ha
yata gözlerini yummamıştı. Bunlar, 
tanınmış isimlerdi. 

Ancak asıl tenhalık, isimleri bilin
meyen binlerle ve binlerle 1946 De
mokratmın partilerinin içinde bırak
tıkları boşluktan ileri geliyordu. O 
tarihlerde Adnan Menderes ve arka
daşları D.P. yi onlarla idare ederler
di: Gerçi Genel Başkan bugün de ide
al arkadaşlarına sahipti ama, bun
lar onlar değildi. 11 sene, inanılmaz 
değişiklikler yapmıştı. Nitekim parti
nin, organında o gün "kurtuluşumu
zun tarihçesi"ni Burhan Belge yazdı. 
Rivayet muhtelif 

Y ıldönümünün bu sene başka bir 
hususiyeti daha oldu. D.P. nin yaşı 
olarak herkes ortaya başka bir ra
kam attı. Zaferin birinci sayfasın
da "D.P. 11 yaşında" deniliyor, içer
de 12 yaşından bahsediliyordu. Haki
miyet gazetesi ise partiye bağlılığını 
yaşı 13'e çıkarmakla göstermek, iste
mişti. Hakikaten onun manşetinde 

D.P. nin 13'uncü yaşı kutlanıyordu. 
Rivayet muhtelifti. Çocuğun yaşını 
tam olarak öğrenmek için ebesine 
sormaktan başka yapacak bir şey 
yoktu. 

Ama ebesi Ankarada bulunamadı, 
İsmet İnönü İstanbula gitmişti. 

D. P. 

ettiğinde, bir çok Demokratın hali 
hakikaten görülecek şeydi. İsim Za
fer gazetesi, hem de birinci sayfa-
bir isim değildi. Aynı isim aynı sü
tunlarda sık sık geçmişti. Ama bu 
sefer!. Ah, ama bu sefer!. Ağızlar
dan "ne günlere kaldık, yarabbi" la
fından başka lâf çıkmıyordu. Man
şetler Adnan Menderes Hükümetinin 
Kıbrıs Anayasasını hazırlamak işini, 
mütehassıs sıfatıyla Prof. Nihad Eri
me havale ettiğini bildiriyordu. Baş
ka kimse bulunamamış miydi? 
Memlekette, sayıları namütenahi ol
masa da, bir çok, hem kıymetli Ana
yasa mütehassisi, Profesörü vardı. 
Onların hiç birinin fikrinin alınma
sına lüzum hissedilmemiş -veya ken
dilerine itimad olunmamış-, Lord 
Radcliffe'e karşı Prof. Nihad Erim 
çıkarılmıştı. O Prof. Nihad Erim ki 
bilgisizliği seneler ve seneler gene ay-

YURTTA OLUP BİTENLER 

Bakanıyken dahi Grubun karşısına 
çıktığında Grup arkadaşlarına hakiki 
kudretin kendi ellerinde bulunduğunu 
söyler "Beni murakabe edeceksiniz, 
beğenmediğiniz takdirde düşürecek
siniz; bu hakkınızı kullanmazsanız 
hak elinizden uçar" derdi. Başka De
mokratlar, dudaklarında hakikaten 
hazin bir bükülüş "Muhalefete Dış 
politika hakkında bilgi vermediğimi
zi ne hakla söylüyorlar; artık işleri
mizi bile Nihad Erim'lere gördürüyo
ruz" diyordu. Bundaki ıstırap verici 
istihzayı farketmemek imkânsızdı. 

D.P. artık "eleman" bulamaz hale 
mi gelmişti? Bütçe Komisyonuna ra
portör diye 1950 senesinde Zongul-
daktan C.H.P. adayı olarak milletve
kili seçilen Sebati Ataman transfer 
edilmişti. Server Somuncuoğlu "ik
tisadî bilgilerimden şu D.P. yi fayda
landırayım" diye İktidar koluna takıl-

D.P. nin muhalefetteki merkezi 
Eski çamlar bardak oldu 

nı Zafer'de iddia olunmuştu. Demok
ratlar Genel Başkanlarının meşhur 
"Hafıza-i beşer nisyan ile malûldür" 
prensibini biliyorlar, İktidarın birçok 
garip hareketini o prensibe bağlıyor
lardı. Ama nisyanın bu kadarı!. Ge
çen haftanın sonunda herşey gösteri
yordu ki, hafıza-i beşer'deki nisyan 
kudreti mübalâğa edilmiştir. Zira 
Grupta alayıvâla ile düşürülen Sabık 
Bakanların tekrar aynı mevkilere 
getirilmesinin hüznü kaybolmadan 
Demokratların can damarına vuru
lan bu ikinci darbe, inanılmaz bir ak-
sülâmel yaptı. Ağızlarda acı sözler 
dolaşıyordu. Kimi, kabahatin gene 
Demokratlarda olduğunu, partileri 
içinde murakabe unsurunu kendi ken-
dilerine yol ettiklerini söylüyordu. 
Ah, niçin vaktiyle Fethi' Çelikbaşlar ve 
Onun gibi düşünenler dinlenmemişti. 
Fethi Çelikbaş, Menderesin kudretli 

mıştı. Şimdi de Nihad Erim Başbaka
nın Dış İşleri Müşaviri olmuştu. 
Bunlara baktıktan sonra Bütçe Ko
misyonundaki müzakereler sırasın
da Hüseyin Balık'ın bir sözünü ha
tırlamamak imkânsızdı. Komisyonda 
başta Feridun Ergin olmak üzere 
muhalifler bilgili, kitaplara ve ilme 
dayanan tenkidler yapmışlardı. İkti
dar hatiplerinin savunmaları ise ek
seriya yuvarlak lâflardan ibaret kal
mıştı. Fakat D.P. ye mensup bir mil
letvekili iki kitap, bir müellif adı 
sarfetti mi -hatta yanlış telaffuz ede
rek olsa bile- partili arkadaşları ha
raretle alkışlıyorlardı. Hüseyin Balık 
onlara bakmış bakmış ve şöyle demiş
ti: 

" — B i r Demokrat, ilim zannedilen 
bir cümle söyledi mi, hala aramızda 
böyleleri kalmış diye çocuklar gibi 
seviniyorsunuz arkadaşlar.. Görünüz, 
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partilerinin muteber organı Za-
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ne hale geldiniz!" 
Bu müşahede, ters taraftan, geçen 

haftanın sonunda bir defa daha hak 
kazanıyordu. Adnan Menderesin Dış 
İşleri Müşaviri herkes olabilirdi. A-
ma Nihad Erim! Demokratlar, haki
katen pes dediler. O Nihad Erim ki 
maazallah Zafer koleksiyonlarını ka
rıştırmaya kalkışacakların mutlaka 
dudakları uçuklardı. 

İşbirliğinin ilânı 

Halbuki Kıbrıs meselesi uzun za-
mandan beri -Mahkemeler Nihad 

Erime 100 bin lira ceza takdir etti
ğinden beri- devam eden bir işbirliği
nin aleniyete vurulmasından iba
retti. Bu işbirliği, lüzumundan fazla 
garip tarafları bulunduğundan, şim
diye kadar resmen açıklanmamıştı. 
Ama, işte Kıbrıs meselesi mükem
mel bir fırsattı. Bu bir "memleket işi'' 

İstanbul Havası 

Mümtaz Faik Fenik 
Yerler değişti, üstadım! 

İ stanbul geçen hafta, İstanbul 
havasını pek andıran bir "tatbi

kat" ile karşılaştı. Yılbaşında Be
lediye Tramvay ve Havagazına 
zam yaptığını ilân etti, dört gün 
sonra bu zamların Başbakan Ad
nan Menderes tarafından verilen 
emirle kaldırıldığını bildirdi. İşin 
daha komik tarafı vardı: Zamla
rın vatandaşlarımız tarafından iyi 
karşılanmadığı müşahede edilmiş
ti. Vay canına! Ne müşahede kud
reti.. Ne müşahede kudreti ve ne 
tahayyül yoksulluğu.. Zira zamla
rın iyi karşılanmayacağını anla
mak için, doğrusu dört günlük bir 
tecrübeye de hiç lüzum yoktu. Tat
bikat baştan aşağı bir laubalilik ör
neğidir ve insana zannettirir ki İs
tanbul Türkiye Cumhuriyetinin bir 
şehri değil, Suudi Arabistanın bir 
vahasıdır. 

Evvelâ, bir zam niçin yapılır ? A-
lâkalı idare isi tetkik etmiştir, he
sabını kitabını önüne sermiştir, ma
liyet unsurunu bir tarafa, amme hiz-
meti görmekte olduğu hakikatini 
öteki tarafa koymuştur. Bu idare
nin, İstanbul halkının zamana ma
ruz kalmaktan hoşlanacağını sa
nacak kadar safdil olmadığı göz 
önünde tutulursa, şu neticeye va
rılır: Eğer işin iyi yapılması için 
zam elzemse, zamsız iş görülemi-
yecekse zamma karar verilir. Bu
na Başbakan niçin karışsın? Baş
bakan hesap mütehassısı mıdır? 
Ama bir Başbakanın ne zaman ka
rışmak hakkı bulunur: Hesapla or
taya çıkan açığı hükümet kasa
sından kapatır, o zaman zammı is
temediğini bildirir. Elini öper, ba
şımıza koyarız. Böyle bir tedbir
den bahsedildiğini, duymadık. 

Yok, zam bir zaruretin neticesi 
değilse, amine hizmetini zamsız 

da görmek İmkânı varsa, alakalı
lar sadece "Bu İstanbul halkı, 
memleketimizin içinde bulunduğu 
görülmemiş Kalkınma sayesinde 
refah içinde yüzüyor, tramvaya ve 
havagazına daha fazla para verir
se, çok memnun kalır" diye dü
şünerek fiyatları arttırmışlarsa 
Başbakanın müdahalesi son de
rece yerindedir. Kendisi ancak 
tebrik edilebilir. Ama o takdir
de de kulaklar Ur haber bekli
yor: Bu münasebetsiz zam kararı
nı verenler hakkında ne gibi bir 
tedbir alınmıştır? Bunlar, vazife
leri başında mı bırakılmışlardır, 
yoksa istifaya mecbur mu tutul
muşlardır? Zira, görülmemiş Kal
kınma var diye zamma zaruret 
yokken zam yapılmışsa bu görül
memiş bir skandaldir. İstanbul hal
kının hizmeti böyle kimselerin eli
ne nasıl bırakılabilir ? Allah her za
man hükümetin başına Adnan 
Menderes gibi bir Başbakan nasip 
etmez ki.. Ya, -pek muhtemel oldu
ğu veçhile- meselâ 1958 seçimle
rinde onu kaybediverirsek ?. Hal
buki zam kararını alanlar hakkın
da bir tedbire tevessül edildiğini 
duymadık. Üstadların kendilikle
rinden istifaları da, tabiî bekleni
lir şey değildir. 

Geriye bir üçüncü ihtimal kalı
yor. İstanbulluya kayıp eşeğini 
dört gün arattıktan sonra buldur
mak onu sevindirecek Ve bunu te
min eden İstanbul milletvekili Ad
nan Menderese prestij sağlıyacak-
tır. Halk "Gördün mü Menderesi, 
bir emirle zammı kaldırıverdi" di
yecek. Bunu söylediğinde de elbet
te şüphe yok. Ancak, bu taktikte 
İstanbul belediyesinin, onun çok sı
fatlı Başkanının prestiji ne olu
yor dersiniz? 

değil miydi; böyle islerde herkes her
kesin yardımını istemez, herkes her
kese yardım etmez miydi ?, Bir defa 
bu kabul ettirildikten sonra Nihai 
Erimin durumu kolaylaşıyordu. Se
nelerce "İktidardan vazife kabul et
mem" diye direnmiş, ümitlerini Mu
halefete bağlamıştı. 1954 seçimleri
nin akabindeki havadan ürkerek tor
nistan edince Muhalefet tarafından 
da bekliyecek bir şeyi kalmamıştı. 
Halbuki genç üstadın içinde ateşler 
gürül gürül yanıyordu. Küçük öç al
malardan pek hoşlanan sevimli Ad
nan Menderesin kolları ise kendisine 
açıktı. Ne var ki bir fırsat kollamak 
lâzımdı. Kıbrıs, bunu sağladı. Zeva-
hir kurtulmuş oluyordu. Dışarlara se
yahat imkanları, konferanslara ka
tılmak vazifeleri, umumi hayata tek
rar girmenin yolları böylece ufukta 
beliriyordu. Edmond Rostand'm Cy-
rano'suna "iç çekmeden buseye 
bir adım vardır" dedirttiği gibi mü-

şavirlikten memuriyete de bir adım 
vardı. Kıbrıs işi memleket işiydi de 
Türkiyeyi orada veya burada temsil 
memleket işi değil miydi, Mecliste 
D.P. etiketi altında çalışmak gâvu
ra mı hizmetti, nihayet Bakanlık sa
dece "Kırmızı plâka sefası" mıydı? 

Bu sırada İktidara yakın çevreler, 
müstehzi bir edayla "Cok Partili Dış 
Politika"nın başladığını ilân ediyor
lar "Ne beğenmiyorsunuz, yahu?" di
ye eğleniyorlardı. Ama, başlayan 
"Çok Partili Dış politika" değildi. 
Devam eden "İdeal Arkadaşları 
Dış Politikası" idi. Anlaşılan Mende
res meselâ İnönüye, meselâ Karaos-
manoğluya, meselâ Bölükbaşıya bu 
muhterem zevat da hidayete erince 
Dış Politika hakkında malûmat vere
cekti. 

Gülen iki adam 

Ama Ankarada asıl gülen iki adam 
olmalıydı. 1950 ile 1954 arasında 

bir ara partilerarası münasebet iyiliğe 
yüz tutmuştu. Başbakan Adnan Men
deres 'bir basın toplantısı tertiplemiş, 
toplantıya Ulusun siyasî müdürü ve 
yazarı olarak Nihad Erimi de çağır
mıştı. Profesör, teklifi reddetmişti. 
Bunun üzerine C.H.P. de akla gelen 
kim varsa hepsi, genç üstada yapma
masını, etmemesini, toplantıya katıl
masını adeta yalvarmışlardı. Nihad 
Erim gitmemişti. Sonra, Parti Mec
lisinde, hareketini izah için bir tirad 
yapmıştı. Ama ne tirad! O, Nihad 
Erim, Başbakan da olsa Adnan Men
deresle asla karşı karşıya gelmeyi 
kabul etmezdi, edemezdi, etmiyecek-
ti! Genç üstad daha neler, ne büyük 
lâflar etmişti. Sonra, kapıda o za
manki Parti Meclisi azalarından E-
min Soysalla karşılaşmış ve sormuş
tu: 
"___ Emin, nasıl konuştum?" 

Emin Soysal cevap vermişti: 
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" — Aslansın!" 
Şimdi Emin Soysal kim bilir ne 

kadar gülüyordu. 
İkinci gülen, Zaferin eski silâhşoru 

Mümtaz Faik Fenikti. Ulusun eski 
silâhşoru Nihad Erimi Başbakan 
Menderesle bir masada karşı karşıya 
tahayyül edince kahkahadan kırıla
cak hale geliyordu. Yalnız Zaferin 
eski silâhşörünün merak ettiği bir 
nokta vardı: 

Acaba Ulusun eski silâhşörü Başba
kana hâlâ "Bay Menderes" diye mi 
hitap ediyordu? 

Satıhta dolaşanlar 
Hâdise geçen haftanın içinde İz-

mirde, Kordon boyundaki küçük 
konaklardan birinde cereyan etti. E-
vin kapısında "Fevzi Lûtfi Karaos-
manoğlu" ismi yazılıydı. Hür. P. Ge
nel Başkanı bir defa daha İzmire 
gelmiş, Salihlideki çiftliğinin işleriyle 
uğraşmaya koyulmuştu. Fevzi Lûtfi 
Karaosmanoğlu esas itibariyle çiftçi
lik yapıyor, boş vakit bulduğunda da 
partiyle meşgul oluyordu. Genel Baş
kan bu defa partiye ayıracak hiç va-
kit bulamamış olmalıydı ki her türlü 
siyasî faaliyetten uzak kalmış, ne 
günün mühim hâdiseleri mevzuunda 
fikirlerini söylemiş, ne de bilhassa, 
İzmir Hür. P. içindeki anlaşmazlığa 
parmak basmıştı. Keskin diller, Ge
nel Başkanın Genel Sekreterden al
dığı talimatın bu olduğunu söyliyerek 
birbirlerine göz kırpıyorlardı. 

Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu sadece, 
küçük konağında bir akşam İzmir 
teşkilâtının ileri gelenlerini topladı 
ve onlarla görüştü. Konuşmalar sıra
sında il idare kurulundan bir zat Ge
nel Başkam otorite mevzuundaki fi-
kirlerinden dolayı, tenkit etti ve bir 
partinin otoriter olmayan lider tara
fından idare edilebileceğini sordu. 
İdare Kurulu azası parti içindeki 
keşmekeşten acı bir dille şikâyet et
ti ve huzursuzluğun mevcut bulun
duğuna dair neşriyatın doğru olduğu
nu söyledi. Partinin zayıf durumu 
herşeyden çok bunun neticesiydi. 

Tenkidlere" karşı Genel Başkan öy
le bir cevap verdi ki bir liderin hâdi
seleri nasıl olup da bu kadar sathi 
gördüğünü yemekte hazır bulunan
lar büyük şaşkınlık içinde kendi ken-
dilerine sordular. Fevzi Lûtfi Kara-
osmanoğluna göre bahis mevzuu neş
r i y a t " b i r t a k ı m d e d i k o d u meraklı-
ları"nın eseriydi. Genel Başkan şöy
le devam etti: 

"— Bizim aramızda herhangi bir 
ihtilâf yoktur ve olamaz. Yalnız Ge-
nel Sekreterin ağzında sigara ile ko
nuşmasını çekemeyen bazı genç ar
kadaşlar kızıp, bunu mesele yapmak 
tadırlar. Böyle küçük dedikodulara 
kıymet vermek yersizdir". 

Herkes hayret içindeydi. Demek 
M Genel Başkanın nazarında Hür. P. 
içindeki tek huzursuzluk 'sebebi Ge
nel Sekreterin ağzındaki sigaraydı! 

AKİS, 12 OCAK 1957 

İzmirliler birbirlerine baktılar. Aca
ba Fevzi Lûtfi Karaosmanoğlu lâtife 
mi ediyordu ? Ama hayır! Genel Baş
kan ciddiydi ve meseleleri hakikaten 
o 'zaviyeden görüyordu. Doğrusu is
tenilirse parti işleriyle hemen hiç, 
ciddi, şekilde meşgul olmadığından 
ve ipin ucunu kaçırmış bulunduğum
dan hâdiselerin derininle inememesi 
tamamiyle hakkıydı. 

Halbuki derdin başı, bir zaptürapt 
bulunmaması ve herkesin kendi ba
şına bir ayrı parti olmasıydı. Aklına 
gelen teşkilâtta yazı yazıyordu. Teş-
kilâtın dosyaları çeşitli imzalarla a-
lınmış "resmî yazı"larla doluydu. Ga
zetecilere de, canı sıkılan beyanat 
veriyordu. Hem de en mühim mese
lelerde.. Böylece ilk konuşan, parti
sinin o mevzudaki görüşünü açıkla-

Ferruh Ağan 
Aklı başında başkan 

mış sayılıyordu. Tabiî bu, adeta bir 
yarışa yol açmıştı. Kazanan, ötekile
ri atlatıyordu. Genel Başkana gelin
ce, onun hakkında zaman zaman, bu 
alâkasızlığı yüzünden "Partiye küs
t ü " lâfı çıkıyordu. Üstelik partiye 
küsmek, Fevzi Lûtfi Karaosmanoğ-
lunun bir tabiatıydı da.. D. P. de iken 
de zaman zaman küser ve çiftliğine 
Çekilip otururdu. Doğrusu istenilirse 
D. P. nin bu hale gelişinde, onun küs
melerinin rolü büyüktü. Küsecek yer
de, vazifesini azimle ve metanetle 
yapmış, mücadele etmiş olsaydı D.P. 
tek şahıs hakimiyeti altına girmezdi. 
Elzem adam olduğu hissini D. P. de 
de, Hür. P. de de etrafına verememiş 
olduğundan küsünce fazla aranmı
yordu da ve şimdi kedinin yokluğun
dan istifade eden fareler istedikleri 
gibi cirit atıyorlardı. 

Demek ki Genel Başkan meselâ Ur-
fa milletvekili Muzaffer Timurun 

YURTTA OLUP BİTENLER 

partiye uğramamaya karar vermiş 
olmasını, Genel Sekreterin, ağzında 
sigara ile . konuşmasına kızmasının 
neticesi sayıyordu. Demek ki Muzaf
fer Timur gibi daha başka genç mil
letvekillerinin çalışmalara katılmaya 
istekli olmamalarını Genel Sekreterin 
ağzındaki sigaraya bağlıyordu. De
mek ki bütün teşkilâttan yükselen şi
kâyetleri hep küçük alınganlıklara 
veriyordu. 

İdarecileri tenkit 

Geçen haftanın sonunda, partinin 
Ankara ili müteşebbis idare he

yetinin faaliyete geçmesinin yıldö
nümü münasebetiyle İl Başkanı Fer-
ruh Ağan, meselelere bir defa daha 
ve vukufu el koydu. İl Başkanının 
konuşmasından, yüreğinin yaralı ol
duğu seziliyordu Fakat o günkü ko
nuşması gösterdi ki, Ferruh Ağan 
Hür. P. nin hakikaten muhtaç olduğu 
seviyede bir siyaset adamıdır. 

İl Başkanı bir hukuki davayı teşrih 
etti. Dünya yeni bir hukuk sistemine 
teveccüh etmişti. Rejimleri dejenere 
eden ve zor kullanılmasını gerektiren 
bir şekilde iktidardan ayrılmaya, mec
bur kalan partilerin Meclis mensup
larının mesuliyete tabi tutulması bu 
sistemin icabıydı. Teşrii vazifenin da
hi murakabeye tabi tutulması lâzım
dı. Anayasayı ihlâl eden kanunlar ıs
dar eden teşrii kuvvet mensupları 
Vekâlet vasıfları zail olunca hareket
lerinin hesabını vermek zorunda kal
malıydılar. Ancak bu suretle mutlak 
ekseriyet tagallübüne set çekmek ka
bildi. 

Ferruh Ağan, katı bir partili ola
rak değil, aklıselim sahibi, memleke
tini seven bir münevver diliyle ko
nuştu. Bu bakımdan, bizzat kendi 
partisi tenkidlerinden masun kalma
dı. İl Başkanı şöyle dedi: 

"— İç ve dış meselelerde karar a-
lınırken muhalefetin saf dışı bırakıl
ması kadar, bu partilerin dâvalarını 
gür bir sesle ilândan tecerrüdle siya
si kadere rıza göstermelerini kabul 
edemeyiz. Böyle bir rızayı mütekabil 
hatalar silsilesi olarak vasıflandır
mak lâzımdır. Yıkıcı tezahürlerden 
çekinen kimseler siyasi faaliyette yer 
almamalıdır. Her mücadelenin ken
dine mahsus gazileri ve şehidleri ola
caktır. Bir fikir uğrunda verilen kur
ban nisbetinde canlılık kazanır". 

Uzun zamandanberi bir Hür P. 
mensubunun ağzından, umumi mese
lelerimiz mevzuunda bu kadar güzel 
sözler çıkmamıştı. Partinin milletve
killeri inci saçmak için Bütçe müza
kerelerinin Mecliste başlamasını bek
liyorlardı. Halbuki Bütçe, müzakerele
rinin dört bası mamur şekilde akset
mesine maddi imkân yoktu. Hür. P. 
bunu temin için Ankarada çıkarıla-
cak Yeni Gün adlı bir gazetenin im
tiyazını almıştır. Bir defa bunun Büt
çeye yetiştirilmesi imkânsızdı; ikin
cisi, halkın upuzun konusmaları oku
yacağını sanmak safdillikti. Üçün
cüsü, senede 15 gün Meclis çalışma
sı yapmak havai fişeği atmaktan 
zerrece farksızdı. Partnerin devamlı 
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faaliyette bulunan, Genel Başkanla
rın idaresinde müstakar ve derli top
tu manzara gösteren, mensuplarının 
birbirini atlatma yarışına çıkmadığı 
siyasi teşekküler olduğu hakikati göz
den uzak tutulmamalıydı. Bunun 
gerçekleştirilmesinin ilk yolu ise Ge
nel Başkanın, çiftliğinin akaryakıt 
işini şimdilik bir kenara bırakarak 
Ankaraya, vazifesinin başına gelme
si, partide lüzumlu otoriteyi kurması, 
çalışmalara bir İnsicam ve bir istika
met vermesi, başıboşluk manzarası
nı yok etmesiydi. 

Teşkilâtın ikazları, hâlâ mı kaale 
alınmıyacaktır ? 

Gençlik 
Hedef : danslar 

Bu haftanın en komik hâdisesini 
bir gençlik teşekkülü yarattı. Te

şekkülün adı Millî Türk Talebe Bir-
liğidir. Bunun başkam olan genç 
haftanın başında bir "basına beya
nat" düşündü ve yaptı da. Mevzu 
Rock'n Roll ve Streap-tease idi. Ge
nel Başkan Orhan Sakarya "Yüksek 
tahsil gençliğinin temsilcisi'' olarak 
bu iki dansın yasak edilmesini isti
yordu. Bu yolda ilgililere müracaat 
da etmişti. Bunlar gençliği deje
nere eden danslardı! Gazeteler be
yanatı yayınladılar. Üstelik, mese
lâ C.H.P. nin organı Ulus şöyle di
yordu: "Bünyemiz için tehlike teşkil 
eden Streap-tease ve Rock'n Roll 
danslarının memleketimizde yayıl
ması gençliği haklı olarak endişeye 
düşürmüş ve..." Ciddi gazetelerimiz
den Cumhuriyet ise derhal bir anket 
tertipledi: Bu danslar yasak edilmeli 

Özcan Tekgül 
Dansözler kraliçesi 

Kapaktaki Büyük Elçi 

Fletcher Warren 
B undan aylarca evvel upuzun 

boylu bir Teksaslı Centilmen, 
Türkiyeye ayak basıyordu. Centil
menin adı Fletcher Warren'di ve 
kelimenin tam manasıyla Teksas-
lıydı. Teksasta doğmuş, Teksas ü-
niversitesinden mezun olmuştu. 
Türklyede bir adaşından açılan 
yeri alacak ve Amerika Birleşik 
Devletlerini Ankarada temsil ede
cekti. Şimdi, bilhassa Eisenhower 
doktrininden sonra Orta Doğuda 
bütün Amerikan elçilerine olduğu 
gibi Türkiyede de Ekselans War-
ren'in omuzlarına büyük bir yük 
yüklenmektedir. Bu bakımdan Bü
yük elçi, dikkat nazarlarını üzeri
ne çekmektedir. 

61 yaşındaki Fletcher Warren 
hariciye mesleğine bundan 35 yıl 
evvel girmiştir. Ekseri vazifeleri
ni Orta ve Güney Amerikada al
mış, Amerikan politikasının bilhas
sa oralardaki gelişmesine yakın
dan şahid olmuştur. Böylece genç 
hariciyeci meşhur "Big stick=ka
 sopa" politikasından "dolar" 
politikasına geçişi yerinden ta
kip edebilmiştir. Fletcher War-
ren arada Washington'a dönmek 
şartıyla Havanada, Baranqullla'da, 
Budapeştede, Managuada, Rigada, 
Bogotada, Nikaraguada, Paragu-
ayda ve Venezüellâda vazife gör
müştür. 1950'de Dış İşleri Bakan
lığının Güney Amerika işleri büro
su müdürlüğünü yapmış ve sonra 
Caracas'tan Ankaraya tâyin edil
miştir. 

Fletcher Warren Türkiyede ol
dukça karışık ve bulunduğu Gü
ney Amerika memleketlerine ben
zemeyen bir siyasî hava ile karşı
laşmıştır. Bir defa rejim çok parti
li Ur rejimdir. Bütün aksaklıkları-
na, yürümesine karşı çıkarılan tür
lü güçlüklere, rağmen rejimin Türk 

milleti tarafından benimsenmesi, 
hakiki kuvvetini yapmaktadır. Bu 
bakımdan Güney Amerikada veya 
Orta Doğuda olduğu gibi şahısların 
dostluğunu kazanmak işleri yü
rütmek için tek cara değildir. Bi
lâkis, Amerikanın temsilcileri doğ
rudan doğruya milletin sempatisi
ni elde etmek mevkiindedirler. Bu
nun yolu ise hâdiselere tam ve 
doğru teşhis koymaktan ibarettir. 
Büyük elçi, meselesi çok bir mem
lekette olduğuna hemen anlamış
tır. Amerikanın Türkiyeye, bu me
selelerini halletmek için elini uza
tan bir dost olması Fletcher War-
ren'in vazifesini daha da ehemmi
yetli kılmaktadır. İlk nazarda Tür-
kiyenin meseleleri ekonomik gibi 
görünür. Büyük kitlenin zahiren, 
her yerde olduğu gibi bu mesele
leri ön plânda tutması müşahidler 
için ekseriya yanıltıcı netice ver
miştir. Türkiyenin, gökten altın 
yağan bir memleket de olsa, ha
kiki iç huzura rejim meseleleri 
halledildikten sonra kavuşabilece
ği hakikatli, küllerin arasından 
bulunup çıkarılması kolay olma
yan bir hakikattir. Ama gayret 
esirgenmemelidir. Bilhassa 1945'-
den bu yana cereyan eden hadise
lere, sebebleri ve neticeleriyle bir
likte zekice bir teşhis konulursa 
meselelerin esasına daim ziyade 
kolaylıkla varılabilir. Zaten uzun, 
pek uzun yıllardan beri her Ame
rika Büyük Elçisinin Türkiyede 
bulduğu "milletten millete haki
ki Amerikan dostluğu" Fletcher 
Warren'in bugünlerde bilhassa e-
hemmiyet kesbeden vazifesini ko
laylaştıracak bir unsurdur . 

Üstelik Büyük elçinin hayata 
Sağırlar Okulunda talebe müfettiş
liği ile atılmış olması, iç politika
mızdaki sağırlar diyalogunu anla
masına çok yardım edecektir. 

miydi, edilmemeli mi ? Onların yanın-
da çeşitli muharrirler gençlik için haf
tanın, hatta son günlerin bu en mü
him ve hayati meselesi üzerinde fi
kirler beyan ettiler. Mesele enine bo
yuna bütün halta boyunca incelendi. 
Zaten basınımız bahis mevzuu dans
ları bilhassa son basın kanunu tadi
lâtından beri gündelik sermayesi ha
line getirmişti. Dansözler umumi ef
karın en iyi tanıdığı simalar haline 
gelmişti, Özcan Tekgülün basın top
lantısını Nananınki, Nananınkini 
Semiramisinki, Semiramisinkini İnci 
Birolunki takip ediyordu. Ee, dava 
böylesine ehemmiyet kazanmışken 
"Yüksek tahsil gençliğinin temsilci
si" elbette ki hareketsiz kalamazdı. 
Gençlik, göz göre göre dejenere edile
mezdi ya... Gerçi hiç kimse bu dans-
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ları yapmaya, hatta seyretmeye kim
seyi mecbur etmiyordu. Bir dansın 
kanun kuvvetiyle nasıl yasak edilece
ği, yapılan dansın Rock'n Roll mu, 
yoksa mambo mu olduğunu tesbit 
için kabarelere ehlivukuf heyetleri
nin gönderilip gönderilmiyeceği he
nüz meçhuldü. Ama, her halde bun
lar "gençlik ahlâkım ifsad eden" ce
reyanlardı. Papa nasıl bir zamanlar 
tangoyu afaroz etmişse, şimdi de 
gençlik hükümetin Streap-tease ile 
Rock'n Roll'u kara listeye almasını 
istiyordu. 

Bu beyanatın gazetelerin mutena 
sütunlarında çıktığı gün Adalet Ba
kam Prof. Göktürk Bütçe komisyo
nunda şöyle diyordu:, "Basının son 
aylardaki verimli ve sakin çalışma
ları son kanunların bir eseridir"! 
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D Ü N Y A D A O L U P BİTENLER 
Orta Doğu 

Amerikanın hudutları 

Geçen haftanın sonunda Cumar
tesi günü, öğle vakti, Washing-

ton'da beyaz Kongre binasının büyük 
salonunda toplanmış olan insanların 
bundan on yıl evveli hatırlamamaları 
imkânsızdı.' Hemen hemen tam on se-' 
ne önce, 12 Mart 1947'de Amerikan 
Senatosunun ve Temsilciler Meclisi
nin azaları gene böyle müşterek bir 
toplantı akdetmişlerdi. O toplantı, 
neticeleri itibariyle, Amerikan tari
hinin mühim sayfalarından birini teş
kil etmişti. Her şey, bu 6 Ocak 1967 
toplantısının da tarihte aynı yeri ala
cağını gösteriyordu. 12 Mart 1947'de 
bir Cumhurbaşkanı konuşmuştu. 5 
Ocak 1957'de de bir Cumhurbaşkanı 
konuşacaktı. On sene evvelki Cum
hurbaşkanı -Harry Truman- 400 mil
yon dolarlık tahsisat istemişti. Bu-

Amerika, herhangi bir komünist 
veya komünist nüfuzu altında bulu
nan devletin silâhlı tecavüzü halin
de, tecavüze uğrayan devletin talebi, 
üzerine, silahlı müdahalede buluna
bilecekti. Böylece Rusyaya ve Orta 
Doğu memleketlerine, Birleşik Dev
letlerin bu stratejik bölgeye son de
rece ehemmiyet verdiği ihtar edilmiş 
oluyordu. Amerika, Rusyaya karşı 
hiçbir mütecavizane emel beslemiyor
du. Fakat Rus tecavüzüne karşı lâ
zım gelen cevabı vermeye hazırdı. 
Başkan 3.200 kelimelik mesajında 
bilhassa bu noktayı gayet iyi belirtti: 
'"Sovyetler Birliğinin Orta Doğuda 
veya Dünyanın herhangi bir yerinde 
Amerikadan korkması için hiçbir se-
beb yoktur. Yeter ki tecavüze ilk 
başlayan Rusya olmasın.." 

Cumhurbaşkanı "tecavüze uğrayan 
memleketlerin talebi Üzerine..." sözü 
üzerinde de ısrarla durdu. Yani Rus
ya, faraza Suriyeye tecavüz etse. Su-

ketlerin Rus siyasetine âlet olmakla 
beraber, komünist düşmanı milliyet
çiler okluğuna inanıyordu. Rusya ve 
Amerika arasında bir tercih yapma
ları lâzım gelse, bu memleketler A-
merikayı seçeceklerdi. 

Bundan başka Amerika klâsik si
lâhlarına, askeri ve iktisadî yardıma 
güveniyordu. 5 yıllık pamuk rekolte
sini Ruslara rehin etmiş, Kanal geli
rini kendi eliyle kesmiş Mısır, tıpkı 
diğer Orta Doğu memleketleri gibi, 
iktisadî bakımdan vahim günler ya
şıyordu. Yardım temini için Amerika 
bu sıralarda peyklerine yardım et
mekle meşgul olan Rusyaya nazaran 
çok İyi durumdaydı. 

400 milyon dolarlık yardım tahsi
satı, komünizmi durdurmak yolunda 
cidden faydalı olacaktı. Nasıl Mars-
hall plânı Avrupayı komünizmden 
kurtardıysa, Eisenhovver planı da Or
ta Doğudan komünizmi uzaklaştıra-
bilirdi. Bu memleketlere yapılan do-

Amerikan doları 
Komünizme karşı en müessir silâh 

günkü Cumhurbaşkanı -Dwight D. 
Eisenhower- gene 400 milyon dolar
lık tahsisat istiyordu. Ama hâdise
lerin birbirine asıl benzeyen tarafı, 
her iki Başkanın da Amerika Birle
şik Devletlerinin hudutlarını Ameri
ka kıtasından binlerce kilometre öte
ye nakletmek için milletin temsilci
lerinden selâhiyet almak maksadıy
la Kongrenin kürsüsüne çıkmış ol
malarıydı. Harry Truman bu hudut
ları Avrupanın sonuna götürmüştü. 
Dwight D. Eisenhower bir adım da
ha attı ve Asyanın başını da Ameri
kan bayrağının himayesi altına sok
tu. 

Başkanın plânı 

Başkan Eisenhower, kürsüye gel
diğinde, "Ruslar uzun zamandır 

Orta Doğuyu ele geçirmeye çalışıyor
lar..." dedi. 
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riya hükümeti de Amerikadan yar
dım istemese, Amerika Suriyenin ko
münist olmasına seyirci kalacaktı. 
Daha muhtemel bir durum, meselâ 
Suriyenin Ruslara toprakları üstün
de askeri üsler tesisine müsaade et
mesiydi. Amerika, böyle bir durum
da, tek taraflı olarak hiçbir hareket
te bulunamıyacaktı. Suriyenin komü
nist olmasına göz yumacaktı. 

Bu ihtiyatkârlık, herhalde Ameri
kanın müstemlekeci olmadığını, her 
milletin hükümranlık haklarına hür
met gösterdiğini belirtmek endişe
sinden doğuyordu. Esasen daha şim
diden Mısır ve Suriye, Eisenhower 
planında emperyalist unsurları per
tavsızla araştırmaya başlamışlardı. 
İşkilli milliyetçileri ürkütmemek ge
rekti. Diğer taraftan Amerika, bu 
bölgedeki prestijinin yüksek bulun
duğuna, Suriye ve Mısır gibi memle-

lar yardımına eklenecek ve millî hay
siyeti kırmayacak bazı maddeler, 
yardımı alan devleti komünizm aley-
tarı bazı taahhütler altına girmeye 
sevkedebilirdi. 

Bundan başka Amerika, talep ede
cek devletlerden askerî bilgisini ve 
silahını da esirgemiyordu. Bu, ko
münizmi durdurmak için herhalde 
dolardan daha az kuvvetli bir silâh 
değildi. Amerikan askerî teknisyen
lerinin bulunduğu bölgelerde şimdiye 
kadar komünizmin yeşerebildiği gö
rülmemişti. 

Amerika, Birleşmiş Milletlerin oto
ritesine hürmet ettiğini göstermeye de 
ehemmiyet veriyordu. Mr H'ı Or
ta Doğuyu sulha kavuşturmakla va
zifelendiren, aslında Amerikaydı. Fa
kat bu son teşebbüsü ile Amerika 
Birleşmiş Milletlerin yerini almıyor 
muydu? Eisenhower bu suale " H a 
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Eisenhower ve Dulles 
"Ustam yapar, ben satarını" 

yır" dedi. Birleşmiş Milletler Arap-
İsrail mücadelesine son vermekle va-
zifelendirilmişti. Amerika bu bölgeye 
komünizmin sızmasını önlemeye çalı-

şıyordu. Bu iki gaye birbirinden farklıydı. 

Başkan Eisenhower, Amerikanın 
teşebbüsünün Birleşmiş Milletlerin 
otoritesini hiçe saymıyacağını'' ilâve 

etti. Amerikan silâhlı kuvvetlerinin 
kullanılmasını gerektiren teşebbüsler 
Güvenlik Konseyinin otoritesine tâbi 
olacaktı. Bu, çok ustalıklı, çok dip
lomatça söylenmiş bir sözdü. 

Eisenhower'in sözlerinden, Ameri
kanın Herhangi bir teşebbüse giriş
mesi için Güvenlik Konseyinin hare
kete geçmesini bekliyeceği anlaşıl
mamalıydı. Zira bu takdirde Rus ve
tosu. Birleşik Devletleri hareketsiz 
bırakacak, Eisenhower plânı ölü doğ
muş olacaktı. 

Güvenlik Konseyinin otoritesine ta
bi olmak, Amerikanın hareket ser
bestisini ortadan kaldırmıyordu. Zira 
Rusya, Amerikayı Güvenlik Konse
yinde mütecaviz olarak ilân ettirmek 
istese, Amerikan vetosu Rus teşebbü
sünü neticesiz bırakacaktı. Güvenlik 
Konseyinin Amerikayı destekleme-. 
si halinde Ruslar vetolarını kullanır-
larsa, bu durumda sadece Konseyin 
bir karar almasını önliyebileceklerdi. 
Amerikanın elleri serbest kalacaktı. 
Her halde, Amerika hem istediğini 
yapabilecek, hem Birleşmiş Milletler 
şartına hürmet etmiş olacaktı. Rus
lar Macar hâdiselerinde Birleşmiş 
Milletler kararlarını hiçe saymışlar-
dı. Birleşmiş Milletlere sadakatını 
göstermek fırsatım veren bu hukuki 
incelik, Amerikanın prestijini daha 
da arttırıyordu. 
İşte Eisenhower plânı buydu. 
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Orta Doğunun dunumu 
B u sırada Asyanın başında hiçbir 

mesele henüz halledilmiş değildi. 
Mısırlı, Ürdünlü, Suriyeli fedailer, 
Ben-Gnrion'un "Artık iki sene raha
tız" demesine rağmen, İsrailde ted
hiş hareketlerine devam ediyorlardı. 

Irakta Nuri Said Paşa, Parlamen
to ve üniversitelerin kapalı bulun-
ması sebebiyle şimdilik iktidarda du-
ruyordu. 

Suriyede Nasırdan daha fazla Nâ-
sırcı bir hükümet İşbaşına gelmişti. 
Nasıra aleyhtar birçok milletvekili-
nin mevcut bulunduğu parlamento
da Nâsırcı ekseriyeti aritmetikten 
çok, Meclis binası civarında dolaşan 
genç subaylar sağlıyordu. Suriye, Mı
sır, ve Ürdün bir federasyonda birleş
meyi tasarlıyorlardı. 

Suriyeden geçen hasar görmüş 
petrol borularının tamiri işi hâlâ sal
lantıdaydı. Kanalın temizlenmesine 
Mısırın uzun oyalamalarından sonra 
ancak yeni başlanabilmişti. 

İşin daha fenası, Nasırın temsil et
tiği Arap milliyetçiliği, İngiliz ve 
Fransız müdahalesinden kuvvet ka
zanmış olarak çıkıyordu. Arap mem
leketlerinde asıl politikayı yapan so
kak, Irak dahil, Nasıra taraftar bu
lunuyordu. 700 senelik bir uykudan 
uyanan Arap milliyetçiliği, dış politi
kayı bir poker partisi şeklinde anla
yan Nâsırın şahsında bir kahraman 
bulmuştu. Arap milliyetçiliği, aslında 
Batı müstemlekeciliğine karşı bir ak-
sülâmeldi. Bu milliyetçilik mutlaka 
İngiliz ve Fransızların zararına geli-
şecekti. Hele İngiliz ve Fransızların 
Mısıra İsraillilerle beraber saldırma

ları, Arapların zihninde bu memleket
lerin Yahudi'lerin hâmisi oldukları 
kanaatini kuvvetlendirmişti. Arap 
milliyetçiliğinin ikinci tezahür şekli 
Yahudi düşmanlığıydı. Böylece Arap 
Birliği fikrinin babası Sir Anthdny 
Eden'inEton sıralarından beri besle
diği rüyalar yıkılmış oluyordu, iki 
harp arasında tamamen, 1945'den bu 
yana da kısmen Orta Doğuya hakim 
olan İngilterenin bu bölgede 40 sene
den beri inşa ettiği eser -sallantıda 
bir Nuri Said hariç-, iki ay içinde 
tamamiyle yıkılmıştı. Fransa ve İn-
giltere Orta Doğuda mahkûm edil
mişlerdi. Bu iki müstemlekeci dev
letten açılan boşluğu kim dolduracak-
ti? 

İki rakip 

İ ngiliz ve Fransızların Süveyşteki 
müdahalelerini mahkûm etmekte, 

Rusya ve Amerika aynı enerjiyi gös
termişlerdi. Ruslar, İngiliz ve Fran-
sızları gönüllü göndermekle tehdit 
ve İsrail devletinin mevcudiyetini in
kâr etmişlerdi. Dünyada sadece müs-
temlekeleciliğin ve İsrailin mevcut ol
duğunu düşünen, komünizm tehlike
sinden bihaber Arapların gönüllerini 
fethetmek için bu iki hareket kafiy
di. 

Araplara şirin görünmekte Ameri
ka daha az istekli davranmamıştı. 
Yalnız bunun için Amerikanın, Rus-
yadan farklı olarak, dostu ve mütte
ki bulunan İngiltere ve Fransayı 
mahkûm etmesi gerekiyordu. Eisen-
hower hükümeti, içinde bulunduğu 
müşkül durumdan çıkmak için Bir
leşmiş Milletlerin gerisine sığınmış-
ti. Dünyanın Manhattan'da toplanan 

Harry S. Tiruman 
Tehlikeyi ilk gören 
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MONROE'DAN TRUMAN'A, TRUMAN'DAN EİSENHOWER 'E 

B undan 134 sene evvel, Monroe 
doktrininin arifesinde Başkan 

Adams, Alaskaya yerleşen Ruslara 
Amerika Kıt'asının Amerikalılara 
ait olduğunu, bu kıt'a üzerinde 
Ruslara yer bulunmadığını söylü-
yordu. . 

1956 sonunda Başkan Eisenhower 
Amerika kıt'sındân 10 bin kilometre 
ötede bulunan Orta Doğunun Ruslâ-
rın eline düşmesine müsâade edil-
miyeceğini bildiriyordu. 

Benzetmeleri sevenler iki hâdise 
arasındaki tek farkın. Birleşik Dev
letlerin müdafaa zorunda olduğu 
coğrafî bölgenin genişlemesinden 
ibaret olduğunu iddia edeceklerdir. 
Evvelce Amerika kıt'asına Ameri
kalılardan başkası göz dikemez de
niyordu. Bugün Ruslar şimdiye ka
dar ele geçirdikleri memleketler-
den gayrî, bir tek karış toprak üze
rinde bile hak iddia edemez denil
mektedir. 

Benzetme doğru olabilir. Fakat 
Monroe doktrininden Eisenhower 
doktrinine geçiş fiâtının, dünyaca 
pek pahalı ödendiği gözden kaçırıl
mamalıdır. Uzun müddet Amerika 
kıt'ası dışındaki meselelere aldırış 
etmeyen Birleşik Devletlerin Hit-
lere, Sam Amcanın Avrupa kavga
sı dışında kalacağı düşüncesini tel
kin ederek İkinci Dünya Harbine gi
rişmek cesaretini verdiği unutul
mamalıdır. Gene uzun seneler dün
ya meselelerinin dışında kalmanın 
neticesi olarak, 1945'den sonra A-
merikanın Rus tehdidinin mahiyeti
ni anlamadığım, Rus niyetlerini çok 
fazla iyimserlikle mütalâa ettiğini 
hatırdan çıkarmamalıdır. Ölümün
den birkaç saat evvel Roosevelt 
Churchill'e gönderdiği mektupta 
"Stalin kolay kolay meram anlama
yan bir adamdır, fakat sabredelim, 
mutlaka bir anlaşma yolu bulaca
ğız" diyordu. 

Roosevelt'in sadık şakirdleri Tru-
man ve Byrnes iki sene, sabırla bu 
anlaşma yolunu aradılar, Truman 
1947 de Türkiye ve Yunanistana 
yardıma karar verdiği zaman Rus-
larla anlaşmak ümidini kaybetmişti. 
Bu, Atlantik Paktına doğru bir a-
dımdı. Batı Avrupa Ruslara yasak 
bölge ilân edilmişti. Artık Amerika 
iki taraflı veya mahallî paktlarla ko-
münist ilerlemesine bir hat çiz
me siyasetine devam edecekti. Bu 
bakımdan Orta Doğuda atacak
ları herhangi yanlış bir adımın 
Üçüncü Dünya Harbine sebeb ola
cağını Ruslara ihtar eden Eisen-
hower doktrini, Truman doktrininin 
bir devamı sayılabilir. . 

Dünya böylece iki nüfuz sahasına 
bölünmüş oluyordu. Ruslar Maca
ristan'da istediklerini yapabilirler
di. Amerika seyirci kalacaktı. Her 
İki, taraf nüfuz bölgeleri dışında si
lâhlı bir müdâhalede bulunmadık
ça, sıcak harbe dönmeden soğuk 
harbe devam etmek mümkün ola-

caktı. 

Bir asırdan beri dünyanın ufal
dığı kabul edilirse ve dünyanın 

ufaldığının geç farkına varılması 
dolayısıyla pahalıya mal olan ha
talar işlendiği unutulursa Monroe, 
Truman ve Eisenhower doktrinleri 
aynı gayeyi ifade etmektedir: Bir 
bölgeyi dışarıya karşı müdafâa et
mek.. Geçen asırda Amerikan kıta
sını, şimdi ise Rus bloku dışında ka
lan bütün dünya memleketleri te-
cavüzden korumak gayesi üç dokt
rinin müşterek noktasıdır. 

Maamafih bu gayeye varmak 
için üç doktrinin takip ettiği metod-
lar farklıdır. Monroe doktrini ga
yet basitti. Amerika kıt'ası dışında 
dünyanın ne hali varsa görsün de
niyordu. Avrupa devletlerinin Ame
rika kıtasını müstemlekelestirme-
ğe teşebbüs etmemeleri, Birleşik 
Devletleri gayesini nasıl tahakkuk 
ettireceğini araştırmak zahmetin
den kurtarmıştı. 

Truman doktrini iktisadî ve as
keri sahada Komünist Bloku dışın
da kalan memleketleri kuvvetlen-
lendirmeğe koyulmuştu. Askeri 
paktlar imzalanmasına, Rusyanın 
bir kordonla çevrilmesine ehemmi
yet veriliyordu. Eisenhowerin Dış 
İşleri Bakanı Dulles, Bandung Kon
feransına kadar aynı paktsever si
yaseti devam ettirdi. Geçen asrın 
nötralist Amerikası, paktlar dışın
da kalmak isteyen, Hindistan gibi 
memleketleri komünist taraftarlı-
ğıyla itham edecek kadar Monroe 
doktrinini unutmuştu. Maamafih 
Bandung Konferansından sonra, 
Birleşik Devletler birdenbire eski 
günleri hatırladı. Eisenhower, bir 
vakitler nötralistlerin şampiyonu o-
lan Amerikanın bitaraf memleket-
lerin hislerini çok iyi anladığını 
söylüyordu. Eisenhower ve Dul
les takip ettikleri metodların doğ
ruluğundan birdenbire şüpheye 
düşmüşlerdi. Bu memleketleri Rus
yanın eline düşmekten kurtarmak 
için paktlar imzası belki de en iyi 
çâre değildi. Askerî müdâhaleye lü
zum kalmadan da Ruslar kaleyi iç
ten fethedebilirlerdi. Meselâ Bağ
dat Paktı Türkiyeden Pakistana ka
dar uzayan bir hat çizmesine rağ
men, Orta doğuya komünist nü-
fuzunun sızmasına mani olabilmiş 
miydi? Bu mülâhazalar Amerikayı 
bu memleketlerin gönüllerini fet
hetmeğe, oralarda milliyetçi hisle
ri desteklemeğe sevk etti. Esasen 
Ruslar da Batıya karşı aynı milli
yetçi hisleri kullanmaya çalışmı
yorlar mıydı? "Rekabet içinde bir 
arada yaşama" fikri böylece orta
ya çıktı. Hindistan ve diğer genç 
memleketlerin taâhhüd altına gir
mekten kaçınmaları, anlayışla kar-
şılanacaktı. Yeter ki bu memleket
ler komünistlerin eline düşmesin. 
Pakt imzalama ve silâhlandırma 
gayretleri ikinci plâna atılmıştı. 

Fakat Amerikanın güler yüzüne, 

Doğan AVCIOĞLU 
müsamahasına ve cömertçe saçtığı 
dolarlarına rağmen bitaraf memle
ketlerde komünist veya komünist 
taraftarı hükümetler iş başına ge
lirse Amerika ne yapacaktır? Ne 
Truman doktrini, ne de Eisenho-
wer doktrini bu noktayı cevaplan-
dırmamaktadır. 

Yarin herşeye rağmen Suıiyede 
komünist bir hükümet işbaşına ge-
lirse silâha mı başvurulacaktır, 
yoksa mukadderata boyun mu eği-
lecektir? Diplomasiyi iki bloku bir
birine karşı oynamak sanan Nasır'-
ın ifratlarına, Rusyanın boynuna 
sarılır korkusuyla ilelebet sükût
la mı mukabele edilecektir? Aynı 
mülâhaza dünyânın öteki bölgeleri 
için de doğrudur. Diğer bir deyişle 
Trumâri doktrini gibi Eisenhower 
doktrini, de esas itibariyle "menfi"' 
bir karakter taşımaktadır. Rus ifet-
lemesine "hayır" demek, silâhla 
karşı koyacağım söylemek hakika
ten komünizmin gelişmesini durdu
rabilecek midir ? Doktrinin tek müs-
bet noktası olan mutad dolar yar-
dımı, maddi menfaatleri takdirde 
Batılılardan çok daha başka ölçüle
re sahip olduğunu Kanal ve petrol 
gelirlerini gönüllü olarak kaybet
mekle gösteren bu memleketler ü-
zerinde beklenen tesiri yapacak mı
dır? 

Ruslara "dur" demek zaruridir, 
fakat kâfi değildir. Baş vurulan me-
todlar isteneni tahakkuk ettirmeğe 
muhtemelen kifayet etmiyecektir. 
Günümüzün şartları muvacehesinde 
modası geçmiş bir milliyetçiliğe sa
rılan memleketlere yeni bir fikir, 
bir ideoloji vermek gerekecektir. 

Komünist düşmanlığı gibi müs
temlekecilik düşmanlığı da sadece 
menfi bir fikirdir. Bir şeye kötü de
mek, yerine iyisini koymak mânâsı
na gelmemektedir. Batı siyasî re-
jimlerinin zevahirdeki tatbiki bu 
memleketlerde beklenen neticeyi 
vermemiştir. Kral Faruk zamanın
da Mısır serbest seçimlerin cereyan 
ettiği çok partili bir demokrasiydi... 
Amerika bu memleketlere asrın 
gerçeklerine uygun bir ideal getir
mek zorunda kalacaktır. Günün re
alitelerinin ekseriya yalanladığı, 
XVIII. asır Batı sosyetesi için doğ
ru idealleri bugünün genç devlet

lerimi şüpheci bir tebessümle 
karşıladıkları, hoşumuza gitsin git
mesin, bir vakıadır. 

Komünist filokunun karşısında 
Amerika bütün maddî avantajları
na ve iyi niyetlerine rağmen müs-
bet bir ideoloji ile çıkamamaktadır. 
Bu durumda Amerika "Sulh içinde 
rekabet" yarışını, mutlaka kazanaca
ğından emin olamıyacaktır. Kısa vâ
dede Eisenhower doktrini yerinde 
bir teşebbüstür. Fakat uzun vâdede 
Amerika herşeyden evvel dünyâ ö-
nüne yeni bir ideolojiyle çıktığı tak
dirde istikbalden tamamiyle emin 

olabilecektir. 
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temsilcileri, İngiltere ve Fransayı 
Mısırdan derhal çekilmeye zorlamış
lardı. Sam Amcanın dolar ve petrol 
vermeme tehdidi de buna eklenince, 
İngiliz ve Fransızlar perişan olan 
prestijleriyle birlikte Mısır toprağını 
terketmek zorunda kalmışlardı. A-
merikanın bu mevzuda Rusyaya kar
sı tek hareketi, Rus gönüllülerinin 
Orta Doğuda boy göstermelerine mü
saade edemiyeceğini sertçe bildirmesi 
olmuştu. 

Mr H'ın büyük yükü 

Orta Doğunun mukadderatının 
tayini, Birleşmiş Milletler Genel 

Sekreteri Dag Hammarskjoeld'ün el
lerine bırakılmıştı. Mr H , 3 bin kişi-
lik küçük ordusuyla ne yapabilirdi? 
Birleşmiş Milletlerin büyük devletler 
dışında, müstakil bir siyaset takip et
mesi mümkün müydü? 

Buna rağmen İngiliz, Fransız ve 
İsrail askerlerinin Kanal bölgesinden 
çekilmeleri ve statükonun kısmen ia
desi işle böyle mümkün olmuştu. Fa
kat statükonun iadesi Orta Doğuyu 
sükûna kavuşturmaya kafi değildi. 
Esasen bu bölgede 1947'den beri de
vam eden huzursuzluktan statüko 
mesul değil miydi? Birleşmiş Millet
ler, İsrail devleti kurulduğundan bu 
yana, İngiltere, Fransa ve Amerika
nın bunca gayret sarfıyla becereme
diği çetin işin hakkından gelebilir 
miydi? Birleşmiş Milletlerin ancak 
büyük devletler bir mesele etrafında 
hemfikir olduğu hallerde müessir ol
duğu şimdiye kadarki tecrübelerle 
anlaşılmıştı. Bu teşkilâtın tek başına, 
müstakil bir siyaseti yürütebilmesi 
imkansızdı. Başlangıçta müşterek 
hareket eder gibi görünmelerine rağ

men, Rusya ve Amerika şimdi Orta 
Doğu meseleleri dolayısıyla çarpış
mak için karşı karşıya geliyorlardı. 
Rusya, eli kolu serbest. Nasırın arka
sına gizlenmiş, siyasetini yürütüyor
du. Bu hal karşısında Amerikanın hâ
la Birleşmiş Milletlerin gerisine sak
lanması, sol yanak tokatlandığı za
man sağ yanağı da uzatmak, kadar 
tuhaf olacaktı. 

Orta Doğu gibi stratejik bir bölge
de Rus nüfuzunun gittikçe yükselme
sine müsaade edilemezdi. Ruslar, 
Çarlık zamanından beri besledikleri 
emellerine, Batıran gevşekliği yüzün
den, şimdi mi erişeceklerdi. Batının 
petrol kaynaklarının üçte ikisi Or
ta Doğuda bulunuyordu. Bu böl
genin Rusların eline düşmesi, Doğu-
Batı arasındaki kuvvet muvazenesi
ni kökünden sarsabilirdi. 

İşte Eisenhower plânı, bu mülâha
zanın eseriydi. Amerika, Rus nüfu
zunu Orta Doğudan kovmak, hiç de
ğilse durdurmak için harekete geçi
yordu. Amerika, Komünizmi yenmek 
için iki eski çareye başvuruyordu: 
Dolar ve silâh.. 

Bir politikanın devamı 

D oğrusu istenilirse Eisenhovver 
doktrini, 1947 nin T r u m a n dokt

rininin bir devamından başka şey 
değildi. 1947 senesi Doğu ile Batının 
birbirlerine resmen kılıç çektikleri yıl
dı. O zamana kadar Amerika Ruslarla 
uyuşulabileceği tezini gütmüştü. Ama 
Dış İşleri Bakam Byrnes'ün Birleş
miş Milletlerdeki, Almanya meselele
rindeki, Uzak Doğudaki gayretleri 
bir netice vermeyince Trumanın göz
leri açılmıştı. Sovyetleri.malik bulun
dukları tesir sahasından dışarı çı-

Amerikan Kongresinin toplandığı bina 
Karar oradan çıkacak 

karmamak lâzımdı. Bunun içinse A-
merikanın, Rusya tarafından göz di
kilen sahaların kendilerini müdafaa 
imkânım kuvvetlendirmesi lâzımdı. 

Geçen haftanın sonunda Başkan 
Eisenhower 3200 kelimelik mesajını 
okurken insanın hatırına gayrıihtiya-
ri Trumanın mesajı geliyordu. Eski 
Başkan Türkiye ve Yunanistana as
keri yardım yapılabilmesi için 400 mil 
yon dolar istemişti. Bu memleketler 
"kritik"bir vaziyetteydiler, kendileri
ni koruyabilmek için desteğe ihtiyaç
ları vardı. Truman Kongrenin hayret
ten açılan gözleri önünde bir başka 
rakam vermişti: 341 milyar dolar! 
Bu, Birleşik Amerikaya İkinci Dün-
ya Harbinin patladığı meblağdı. Tru
man basit konuşmuştu: Eğer bir 341 
milyar dolar daha ödemek istemiyor
sanız, bu 400 milyon doları ve onu ta
kiben istiyeceğim paraları verirsiniz. 
Hakikaten Başkan bunun bir başlan
gıç olduğunu bilhassa tasrih etmiş, ba 
zı memleketleri ismen zikretmişti. Po
lonya, Romanya, Bulgaristan Demir 
Perdenin arkasına gitmişlerdi. Şimdi 
âynı tehlike İtalya, Fransa ve Alman-
yayı tehdit ediyordu. Truman harp
ten ve asker kullanmaktan bahset
memişti. Ama herkes anlamıştı ki 
1947'de Rusya Türkiye' ve Yunanis
tana tecavüz ederse, Batı Avrupa 
memleketlerinin rejimlerini zor kul
lanarak devirmeye kalkışırsa Ameri
ka Amerikan askerini kullanmaktan 
çekinmiyecektir. 

Yalta ve Potsdamdaki cömertlik
lerinden sonra Amerikalılar nihayet 
Rus tehdidinin mevcudiyetini idrak 
etmişlerdi. Hakikaten Yunanistanı 
komünist tehdidinden tamamiyle kur
tarmak için altı aylık bir zaman kâ-
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Guy Mollet 
Sahneden kulise 
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Albay Nasır ve bir generali 
Papuçları bırakıp kaçan sanki o değil!.. 

fi gelmişti. Dolar ve silâh, Yunanis-
tanda kudretini göstermişti. Fakat 
komünistler sadece Yunanistanı teh
dit etmiyorlardı. İktisaden de harap 
bir halde bulunan harp sonrası Batı 
Avrupasmda da, Amerika seyirci kal
dığı takdirde, Doğu Avrupada oldu-
ğu gibi komünist hükümetler kolay
lıkla işbaşına geçebilirlerdi. Fransa-
da Thorez'in, İtalyada Togliatti'nın 
iş başına gelmesi, Avrupanm Batı 
dünyası tarafından kaybedilmesi de
mekti. Amerika "boy"larını geri çek
menin ne büyük bir- gaflet olacağını 
çok iyi anlamıştı. Truman dotrininin 
neticeleri olan Marshall plânı ve At
lantik Paktı bu idrakın eserleriydi. 
Batı Avrupa, Atlantik Paktından 
sonra Rusyaya "yasak bölge" ilân 
edilmişti. Marshall planıyla da komü
nizmin kaleyi içten fethetme şansı 
sıfıra indirilmişti. 1945'den bu yana 
İngiltereye 6 - milyar 900 milyon, 
Fransaya ise 5 milyar dolar yardım 
yapılmıştı. 

Komünizmi durdurma siyaseti U-
zak Doğuya da teşmil edilmişti. 
SEATO, Güney Doğu Asyada NA-
TO'ya tekabül eden bir teşkilâttı. 
nihayet Eisenhower Formozayı da 
garanti etti. 

Unutulan Orta Doğu 

F akat bu arada Orta Doğu ihmal 
edilmişti. Vakıa Amerika, Türki-

ye, İran ve Pakistan ile samimî dost
luk bağlan kurmuştu. Rusya bu 
memleketlerin üzerinden atlamadan 
Orta Doğuya giremezdi. Fakat son 
hâdiseler Rusların bu hattı başka 
yollarla aşabileceğini ortaya koymuş
tu. Rus tankları ve uçakları Rus 
prestiji ile birlikte Orta Doğuya ayak 
basmışlardı. 

David Ben - Gurion 
Pazarlığa hazırlık 
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Bu neticede Batılılara düşen kaba
hat payı büyüktü. Zira bu stratejik 
bölgede süregeldi huzursuzluğu or
tadan kaldırmak için en ufak bir 
gayret sarfedilmemişti. 

İsrail - Arap mücadelesi 1947'den 
beri devam ediyordu. Birleşmiş Mil
letler iyi veya kötü bir sulh projesi 
hazırlamıştı. Fakat taraflardan hiç
biri Birleşmiş Milletlerin hal şeklini 
tatminkâr bulmuyordu. Hakiki bir 
kuvvetten mahrum bulunan Birleş
miş Milletler, kararlarının müteaddit 
defa ayaklar altına alınması karşı
sında sadece teessüflerini izhar et
mekle iktifa ediyordu. Batılı büyük 
devletler, olup bitenler karşısında 
kıllarını bile kıpırdatmıyorlardı. 

Orta Doğuda statükoyu ve kuvvet
ler muvazenesini muhafazaya matuf 
1950 Üçler Anlaşmasına bizzat İngil
tere, Fransa ve Amerika hürmet et
miyorlardı. Bu üç devlet de, kendi si
yasetlerinin icaplarına göre Orta Do
ğu memleketlerini silâhlandırıyorlar
dı. 

Başlangıçta bir Amerikan teşebbü
sü olan, fakat sonradan İngilterenin 
sahip çıktığı Bağdat Paktı, Orta Do
ğudaki huzursuzluğun iyice açığa 
vurmasına sebeb olmuştu. Haklı ve
ya haksız, Bağdat Paktı Araplara 
Batı emperyalizminin bir Aleti olarak 
gözükmüştü. Batı emperyalizmine 
ve Yahudilere karşı durabilmek için, 
Arap milliyetçiliği mümkün oldu
ğu kadar silahlanmaktan başka 
birşey düşünmüyordu, Mısır, bu> 
düşünceyledir ki, gelecek , uzun yıl
ların pamuk mahsulünü Rus si
lâhlarıyla değişmişti. Batının ak-
sülâmeli, inanılmıyacak kadar ço

cukça olmuştu: Rusyadan kucak do
lusu silâh alan Nasıra, Assuan Bara
jının finansmanı vaadedilmişti. Na
sır iki bloku birbirine karşı koz ola
rak oynuyordu. Amerikanın Assuan 
Barajının finansmanı vaadından bir
denbire cayması ise, bilinen dununu 
doğurmuştur. . 

1948 yılında İsrail Arap müca
delesini bir sulh muahedesine bağ-
lamak hatasına düşen Batılılar, 
Orta Doğuda bugünkü güç duru
mun doğmasından, gözü dönmüş Nâ-
sır'lar ve Seraç'lar kadar mesuldü
ler. 1948 yılında kolayca halledilebi
lecek meseleler, 1957'nin başında i-
çinden çıkılamıyacak kadar çetrefil-
leşmişti. 

Şimdi Amerika, durumun ciddiyeti 
karşısında, elinde dolar kesesi, arka
sında ordusu Orta Doğu bölgesine 
geliyordu. İngiliz ve Fransızlardan 
açılan boşluğu doldurmaya karar ver
mişti. 
Plânın akisleri 

B u hafta bütün dünya Eisenhower 
plânını inceledi. İlk hatıra gelen 

sual şuydu: Plan, bir harbe yol aça
bilir mi ? Hemen herkes buna menfi 
cevap verdi. Rusların Amerikanın ka
rarı karşısında doğrudan doğruya si
lâhlı bir müdahaleye girmesi bekle
nemezdi. Kremlin her paktın kurulu
şunda tehdit etmiş, notalar, ültima
tomlar vermiş, sonra kuzu gibi emri-
vakii kabul etmişti. Şartlar değişme
diğine göre Rusya gene gürültü pa
tırdı koparacak/ şimşekler savura
caktı. Fakat harbetmesini hiç kimse 
beklemiyordu. Zaten harp şöyle çıka
bilirdi: Rusya, kendisine yakın bir 
Arap hükümetinden müdahale talebi 
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alır - K a d a r h ü k ü m e t i n d e n aldığı gi
bi-, b u n u n üzerine o memlekete asker 
gönderir, Amerika da aynı memleke
te kuvvet sevkeder, böylece çat ışma 
başlar. Ama Rusya, Amerikanın 
gönüllü göndermeme i h t a r ı n a boyun 
eğmişti: O zaman yapmadığını şim
di yapması beklenemezdi. 

Amerikada, Amerikaya yeni t a a h 
hütler yükleyen proje ve hükümet in 
şimdiye kadarki Orta Doğu politika
sı Fullbright ve Mansfield gibi göz
de D e m o k r a t temsilciler taraf ından 
şiddetle tenkit edildi. Maamafih t e m 
silcilerin Eisenhower plânını reddet
meye cesaret edemiyecekleri de m u 
h a k k a k t ı . Dünya siyasetinin bu kri
tik a n ı n d a , Amerikan par lamentosu
n u n Başkanla hemfikir olmadığını 
i lân etmesi, Rusların ekmeğine yağ 
sürerdi . Amerikan par lamentosunda 
bunu arzu eden tek şahıs mevcut de
ğildi. Eisenhower, tenkit ler ne ka
dar şiddetli olursa olsun, istediği as
kerî selâhiyetleri herhalde elde ede
cekti . Z a t e n D e m o k r a t T r u m a n ı n 
yolunda değil miydi? 

Eisenhower doktr ini , muhtelif baş
şehirlerde, muhtelif şekilde karşılan
dı . Yalnız O r t a Doğu memleket ler ine 
iki yıl zarfında 400 milyon dolarlık 
iktisadi yardım projesi b ü t ü n d ü n y a 
da - Rusya har iç - m e m n u n i y e t uyan
dırdı . Belki yardımın taksimi bahsin
de anlaşmazlıklar başgösterecek, A
m e r i k a n ı n yardımı pazarlık mevzuu 
yaptığı ileri sürülecekti . F a k a t ne 
olursa olsun, yardım fikri L o n d r a d a n , 
Kahireden, Telavivden geçerek Yeni 
Delhiye kadar tasviple karşılanıyor
du. Ama askerî selâhiyetler bakımın
d a n d u r u m aynı değildi. 

Amerikanın O r t a Doğudaki yeni 

Sir Anthony Eden 
Övünmede arslan payı 
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teşebbüsünü memnuniyetsizlikle kar-
şılıyacak ilk a d a m Mr H idi. Ziya Bir
leşmiş Milletler O r t a Doğudaki vazi
fesinde tamamiyle muvaffak olsaydı, 
Eisenhower plânı herha lde or taya 
at ı lmıyacaktı . Eiserıhower, Birleşmiş 
Milletlerin tasvibi o lmadan herhangi 
bir teşebbüse geçmiyeceğini söyle
mesine r a ğ m e n , planıyla Orta Doğu
yu Rusların eline düşmekten koruya
cak tek kuvvetin Amerika olduğunu 
göstermiş oluyordu. 

P a r i s ve Londra, Amerikan m ü d a 
halesinden son derece m e m n u n olmuş 
gibi davrandılar. Aylardan beri bir 
muvaffakiyetsizlikten diğerine koşan 
İngi l tere ve F r a n s a , Ike'in plânını 
Amerikanın kendi tezlerini kabul et
tiği şeklinde göstermek gayretindey-
diler. Bu iki Avrupa devleti, Birleş
miş Milletlerin Orta Doğu meselesi
ni kıvıramıyacağını, komünist ler in 
O r t a Doğuyu ele geçirmesini ancak 
Amerikanın doğrudan doğruya m ü d a 
halesinin önliyebileceğini ay lardan 
beri söyleyip durmuyor lar miydi"? 
Birleşmiş Milletlerin gölgesine sakla
n a n Amerikayı aczile i t h a m etmiyor
lar mıydı? İş te nihayet Londra ve 
P a r i s , geç de olsa, Atlantik ötesinde
ki dostun gözlerini açmaya muvaf
fak olmuşlardı. Bu, diplomatik za
ferler kıtlığında Sir Anthony E d e n 
ve Guy Mollet için büyük bir muvaf
fakiyetti. 

Maamafih Avrupalı siyasi şahsi
yetler, hususî konuşmalar ında endi
şelerini s a k l a m a k t a fazla iht iyat gös
termedi ler . Zira onlar için esas m e 
sele hâlâ O r t a D o ğ u d a n Nâsırcılığın 
yok edilmesiydi. Eisenhower plânında 
ise N a s ı r a haddinin bildirileceğini, N u 
ri Saidin destekleneceğini gösteren en 
ufak bir e m a r e bile yoktu. Arap küt
leleri arkas ında bulundukça, Nasır ı 
nazar ı i t ibara a l m a m a k nasıl m ü m 
kün olabilirdi? Z a t e n iki üs tad da 
d ik ta tör değil miydi? 

İngiliz kabinesine mensup bir şah
siyet düşüncelerini saklamadı . Eğer 
Amerika O r t a Doğuyu cidden sükû
nete kavuşturmak istiyorsa, Bağdat 
P a k t ı n a girmeliydi! Halbuki Eisen-
hower, Bağdat P a k t ı çerçevesi için
deki müşterek bir çalışmaya, tek t a 
raflı hareket i tercih etmişt i . ' P a r i s 
ve Londra zahiri memnuniyet teza
hürler ine rağmen, endişe içindeydiler 
ve bu endişelerinde haksız sayılamaz
lardı. Zira Amerikanın b ü t ü n yapabi
leceğinin, Arap halkını arkas ından 
sürükleyen Nasır ı biraz d a h a makul 
davranmaya z o r l a m a k t a n ibaret kal
ması çok muhtemeld i . Amerika bıı 
kritik durumda herhalde Bağdat P a k 
t ı n a girmek rizikosunu göze almaya
cakt ı . 

İsrai l bu d u r u m u çok iyi biliyor ve 
kıymetlendiriyordu. Amerikanın İs-
railden ziyade Nâsırcı lara taraf tar 
davranacağı tecrübelerle öğrenilmiş
t i . İsrailin tek dayanağı F r a n s a y d ı . 
Makûs tal ihine rağmen, yaşama az
minden hiç bir şey kaybetmeyen İ s 
rail, hayale k a p a m a d a n kopacak fır
tınayı hasarsız a t l a t m a y a hazır lanı-

Jawaharlal Nehru 
Nazarlar onun üstünde 

yordu. Ben G u r i o n , askeri zaferlerin
d e n vazgeçmek için İsrailin sulh içinde 
yaşamasının g a r a n t i edilmesini inat la 
istiyecekti. Diğer tara f tan Krutçef 
Arap memleket ler ine, birleştikleri t a k 
di lde, Mısıra tecavüzüyle emperya
listlerin bir âleti o lduğunu ispat eden 
İsraili kolayca yok edebileceklerini 
söylüyordu. 

Amerikan teşebbüsü karşısında 
Rusyamn aksülâmelini tayin e t m e k 
gayet kolaydı. İngiliz ve F r a n s ı z l a r 
dan boşalan O r t a Doğuya Amerikan 
emperyalizminin mirasçı çıktığını 
iddia edeceklerdi. Ni tek im Tass Ajan
sı, Eisenhower plânının O r t a Doğu
da Amerikan hakimiyetini tesis e t 
mek gayesini güt tüğünü bildirdi: 
Pravda, plânın O r t a Doğuyu köle
leştireceğini yazdı. B ü t ü n bunlar pet
rol menfaat lar ının neticesiydi! Ma-
amafih bu t a a r r u z Amerika için bek
lenmedik birşey değildi. plan hazır
lanırken karşılaşılacak güçlükler, ön
ceden nazar ı it ibara al ınmıştı . Eisen-
howerin en çok ehemmiyet verdiği 
nokta, plânın nötral ist lerin şampi
yonu H i n d i s t a n ve Nâsırcı Arap m e m 
leketleri taraf ından nasıl karş ı lana
cağıydı. 

Hindis tan, askerî bir m ü d a h a l e fik
rini hoş karşı lamadı. İkt isadi yardım
la iktifa edilmesini uygun buldu. Or
ta Doğuda İngiliz ve F r a n s ı z l a r d a n 
açılan boşluğun m u t l a k a doldurulma
sı lâzım geldiğine inanmıyordu. E
ğer bir boşluk husule gelecekse, Or
ta Doğu memleketleri, bizzat bu boş
luğu doldurabilirlerdi. Hindi s tan, Or
ta D o ğ u n u n Rus nüfuzu a l t ına düş
mesini kat iyen arzu etmiyordu. F a 
kat bu N e h r u için Amerikanın O r t a 
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Dokuya yerleşmesini haklı bulmaya 
kafi pir sebep olamazdı. 

Suriye, Mısır ve Ürdün Nehru'nun 
fikrini benimsemişlerdi. -Bilhassa Su
riye ve Ürdün Eisenhower plânını 
tenkitte pek ateşli davrandılar. Her 
türlü emperyalizm tezahürüne olan 
düşmanlıklarını şiddetli kelimelerle 
ifade ediyorlardı. Plân emperyalistle
rin ve Yahudilerin hazırladığı bir ter
tipten ibaretti. Bazı Şam gazeteleri 
Pravda'dan parçalar naklettiler. Plâ
nın gayesi, Amerikan emperyalizmi
ni tesise çalışmaktı. 

Suriye Meclisi Dış İşleri encümeni 
başkanı İhsan El Cabrî plânı sertçe 
tenkit ettikten sonra sözlerini "Rus-
yanın bize yaptığı iyiliği unutamıya-
cağız. Amerikanın tecavüze karşı al
dığı iyi durum da aklımızdadır" diye
rek bitirdi. 

Mısır ise, Arap milliyetçiliğinin Or
ta doğuda açılan boşluğu şimdiden 
doldurduğunu ileri sürüyordu. Arap
lar tek başlarına bu bölgeyi müdafâa 
etmeye muktedirdiler. Daha birkaç 
ay önce mütecaviz İngiliz, Fransız 
ve Yahudilere hak ettikleri ders 
verilmemiş iniydi ? Rusya da herhan
gi bir harekete girişmeye cesaret e-
demiyecekti. Zira kendisini de aynı 
akıbetin beklediğini öğrenmişti! 

İşin fenası, Arap kütleleri bu pa
lavralara inanıyordu. Arapların ku
lakları sadece Kahire, Şam, Moskova 
ve Taşkent radyolarına açıktı. Başka 
dil anlamıyorlardı. 

Halbuki Orta Doğuda herhangi bir 
makul hal tarzı, Nasır ve Nasırcılar 
aşırı iddialarından vazgeçmedikçe as
la mümkün olamazdı. Amerika İsra
il devletinin haritadan silinmesine 
nasıl müsamaha edebilirdi. 

İngiliz ve Fransız tecavüzüne kar
şı durması sayesinde Arapların sev
gisini kazanan Amerika, prestijini bir 
dakikada kaybedebilirdi. Kitlelerin 
kulağı ise, daha şimdiden Amerikan 
emperyalizmi teraneleriyle şişirilme
ye başlanmıştı. 

Başı dertte dev 

Bu haftanın sonundaki manzara 
Amerikayı Orta Doğuda büyük 

güçlüklerin beklediğini gösteriyordu. 
Bu güçlükler herşeyden çok sabırla 
yenilebilecekti. Sabır, dolar ve silâh
la desteklenince hakikî bir kuvvet o-
luyordu. 

Cenevre Konferansından beri A-
merikanın siyaseti Rusyayı ürkütme-
mekten ibaret kalmıştı. Hep barışı 
tesisten, barış içinde rekabetten, bah
sedilmişti. Fakat bunlar sadece müp
hem lâflardı. Üstelik Amerika Tru-
man doktrininden bu yana elinin al
tında, hep kendisine dost bir saha bul
muştu. İlk defa olarak Orta Doğuda 
parasını istemeyen kitlelerle karşıla
şacaktı. Böylece Amerika Cenevre 
prensiplerinin ilk hakiki tatbikatını 
Orta Doğuda yapacaktı. Bu yüzden 
Dünya barışı, pek büyük ölçüde 
Washington'un bu işte göstereceği 
maharete bağlı kalıyordu. 

Demir Perde 
Yeni bir manevra 

M oskova'da vazife gören yabancı 
muhabirler geçen hafta oldukça 

heyecanlı ve sıkıntılı günler yaşadı
lar. Zira Kremlinli liderlerden 
Krutçef ortalıkta görünmüyordu ve 
yabancı muhabirler üstadın nerede 
bulunduğuna dair bir satır olsun ha
ber sızdıramıyorlardı. Fakat muhak
kak olan birşey vardı: Krutçef Mos-
kovada bulunmuyordu. Bu durum 
karşısında çaresiz kalan muhabirler, 
gazetelerine şu haberi uçurdular: 
"Krutçef kayboldu".. 

Halbuki üstad bu sırada Budapeş-
tede bulunuyordu. Krutçef'in Malen-
kof'la birlikte Budapeşte'de Avrupa
lı peyk memleketlerin -Yugoslavya 
ve Polonya hariç- temsilcileri arasın
da yapılan bir toplantıya başkanlık 
ettiği, Demir Perde gerisine has tam 
bir ketumiyetle dünya efkarından 
gizlenmişti. 

Budapeşte toplantısının en dikkat 
çekici hususiyeti Yugoslav ve Polon
ya temsilcilerinin toplantıya katılma
mış olmalarıydı. Bu hal, toplantının 
gayesinin liberalleşmekten vazgeçip 
tekrar Stalin metodlarına avdet et
mek yolunda fikir birliğine varmak 
olduğu şeklindeki tefsirleri haklı gös
termeye kâfi geliyordu. Bu görüşe 
hak kazandıran diğer bir unsur da, 
Stalin'in şakirdi olarak tanınan Ma-
lenkof'un toplantıda hazır bulunma-
sıydı. 

Budapeşte toplantısında Rusyayı 
Krutçef ve Malenkof, Macaristanı 
Kadar ve Munich, Çekoslovakyayı 
Novotni ve Siroky, Bulgaristanı Ziv-

Chou En - lai 
Kendi muhtacı himmet... 
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kov, ve Damcanof, Romanyayı da DeJ 
ve Borila temsil etmişti. Toplantının 
en enteresan hâdisesi de kukla Ka-
dar'ın Kızılordunun Macaristana yap
tığı yardımdan dolayı Krutçef'e şük
ranlarını bildirmesiydi. Zaten Kadar-
dan başka türlü bir hareket bekleyen 
de yoktu.. 

Budapeşte toplantısının zihinlerde 
uyandırdığı sual şuydu: Kremlin, XX. 
Kongrede başlayan yumuşama hare
ketinden tekrar sertliğe mi dönme
ye karar vermişti ? Bunu önümüzde
ki günlerde olup bitecek hâdiseler 
gösterecekti. Yalnız bu manevranın 
zannedildiği kadar kolayca yapılamı-
yacağı da muhakkaktı. Temelinden 
sarsılan bir peyk imparatorluğunu 
yeni baştan kurmak o kadar kolay 
bir iş değildi. 

Çözülen İmparatorluk 

G eçen haftanın başında Stalin'i 
gözden düşüren Rus Komünist 

Partisi Genel Sekreteri Krutçef, 
Kremlin'de yeni yıl dolayısıyla t e r -
tiplehen muazzam bir ziyafette 
hazır bulunan Asyalı diplomatlara 
hitaben şu sözleri söyledi : "Stalin, 
emperyalizme karşı büyük bir mü
cahitti. Büyük bir Marksistti. Em
peryalistlere karşı savaşmaya gelin
ce, hepimiz Stalinciyiz." 

Krutçef, anlaşılan, bizzat önayak 
olduğu Stalin'i kötüleme siyasetinin 
peyk memleketlerde yarattığı aksü-
lâmelden ürkmüştü. İmparatorluk el
den gidiyordu. Biraz liberalleşmeyi 
Krutçef, bizzat istemişti. Fakat bu, 
Rus İmparatorluğunu tehlikeye atar
sa, tekrar Stalin metodlarına dön
mek için P a r a Genel Sekreterinin 
sırtında yumurta küfesi yoktu. 

"Millî Komünizm" lâfı Krutçef'i 
son derece hiddetlendiriyordu: Kapi-
talistler bu tabire dört elle sarılmış-
lardı. Bu tabirin gerisine sığınarak 
sosyalist memleketlerin birlisini par
çalamaya çalışıyorlardı. Şu can sıkı-
cı Tito da emperyalistlerin oyununa 
alet oluyordu. Rus İmparatorluğunun 
yıkılmasını arzu ediyormuş gibi dav
ranıyordu. 

Krutçef bir memleketi sosyalizme 
götüren yolların farklı olduğunu söy-
lemişti, Fakat Tito bu sözü çok yan
lış tefsir ediyordu. Bu hususî şartla
rın yanında, Marksizm-Leninizmin 
bir memleket için her zaman mute-
ber genel prensipleri mevcuttu. Vakıa 
Tito, Marksizm -Leninizme en sadık 
olarak kendisinden başkasını görmü-
yordu ama, bu büyük bir gafletti. Zi-
râ Marksizmin prensiplerini tefsire 
selâhiyetli tek otorite Kremlin idi. 
Şimdi Kremlin Marksizrm, dâğılan 
İmparatorluğu kurtaracak şekilde 
tefsire çalışıyordu. 

Bir müddet evvel Macar hâdiseleri
ni tasvip etmediği intibaını uyandıran 
Pekin Radyosu da bu davada Mos-
kova'nın imdadına koşmuştu: Maca-
ristanda baş kaldıran işçiler değildi 
Kapitalizm ile sosyalizm arasında 
bir mücadele bahis mevzuuydu, Rus
ya, sadece sosyalizmi müdafaa için 
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DÜNYADA OLUP BİTENLER 

hareket etmişti, bu hareket bütün 
sosyalist memleketler tarafından tas
vip edilmeliydi! 

Chou En-lai, hem de bir Amerikan 
televizyonu önünde, bu tezi müdafaa 
etti. Macaristan hâdiselerinde Rus-
yayı tamamiyle tasvip etmediği, Neh-
ru ve Batı ile flörte çalıştığı bilinen 
Kızıl Çin Başbakanı, anlaşılan Mos-
kovaya hareket etmezden az önce, 
Krutcef'in imdadına koşuyor görün
meyi faydalı bulmuştu. Belki de 
Chou En-lai de aslında Tito gibi, 
Rusyanın başına koyu Stalincilerin 
gelmesinden korkuyordu. Maamafih 
Parti Merkez Komitesinin aylardır 
teklenen toplantısının arifesinde 
Chou'nun Moskovaya gelişi, peyk
lerden bir liberal siyaset takibine ta
raftar olanların islerini kolaylaştıra
caktı. İmparatorluk elden gitmemek 
şartıyla peyklerdeki liberalleşmeye 

lan sayıları 1 milyonu bulan Ceza
yirli Fransızlar, yılanın başını kü
çükken ezmek lafını düstur edinmiş
lerdi. Bu hesaba göre, Cezayir mese
lesinin tek hal şekli 8 milyon Arabın 
ortadan kaldırılmasıydı. 

Cezayiri bir yıldan beri silâh zo
ruyla sükûnete kavuşturmak iddia
sından bir türlü vazgeçmeyen sosya-
list Mollet hükümeti, 500 bin askeri
ne rağmen ihtilalcilerin mukavemeti
ni kırmaya muvaffak olamamıştı. 
Aynı denemeyi Macaristanda Ruslar 
da yapmıştı: Bir milletin azmini si
lahla kırmak mümkün değildi. Kuv
vet, işi halledeceğine büsbütün zor
laştırıyordu. 

Birleşmiş Milletlerde 

C ezayiri meselesi önümüzdeki gün
lerde Birleşmiş Milletler günde

minde yer alacaktı. Fransa bu defa, 

Cezayirde yerlilere hücum eden Fransızlar 
Vahşet yarışı 

müsaade edilebilirdi. Fakat bu müm-
kün müydü? 

Cezayir 
Yılanın başı 

Geçen haftanın başında Cezayir 
Belediye Başkanları Federasyo

nu Başkam Amedee Froger'in-yaş 74-
bir Cezayirli tedhişçi tarafından öl
dürülmesi, Cezayirli Fransızların bar
barlıkla itham ettikleri yerli halktan 
daha az vahşi olmadıklarını gösterdi. 
Nümayişçiler önlerine çıkan yerliyi 
öldürüyorlardı. Cezayirli Arapları 
korumak vazifesi Fransız askerleri 
ve polis kuvvetlerine düştü. Bir Ara
bi öldürmek üzereyken yakalanan 
bir Cezayirli Fransızca. bu işi niçin 
yaptığını soran subay şu cevâbı al
dı: "Bunlar yarının tedhişçileridir. Biz 
şimdiden bunları" Öldürmezsek, yarın 
onlar bizi öldüreceklerdir." Anlaşı-

meselenin Birleşmiş Milletlerde ko-
nuşulmasına itiraz etmiyeceğini söy
lüyordu. Cezayirli milliyetçiler hiç 
değilse seslerini işittirmek fırsatını 
bulacaklar, Fransa da dosyasını mü
dafaa edecekti. Fakat Fransa mağ
lubiyetinden emin olmalı ki, son da
kikada fikrini değiştirdi, eski tezine 
döndü. 

Cezayir bir iç meseleydi, sadece 
Fransayı ilgilendirirdi. 

Cezayirin Fransız olarak kalması
na herkesten fazla taraftar bulunan 
Mendes-France gibi devlet adamları, 
takip edilen siyasetin Fransaya Ce
zayiri kaybettireceğini, nafile yere 
tekrarlayıp duruyorlardı. 

Bolivya 
Harika başkan 

1956'nın son günlerinde Bolivya'
nın Lapaz şehrinde büyük bir kar

gaşalık hüküm sürüyordu. Grev ya
pan büyük bir işçi kalabalığı isyan 
halindeydi. Polisin göz yaşı bomba
ları, ihtilalcileri yatıştırmaya kâfi 
gelmemişti. Memleket neredeyse grev 
cilerin eline düşmek üzereydi. Lapaz 
ayaklanmasının en hararetli bir a-
nında, babacan tavırlı bir adamın et-
rafındakilerin mümanaatına rağmen 
birdenbire kalabalığın ortasına atıl
dığı görüldü. Bu adam sesinin bütün 
gücüyle, İhtilâlcilere giriştikleri ha-
reketten vazgeçmelerini söyledi. İş
çiler Cumhurbaşkanı Hernan Siles 
Zuazo'yu tanımakta güçlük çekme
diler. Başkanın cesareti işçilerin çok 
hoşuna gitmişti. Nümayişten vazgeç
tiler ve "Yaşasın Başkan!" diye bağı
rarak fabrikalarına döndüler. 

Halbuki, İşçileri kızdıran, Cumhur
başkanının aşırı enflâsyona bir son 
vermek için Amerikalı mütehassısla
ra hazırlatılan bir plânı tatbik mev
kiine koyması olmuştu. Plâna muha
lefet edeceğim bildiren işçi sendika
larını, Zuazo açlık grevi ile tehdit et
mişti. Cumhurbaşkanı greve, grevle 
mukabele ediyordu. Maamafih açlık 
grevi tehdidinin işçiler üzerinde en 
ufak bir tesiri olmamıştı. Cumhur
başkanının yemek yiyip yememesi 
kimsenin umurunda değildi. Şövalye 
ruhlu Bolivyalılar, ancak şövalyece 
hareketlere karşı hassastılar. Bu se
beple coşmuş bir kütlenin ortasına 
tek başına atılmaktan çekinmeyen 
Cumhurbaşkanının cesareti karşısın
da hissiz kalamazlardı. Başkan Zu
azo, hiç değilse bir müddet daha ra
hatça Boliyyayı enflâsyondan kur-
tarmaya çalışabilecekti. 

Fransa 
Mona Lisa'ya suikast 

Geçen hafta, Pariste meşhur Lo-
uvre müzesini gezen bir turist, 

Mona Lisa'nın önünde durdu ve ce
binden çıkardığı bir taşı, tarihi tab
loya fırlattı. Bereket taş dünyanın 
en esrarengiz gülüşüne sahip kadının 
yüzüne gelmedi; sadece dirseğinden 
hafifçe yaraladı. 

Müze hademelerinin derhal yaka
lamaya muvaffak oldukları suikastçı 
- 42 yaşında bir Bolivyalı - , ilâhi Ja> 
conde'a niçin el kaldırdığını bir tür-
lü izah edemiyor, "Cebimde bir taş 
vardı, tabloyu seyrederken birdenbi
re aklıma taşı fırlatmak fikri geldi, 
sonra, malûm" diyordu. 

Bu Mona Lisa'nın Louvre'daki ilk 
macerası değildi. 1 milyon dolar kıy-
metindeki bu tabloyu birkaç sene ön
ce "Jaconde'a sevdalı olduğunu" söy
leyen biri çalmaya kalkışmıştı. Gü
zel Mona Lisa, bu badireyi de ikinci
si gibi ucuz atlatmıştı. 

Fakat Jaconde'a en büyük haka
ret, Birinci Dünya Harbinden sonra 
bir dadaist ressam tarafından yapı
landır. Bu ressam ilâhi Jaconde'a bı
yık takmıştı. 
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Başmakalesiz Gazeteler 
Metin TOKER 

B asın Kanununda geçen yazın or
tasında yapılan tadilât, bizde 

acaip bir gazete nev'i yarattı: Baş
makalesiz gazete. Buna fikirsiz 
gazete de demek kabildir. Tâbirin 
mübalâğalı olduğunda zerrece şüp
he yoktur. Başmakale neşretme
yen gazetelerde de, muhtelif sü
tunlarda, fikre elbette ki rastlanı
yor. Fıkralar, makaleler, başlıklar, 
hatta havadislerin yazılış tarzı hâ
diseler karşısında nasıl bir vaziyet 
alındığını hissettiriyor. Ama gene 
de bütün bunların, başmakale yeri
ni tuttuğunu ileri sürmek son de
rece zordur. 

Başmakale bugünkü gazetecilik
te bir süs olmaktan uzaktır. Baş
makale bir başmuharririn kelime 
canbazlığı, üslûp oyunları yaptığı 
yazı şekli olmaktan da çoktan çık
mıştır. Zaten gazete, aslında, biç 
bir zaman bir "edebi nevi" sayıl
mamıştır ve bizde ilk gazeteciler
den büyük kısmının edebiyatçı ol
maları sadece mahalli zaruretler 
neticesidir. Basın kendisine ilk va
zife olarak haber vermeyi tâyin 
etmiş, sonra, gene gelişmesinin i-
cabı olarak haber verdiği kitlele
re aynı zamanda istikamet vermek 
vecibesini de yüklenmiştir. Bu mü
essesenin Demokrasilerde "Dör
düncü Kuvvet" olmasının sebebi 
budur. Türk Basını, basın kanu
nundaki son tadilâttan bu yana iş
te bu vazifesini yapmamaktadır, İ-
çinde bulunduğumuz şartlar muva
cehesinde bunun, cephede bulunup 
ta -üstelik maaş da alan- silâhını 
kullanmayan bir askerin vaziye
tinden zerrece farkı yoktur. Eğer 
insan gibi, haklarımıza ve hürri
yetlerimize hakikaten sahip olarak, 
şerefimizden fedakârlık yapmaya 
mecbur kalmaksızın, zillet altında 
bulunmadan yaşamak arzumuzda 
samimi isek bu memleketin ve bu 
milletin bizden bir beklediği oldu
ğunu hatırdan çıkaramayız. Bir 
toprağın üzerinde yaşayan namus
lu insanlar en azından o topraklar 
üzerindeki şirretler, külhanbeyleri, 
sırtlarını kaba kuvvete dayamış 
sütun kabadayıları kadar cüret sa

hibi olmazsak onları yuvalarından 
asla tutup atamayız. Dünyanın her 
tarafında, korkudan azade yaşa
mak nimeti, çarpışmayla elde edil
miştir. 

Başmakalesiz gazetelerin bazı 
"zayıf asap'ları bozduğu, onların 
sahiplerini çileden çıkardığı doğru
dur. Bu bakımdan böyle gazetele
rin faydalı olduğu iddiası ilk na
zarda haklı görünebilir.Ama gaye, 
"zayıf asap" ları daha mı perişan ha 
le getirmektir, yoksa kitleleri, u-
mumi efkârı doğru bildiğimiz isti
kamete mi yöneltmektir. Elbette 
ki bugün, bir Demokraside, basın
dan beklenilen bu ikincisidir. O va
zife ifa edilemediğindendir ki hâ
diseler, nutuklar, Meclis müzakere
leri, kanun tasarıları, projeler bir 
saman alevi kadar tesir yapıyor, 
sonra nisyanın karanlıkları içine 
süratle gömülüp gidiyor. Umumi 
efkâr olup bitenlerin dış yaldızım 
görmekle iktifa ediyor, derinliğe 
nüfuz edemiyor. Elbette ki zaman 
gözleri açıyor, elbette ki zihniyet
lerin hakiki mahiyetleri er ve
ya geç gün ışığına çıkıyor. Ama 
basının vazifesi bunu tacill et
mek, itelemektir. Müessese "Dör
düncü Kuvvet" vasfım o zaman 
kazanır; o zaman ilk üç kuv
vete, onun suiistimallerine karşı 
ortaya çıkar ve kendisinden bekle
nilen faydayı verir. Bütün gazetele
rimiz birbirine ne kadar benzedi, 
farkında mısınız? Bütün gazetele
rimizin birden seviyeleri, başma
kalenin kalkmasıyla beraber na-
sıl en alt katta buluşuverdi?.. 

Dünyanın en ileri basını olan İn
giliz ve Amerikan basınında bir 
gündelik gazete bir değil, dört ve
ya beş mevzuda başmakale yayın
lıyor. Günün her sahadaki hâdise
leri hakkında görüşünü açıklıyor, 
bir kıymet hükmü veriyor, talep
lerini bildiriyor. Bunlar umumi 
efkâra mal olunca kuvvet kazanı
yorlar. Umumî efkâra istikamet 
verecekler vazifelerini yapmazlar
sa umumi efkâra kim ne söyliyebi-
lir ki? 

hiç kimsenin meçhulü değildir. Bu 
vaziyet karşısında, hatta basın ka
nunlarında baskı, maddeleri bulunma
sa bile büyük basının tam hürriye
tinden bahsetmek kolay olmaz. Basın 
artık endüstri sahalarından biri hali
ne girmiştir. Büyük sermaye ister. 
Büyük sermaye ise emniyetin hüküm 
sürdüğü sahalara akar. Bu bakım
dan gazetesinden aldığı parayla a-
partman yaptıran patrona şaşmamak 

B A S I N 
İlân 

Milyonluk tiraja rağmen 

G eçenlerde Amerikanın iki en bü
yük mecmuasının kapanmak so

runda kaldığı haberi dünyaya yayıl
dı. Bunların biri meşhur Collier's, ö-
teki Woman's Home Companion idi. 
Mecmualar satmıyor muydu? Satmı
yor mu?.. Birincisinin tirajı 4.165.000 
idi, ikincisininki 4.225.000. Buna rağ
men mecmualar kapanmak zorunday
dı ve böylece 440 yazar ve idaresi ile 
2300 işçi işsiz kalıyorlardı. Bunun se
bebi her iki mecmuanın ilânlarında da 
bir azalış olmasıydı. Collier's 1951'de 
1718 sayfa ilân neşretmişken bu mik
tar 1956da 1008 sayfaya düşmüştü. 
Öteki mecmuadaki azalış ise aynı 
zaman zarfında 401 sayfaydı. Bu su
retle masrafları karşılamak imkânı 
ortadan kalkıyordu ve müesseseler 
tahammül edemiyecekleri sararlara 
girişmişlerdi. Misal, basında ilânın 
ehemmiyetini göstermeye yetebilir. 

Hakikaten gazete ve mecmualar, 
bütün iktisadi kaidelerin aksine, ma
liyetlerinden ucuza satılan tek me
tadır. O kadar ki, bir nisbetten son
ra, her fazla baskı biraz zarardır. 
Ne var ki fazla baskının faydası, 
ilân fiatlarının yüksek olmasını te
min etmesidir. Yoksa bir mecmua» 
Collier's veya Woman's Home Com
panion gibi 4 milyon da satsa kâr et
mesine imkân yoktur. Dünyanın her 
tarafında, hakiki manasıyla basın, 
çok az değişiklikle aynı kanuna ta
bidir. Bir gazeteyi veya bir mecmu
ayı öldürmek için onun ilanlarıyla oy
namak kâfidir. Zira ilânlar kesilir
se gazete veya mecmua basın mes
leğinin icap ettirdiği fedakârlık
ları, masrafları yapamaz, böylece 
halkın da alâkasını kaybeder ve do
layısıyla satılmaz hale gelir. Tabii 
ölçü, her memleket için ayrıdır. Fa
kat gelişmiş basınlarda ilanların ro
lünü küçümsemeye imkân yoktur. 
Klâsik bir tarifle iyi gazete, maliye
tinden ucuza satılan gazetedir. 

Bizdeki durum 

Bizde, maliyetinden ucuza satılan 
gazete veya mecmua ya yoktur, 

ya da varsa pek azdır. Bunun bir se
bebi gazete sahiplerinden ekserisinin 
tamahkârlığı, bir sebebi ilânların kâ
fi seviyede olmaması, bir -ve en mü
him- sebebi de yarına olan emniyet
sizliktir. Bizde, gazete sahiplerinin 
ekserisi gazetelerinden kazandıkları 
paraları başka sahalara yatırmayı 
tercih ederler, işlerini geliştirmeye, 
daha güzel, daha zengin gazete çı
karmaya yanaşmazlar. Bunda haklı
dırlar da.. Gazete kâğıt demektir, ga
zete makine demektir, gazete mürek
kep demektir. Bunlar ise, bugünkü 
rejim içinde hükümetin elinde top
lanmıştır ve hükümet elinin cömert 
davranıp davranmamasında siyasî 
faktörün ehemmiyetli rol oynadığı 
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lâzımdır. Kapanmak sorunda kalan 
Collier's ve Woman's Home Compa-
nion'u kurtarmak için kaç paraya ih
tiyaç vardır, bilir misiniz? 10 ilâ 20 
milyon dolara! Rakam hakikaten 
akılları durduracak mahiyettedir. 
Böyle bir meblâğın emniyet ver
meyen basın rejimleri cari olan 
memleketlerde gazetecilik saha
sına gelmesini beklemek hatadır. 
Halbuki gazeteciliğin seviyesini yük-
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BASIN 

Bravo 
Kalafat ! 

Devlet Bakanı Emin Kalafat 
Demokrat İzmir gazetesi a-

leyhinde dava açmak için İzmir 
C. Savcılığı tarafından talep edi
len muvafakati vermemiştir. Ba
his mevzuu olan yazı "Niçin 4 
sayfa çıkmaktayız" başlığını ta
şımaktaydı. Yazıyı tetkik eden 
Emin Kalafat böyle bir yazı dola
yısıyla bir hükümet mensubunun 
küçük düşeceği veya hakkında is
tihfaf uyanacağı, yahut hakarete 
uğrayacağı iddialarını yersiz bul-
muştur. Hakikaten eğer bir Ba
kan, kelimeleri dikkatle seçilmiş 
bir tenkit yazısıyla küçük düşe
cekse vay onun Bakanlığına! E-
min Kalafat polltikacıları hakkın
da yazılanların değil, kendi hare
ketlerinin küçültüp büyülteceğini 
düşünmüş ve gazeteci takip ettir
menin, hele hükümet mensupları 
için asla politik bir hareket sayıl-
mıyacağını göz önünde tutmuştur. 

Bravo! 

A ma bu, İzmir savcılığını acık-
lı bir duruma sokmuştur. Haki

katen savcılık, tamamiyle usulsüz 
olarak Demokrat İzmirin 12.10.956 
tarihini taşıyan o nüshasında top-
lattırılmasını talep etmiş, 2. Sulh 
Ceza Hakimliğine vekaleten 1 
Sulh Ceza Hakimliği de, gene ta
mamiyle usulsüz olarak bu yolda 
karar almıştı. Böylece gazete top-
lattırılmıştı. Şimdi, Emin Kalafat 
muvafakatname vermeyince mah
keme toplanma kararını kaldır
mak zorunda kalmış ve gazeteleri 
iade etmiştir. 

Ne var ki, iade edilen 12.10.1956 
tarihli gazetedir. Bunları 12.1.1957 
tarihinde satmak imkânı olur 
mu? Olmayacağı içindir ki kanun 
vazıı gazeteyi meselâ keresteden 
farklı tutmuş ve ihtiyati tedbir o-
lanak ikincinin müsaderesine ce
vaz verdiği halde telâfisi gayrı 
kabil zarar iras ettiğinden birinci
si hakkında böyle bir hüküm koy
mamıştır. Kanunda gazetelerin 
hükümden evvel toplattırılmasına 
imkân verecek hiçbir madde, ama 
hiçbir madde bulunmadığı halde 
sayın savcı böyle bir talepte na
sıl bulunmuş, sayın hakim böyle 
bir kararı nasıl almıştır? Şimdi 
hâdisenin mesulleri bunun hesabı
nı başka ve yüksek hakimler, ö-
nünde vereceklerdir. Zira Demok
rat İzmir bir tazminat davası aç
mış bulunmaktadır. 

Toplatma kararlarının sade u-
sulsüzlüğü değil, aynı zamanda 
mantıksızlığı "Kalafat hâdisesi" n-
de açıkça ortaya çıkmıştır. 

seltmek için tek yol budur. Tahsil 
mecburiyeti, şu veya bu.. Bunlar gü
lünç tahditlerdir. Gazeteci bu tahdit
ler sonunda kalifiye olmaz. Gazete
leri ve mecmuaları müessese haline 
getirebiliyor musunuz ? Türkiyede 
"seviyeli basın" o zaman gelişmek 
İmkânını bulabilecektir. Bugünkü İk
tidarın bu yola sapması ihtimali pek 
azdır. Ama önümüzdeki ilk İktidarın 
ilk işinin bu olacağı tahmin edilir. 

Reklâmcılıkta politika 

F akat önümüzdeki İktidarın bir 
ikinci meselesi mutlaka ve mutla

ka ilân meselesini siyasi tesirlerden 
kurtarmak olmalıdır. Hem resmî 
ilânı, hem hususisini.. Resmî ilân işi, 
senelerden beri umumî efkârın dik
kat nazarlarım üzerinde toplamak
tadır. Bu bakımdan onun hakkında 
söylenecek, . bilinmeyen pek az şey 
vardır. Buna mukabil hususî ilân, us
talıkla gözden kaçmasını bilmiştir. 
Hususi ilânın siyasi tesirlerden ma
sun bulunmadığının pek çok delili ol
duğu gibi bu tesirlerin bir takım 
ilâncılık şirketleri vasıtasıyla kendi
sini hissettirdiği de meslekten olan 
hiç kimsenin meçhulü değildir. Bu 
şirketler, bir bukalemun ustalığıyla 
iki İktidarda "yeni İktidar"a uymak 
maharetini göstermiştir. Ama önü
müzdeki ilk değişiklikte aynı ustalı
ğı gösteremiyeceklerinden herkes e-
min olmalıdır. İstedikleri gazeteleri 
beslemek; istemediklerinin, İktidar
ca hoşa gitmeyenlerin musluklarım 
kapatmak elbette ki üzerinde ehem
miyetle durulacak bir meseledir ve 
basın hürriyetini gerçekleştirmek is
teyen bir yeni zihniyetin bunu mese
lelerinin ön plânına alacağından şüp
he edilmemelidir. 

Bizdeki durum hakkında bir misal 
vermek pek basittir. İlan şirketleriy-

le -bunların ekserisi birbirine bağlı-
dır- arası iyi olmayan Cihad Baban 
Tercümanın başındayken bu gazeteye 
hususî ilânlar damlamıştır. Cihad Ba
ban oradan ayrılır ayrılmaz musluk
lar alabildiğine açılmıştır. Bunun de
lili, gazetenin dünkü ve bugünkü sü
tunlarıdır. Aynı şekilde, hissi ye
rine siyasî sebeblerin rol oynadığı 
halleri de saymak mümkündür. Ba
zı şirket memurlarının bazı "İktida
ra sevimsiz" basın organlarına ilan 
gitmesini önlemek için -bunlar çok 
satsalar dahi- nasıl çırpındıkları bi
linmektedir. 

Bu hafta zarfında Muhalefet çev
relerinde meselenin münakaşası de
vam ediyordu. Bir İktidar değişikli
ğinde bu şirketlerin İktidar - Mu
halefet farkım o defa yeni İktidar le
hinde devanı ettirterek mevkilerini 
muhafaza imkânları elbette mevcut
tur. Ama böyle bir ihtimal, önümüz
deki İktidarın eski İktidarların zih
niyetini taşıması halinde gerçekleşe
bilir. Buna ise, bütün kuvvetleriyle 
mani olacak pek çok kimse vardır. 

Basın, her sahada farklı muamele
ye son verildiği takdirde "müstakil" 
sıfatım hak edebilir. 

Toplantılar 
Sorulmayan sual 

Geçen haftanın sonunda İstanbul-
da Park Otelin pavyon kısmın

da, üzerlerinde beyaz örtüler bulunan 
küçük masalar dizi halinde sıralan
mıştı. Masaların başında oturanlar 
İstanbul basım mensuplarıydı. Baş
bakan gene, Gazete Sahipleri Sendi
kasının ricası üzerine bir basın top
lantısı tertip etmeye rıza göstermiş
ti. Fakat toplantının bir hususiyeti 
vardı: Bu sefer sadece gazete sahip 
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İstanbuldaki basın toplantısından görünüş 
Türkiyede gazeteci mi kalmadı ? 
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ve başmuharrirleri değil, yazı işleri 
müdürleri, muharrir ve muhabirler de 
davetliydi. Nitekim saat 11 olduğun
da, pavyonun hemen tamamiyle dol
muş bulunduğu görüldü. Başbaka
nın refakatinde Emin Kalafat vardı. 
Müteakiben heyete başka bankalar 
da katıldılar. Hükümet başkanının 
arkasında muhtelif sahalardaki mü
şavirleri yer almışlardı. Bunların 
arasında Dış İşleri müşavirinin yok-
luğu hissediliyordu. Gazeteciler tam 
kadroyla hazırdılar. İçlerinden iki ta
nesi bilhassa dikkati çekiyordu: Na
dir Nadi ve Falih Rıfki Atay. Hüse
yin Cahit Yalçın yoktu. İhtimal top
lantı sadece İstanbul gazetecilerine 
mahsustu. Başbakan, yakınına İstan
bulda D.P. tarafından çıkarılan Ha
vadis gazetesinin başmuharriri Erzu
rum milletvekili Bahadır Dülgeri al
ınıştı. 

Toplantıyı Adnan Menderes açtı. 
Bildirdiğine göre bu basın toplantıla
rı bundan böyle daha sık yapılacak
tı. Sonra, kendisine sorulacak her 
suali cevaplandıracağını söyledi ve 
gazetecilerin suallerini bekledi. Su
aller yazıldı. Başbakan bunlara ce
vaplar verdi. Yeni bir tek mevzu var
dı: Seçimlerin öne alınması bahis 
mevzuu mudur? D.P. Genel Başkanı 
böyle bir ihtimalin bulunmadığını 
söyledi. Zaten bunu tahmin zor de
ğildi. Başbakan konuşmasının en bü
yük kısmını meşhur Kalkınmaya a-
yırmıştı (Bk: İktisadi ve mali Sa-
hada). Onun yanında Kıbrıs işi ve 
Orta Poftu vaziyeti de ele alındı ve 
Adnan Menderes bilinen fikirlerini 
tekrarladı. Teni hiç bir taraf yoktu. 

Ertesi gün gazetelerde bu basın 
toplantısına ait haberleri okuyanlar 
kendi kendilerine düşünüyorlardı: 
Başbakana sorulması lâzım gelen bir 
tek sual vardı, o ise ele bile alınma
mıştı. Sual şuydu: Menderes IV. hü
kümeti Mecliste okuduğu ve onun 
gerçekleştirileceği taahhüdüyle iti-
mad aldığı programını tatbik etmek 
niyetinde midir ve tatbik edecekse 
buna ne zaman başlamayı düşünmek
tedir? 

Milyonlarca okuyucunun, bu suali 
arayıp da bulamadığı zaman aklına 
gelen ilk fikir şu oldu: Galiba Türki-
ye'de gazeteci de kalmamıştı! 

İKTİSADİ VE MALİ SAHADA 

Sarıyar Barajından bir görünüş 
Dev eserlere etiket yakışır mı! 

Kalkınma 
Bütçe ve plân 

B aşbakan Adnan Menderes tara
fından 1957 yılının ilk haftası 

içinde İstanbulda yapılan ilk basın 
toplantısı daha önceki basın toplan
tılarına, söylenenlerin ruhu bakımın
dan, şaşılacak kadar çok benziyordu. 
Gerçi görünüşte bambaşka bazı fikir-
ler ileri sürülmüştü. İktisadî plân ve 
program anlayışı bakımından Men-
deres'in sözleri, değil eski söyledikle
rine belki de dünyada hiçbir kimsenin 
söylediklerine benzemiyordu. 

5 Ocak günü İstanbulda yapılan 
basın toplantısında gazetecilerden bi
i, yatırımlarımızın ödeme gücümüze 
uygun olup olmadıklarını, dışardan 
300 milyon dolarlık kredi sağlanma
dığı takdirde kalkınma teşebbüsünün 
gerçekleştirilip, gerçekleştirilmeye-
ceğini sordu. 

İktidar sözcüsü gazetede neşredilen 
şekli ile Başbakan Menderes bu so
ruyu cevaplandırmağa şöyle başladı: 

"Bu sualiniz memleketin bütün ya
tırım ve kalkınma faaliyetlerini içine 
alan bir şümul arzetmektedir. Gene 
bu sual, iktisadî kalkınma plânı ve 
programları mevzuuna da temas et
mektedir." 

Bu cümlelerin ardından yedi yıllık 
iktisadî siyasetin esaslarının izahı
nı bekleyenler muhaliflere yapılan 
bir hücuma şahit oldular: 

"Hep bilindiği gibi Türkiyenin ik
tisadi kalkınma hareketlerinde plan
sız ve programsız hareket ettiği ve 
bu yüzden bütün bu teşebbüslerin if
lâsla karşılaştığı, memleket imkânla-
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rı ve ödeme gücünü aştığı için ikti
sadî bir felâketle karşı karşıya bu
lunduğumuz iddiaları o derece istis
mar edilegelmiş mevzulardır ki, bun
lara, bugün memleketin arzettiği 
manzara karşısında, tamamiyle iti
bardan düşmüş sihir ye füsunundan 
istifade suretiyle menfi ve memleket 
aleyhine son derece kesif propagan
dalar yapıldığı maalesef hepimizin 
bildiği bir hakikattir. Ve gene maale
sef bu propagandaların, münasebette 
bulunduğumuz memleketler üzerinde 
menfi tesirler yarattığı ve çok zarar
lı tesirler altında bıraktığı, yer yer 
ve zaman zaman madde yokluğu buh
ranları tevlit ettiği de bir vakıadır". 

Bu cümlelerde birtakım "vakıalar" 
bahis mevzuu edilmektedir. Fakat 
onları Başbakanın göstermek istedi
ği şekilde görmek imkânı yoktur. 
Türkiyenin plânsız, programsız kal
kınma isteği yüzünden sıkıntıya düş
tüğü bir "vakıa"dır. Bunun pek çok 
kimse tarafından söylendiği, yazıldı-
ğı bir "vakıa"dır. Münasebette bu
lunduğumuz memleketler üzerinde 
çok menfi tesirler bıraktığımız bir 
"vakıa"dır. Yer yer ve zaman zaman 
madde yokluğu buhranlarına uğra-
dığımız bir "vakıa"dır. Fakat Türki
yenin plansızlık, programsızlık yü
zünden sıkıntıda olduğu yolunda pro
paganda yapıldığı için münasebette 
bulunduğumuz memleketler üzerinde 
kötü tesir bıraktığımız, bu yüzden 
yer yer ve zaman zaman madde yok
lukları buhranlarına uğradığımız bir 
"vakıa" olamaz. Olamaz, çünkü bu 
propagandaların tesirini karşı pro
pagandalarla yok etmek, gerçek
ten plânlı, programlı harekat eden, 
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İKTİSADİ VE MALİ SAHADA 

Kalkınmanın delillerinden bir çimento fabrikası 
Plânı olan sadece fabrikadır 

mı mahiyette olan yatırımların 
kaynakları bunlardır. Meselâ, bu 
sene 4 milyarı bulan bir bütçe
miz var. Bunun mühim bir kısmı 
envestismanlara tahsis olunmuştur. 
Demek oluyor ki, devletin bir yıl için-
de, bütçesi ile yapacağı bir milyarı 
çok aşan yatırım faaliyetleri, rakam
larla ifadesini < bulan Ve bir icraat 
programı mahiyetinde olan bütçesin
de yazılı bulunmaktadır. Filhakika, 
bütçe bir programdır. Bu, bir sene
lik bir program gibi görünür. Fakat 
hakikatta bunun esasları ve kökleri 
geçmiş sene bütçelerinde yer alır. 
Meselâ herhangi bir yılın bütçesiyle 
derpiş edilen işler, bütçe yılını aşa
rak daha ileriki senelere de sirayet 
eden bir mahiyet alır. Şu halde bir 
senelik devlet bütçesinin kökleri ken
disinden evvelki devlet bütçele
rine ve yine bir senelik devlet bütçe
sinin tesirleri, bir program olarak 
gelecek senelere de şamildir. Büyük 
Millet Meclisi, bütçedeki envestisman 
programları ve bütün iktisadi kalkın
ma gayret ve teşebbüsleri üzerinde 
esaslı tetkiklerini yapar. Geçmişte 
ne olmuştur, bu yıl içinde neler ya
pılacaktır ve bunun müteakip yıllara 
sirayeti ne şekilde devam edecektir, 
bütün bunları gözden geçirir, aleni 
müzakerelerle tasdik ve kabul ede
rek kanun haline getirir. Şu halde 
doğrudan doğruya devlet envestis-
manlarının plân ve programlarını 
devlet bütçelerinde bulmak ve gös
termek mümkündür. Bunlar yalnız 
tahsisat ve rakam olarak değil, aynı 
zamanda dayandıkları icaplar ve 
prensipler bakımından da tam ifade
lerini bulur. İktisadî devlet teşekkül
lerine gelince, tıpkı devlet bütçeleri 

gibi senelik iş hacimleri milyarları 
aşan ve senelik yatırım faaliyetleri 
mühim yekûnlara baliğ olan 'bu te
şekküller de kendi teknik heyetleri 
ve bu teşkilâtın vücuda getirdiği ay
rı ayrı programlar dairesinde tanzim 
olunur. Nihayet bu teşekküllerin bir 
umumî heyeti vardır ki bir yıl önce
ki hesapları, gelecek senelere şamil 
tasavvur ve programları bu heyet 
tarafından tetkik olunur. Envestis
man yapan müesseseler arasında be
lediyeler ve hususî idareler de vardır. 
Bunlar kendi usulleri dairesinde en
vestisman yaparlar. Resmi ve yarı 
resmî devlet teşebbüslerinin dışında 
hususi teşebbüs kalır. Hususî sektörü, 
vatandaşların girişecekleri teşebbüs
leri önceden bir programın tahditleri 
ve mecburiyetleri içine almak ne 
dereceye kadar mümkündür, bunu 
takdirinize arzederim. Hususî teşeb
büsün programlanması bahsinde ol
sa olsa hükümet, memleketin ihtiyacı 
olan tesislerin vücuda getirilmesi ba
kımından telkin, teşvik ve yardımlar
da bulunabilir. Bugünkü tatbikat da 
bundan ibarettir". 

Bütçeyi bir iktisadi plân olarak an
lamak, iktisat öğrenmeğe çalışan bir 
üniversite öğrencisinin sınıfta kalma
sına sebeb olabilir. Gerçi maliye ders 
kitaplarında bütçenin bir program ol
duğu, bir memleketin durumu hak
kında bütçeye bakarak hükümlere 
varılabileceği yazılıdır. Fakat bugü
ne kadar bütçe okutan hiçbir maliye
cinin aklına bütçeyi bir iktisadî plân 
şeklinde takdim etmek gelmemiş ol
sa gerektir. İktisadî devlet teşekkül
lerinin kendi faaliyetleri ile ilgili in
celemelerde bulunmaları, o faaliyetler 
için plân hazırlamaları da iktisatta 
kullanılmakta olan plân, plânlama 
sözlerinin şümulü dışında kalır. Bu 
noktada geçmişte söylenmiş bir sö
 hatırlamamak İmkânsızdır. Bir za
manlar gene D.P. İktidarının plânsız 
İktisadi çalışmaları tenkit edildiğin
de iktidar ileri gelenlerinden biri sor
muştu: "Bizim hangi fabrikamızın 
plânı yoktur?" Kısaca ifade edilmek 
istenirse Başbakanın plân anlayışı 
yükardakinden pek farklı değildir. 
Halbuki iktisadî plânlama denildiği 
zaman daha başka birşey anlatılmak 
istenmektedir. Bir memleketin ikti
sadî bakımdan ulaşmak istediği he
defler vardır. Refah seviyesinin yük
selmesi, halkın daha iyi yaşaması, 
devlet hizmetlerinin daha iyi görül
mesi, askeri gücün arttırılması için 
gayret sarf edilebilir. Şu, var, ki bu 
hedeflerden birine, birkaçına veya 
hepsine ulaşmak için gereken imkân
lar her zaman bulunamaz. İmkânla
rın az oluşu onları en iyi şekilde kul-
lanmak zaruretini doğurur. Plân ha
zırlanmasının ilk sebebi budur. Önce 
hedef veya hedefler tesbit edilir. Son
ra eldeki imkânlar ölçülür, çeşitli 
yollar arasında bir ' seçim yandır. 
plân fikrinde bir de zamanlama un
suru vardır. Hangi işin hangi tarih
te yapılacağı tahminlere göre tesbit 
edilir. Hususi sektörün plânla ilgisi 
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memleketi sıkıntıya düşürmemiş olan 
bir hükümet için son derece kolay
dır. Dışardaki itibarımızı, meselâ hü
kümetin herhangi bir kararı kadar 
sarsmağa hiçbir muhalifin gücü yet
mez. Hatırlanacağı gibi bundan çok 
uzun olmayan bir zaman önce şöyle 
bir durum ortaya çıkmıştı. İthalât
çılarımız dış memleketlere mal sipa
riş ediyorlar, mallar memleketimize 
geliyordu. Bu malların parası Türk 
lirası olarak Merkez Bankamıza, it-
halatçılarımız tarafından, yatırılıyor-
du. Merkez Bankası bu paraları ala
caklı memlekete transfer etmekle va
zifeliydi. Ama hep bilinen sebeblerle 
bu iş aylarca sürüncemede bırakılı
yordu. İthalâtçının parası bankada 
bağlı kalıyor. Dışardaki ihracatçı, 
malının bedelini alamadığı için sızla
nıyordu. Bir taahhüdün ifa edilmeme
si itibarı kökünden sarsarsa, buna 
şaşılır mıydı? Şaşılmazdı, çünkü 
propagandaların önlenmesi için sus-
turma tedbirleri alınıp tatbik edildi
ği, Millî Korunma Kanunu şiddetlen
dirilip yürürlüğe konulduğu halde 

her yerde ve hemen her zaman ken-
dini gösteren madde yoklukları "va
kıası" bunun tersini açıkça ispat et-
mistir. 

Muhalefete bu hücumdan sonra 
Başbakan Menderes sözlerine devam 
etti: 

"Şimdi, iktisadî kalkınma program
ları üzerinde kısaca izahatta buluna-
yım. İktisadî kalkınma hareketleri, 
bir yatırım teşebbüsleri seklinde te-

celli eder. Bu yatırımların kaynakla
ı nelerdir? Evvelâ devlet bütçesi... 
saniyen iktisadî devlet teşekkülleri... 
ondan sonra belediyeler ve hususî 

'idareler.. İşte resmi ve yarı res-
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İKTİSADİ VE MALİ SAHADA 

de en çok bu noktada kendini göste
rir. Devlet hususî sektörü, falan plâ
na ve programa bağlamak durumun
da değildin Kendi yapacağı işleri plân 
larsa hususi sektör bundan son de-
rece istifade eder. Bir örnek verelim. 
Diyelim ki devlet yatırımları ile ilgi
li bir plân yapılmıştır. Falan baraj 
1958'de çalışmaya başlıyacaktır. Bu 
plâna güvenen bir müteşebbis 1938 
yılında o barajın istihsal edeceği e-
lektriği kullanacak bir fabrika kur
mak üzere daha önceden harekete 
geçer. 1958'de fabrikası hasırdır. Ba
rajın elektriğini alır, istihsal çalışma
larına başlar. Şimdi durumun tersini 
düşünelim. Baraj, plâna dahil olma
yan daha başka işlere girişmek veya 
daha başka sebebler yüzünden belli 
zamanda bitirilmesin. O zaman husu
si sektöre ait fabrika hazır vaziyette 
barajın bitmesini bekliyecektir. Mü
teşebbis bu bekleme yüzünden iflas 
etmese bile bir kısım sermayenin o 
fabrikaya bağlanıp kalması, istihsal 
edilmesi mümkünken istihsal edileme-
yen mallar yüzünden, millî ekonomi 
için büyük bir kayıp sayılacaktır. 

Başbakan bu mevzuda daha bazı 
açıklamalarda bulunuyordu. Enves-
tismanlar için bir program yapmak 
imkânsızdı. Bunu ispat etmek için 
bazı deliller de ileri sürüyordu. Ama 
bunların hiçbiri tatmin edici mahiyet
te değildi. İktisadi plânlama gerçek
ten imkânsız ve faydasız bir şey ol-
masa gerekti. Çünkü birçok memle
ketler bu yola girmişler ve faydalı 
neticeler elde etmişlerdi. Memleketi
mizde de pek iyi bilinen plânlar ara
sında son yıllarda İtalya ve Hindis-
tanın hazırladığı plânlar vardı. Sonra 
bir nokta hatırlanınca Başbakanın 
plân anlayışını anlamak büsbütün 
imkânsız olurdu. Her memleketin 
bütçesi vardı. Plân ise ancak baha
rında vardı. Plânh memleketler "be-
nim bütçem var plân ne olacak veya 
plânım var bütçe ne olacak?" demi-
yorlardı.' Çünkü bunlar bambaşka 
şeylerdi. 

Başbakan iktisadî fâaliyetlerimi
zin imkânlarımızla mütenasip oldu
ğunu söyledi. Buna da delil olarak 
başlanan işlerin hepsinin devam et
mekte olduğunu gösterdi., Burada da 
unutulan noktalar vardı. Bunların 
başında zaman meselesi geliyordu. 
Belli bir tarihte bitmesi gereken bir 
isin o tarihten sonra da devam edip 
gitmesi, çalışmaların istenilen netice
yi vermediğini göstermez miydi ? 
Herhalde her işin tahmin edilen nor
mal müddetler sonunda bitirildiği id
dia edilecek değildi. Bunun tersi "va
kıa"larla ispat edilmişti. 

Başbakan, bu bahisteki sözlerinin 
sonunda büsbütün iyimserdi: 

"Düşününüz bir kere, bundan bir 
buçuk sene evvel, ekserisi suni 
sebeblerle yaratılmış ve yapılan a-
ğır ve kesif propagandalarla harici 
memleketlerin memleketimize karşı 
itimadını sarsmak neticesini vermiş 
olan bir takım buhranlar ve sıkıntı
larla karşılaşmıştık. Bunları yalnız 
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S Ü T 
5 Ocak 1957 tarihli Cumhuri

yet gazetesinde şu haber 
vardı: 

tamir, 4 (Telefonla) — İnek 
sütü ile koyun sütü fiatlarını 
aynı miktarda tesbit eden İk
tisat ve Ticaret Vekâletinin ka
rarı şehrimiz Vilâyet Meclisinde 
geniş çapta tenkitlere uğramış
tır. Bu mevzuda verilen bir tak
rir münasebetiyle konuşan bir 
kaza delegesi bu kararın veril-
diği tarihteki Ticaret Vekilini 
tenkit ederek şöyle demiştir: 

"— Koyun ve inek sütüne 
aynı fiatı tesbit eden İktisat 
ve Ticaret Vekili her halde sü
tü bardakta gördü. Sayın Vekil 
sütün damardan mı yoksa de
reden mi geldiğini bilmiyor. 
Sürü sahiplerinin masrafları A-
merikan harp masrafını aşmış
tır". 

atlatmakla kalmayıp bu arada bir 
çok eserler vücuda getirmiş ve getir
mekte olduğumuzu da dikkate ala
cak olursanız, memleketimizin im
kânları ve takatları ile mütenasip bir 
yolda olduğumuzu tereddütsüz kabul 
etmek icabeder. Bu memlekette, he
nüz harekete getirilmemiş namüte
nahi imkânlar mevcuttur ve dış ser
maye ve teşebbüsle işbirliğimizin ge
nişliği ve şümulü nisbetinde memle
ket, çok kısa bir zamanda, herkesi 
hayrete düşürecek derecede büyük 
bir iktisadi kalkınmayı tahakkuk et
tirecektir".' 

Bundan bir müddet önce karşılaş: 
tıkları "bir takım buhranlar ve sı
kıntıları" atlatan vatandaşların sayı
sı hakikaten meraka değerdi. 

Ziraat 
Tütün müstahsilinin derdi 

Uzunca bir zamandır bazı mal ve 
hizmetleri istihsal edenler çalış

malarının karşılığım alamamaktan 
şikâyet etmektedirler. Meselâ buğday 
müstahsilleri bunlardan biridir. Ge
çen hafta içinde buna benzer bir şi
kâyet tütüncülerden de işitildi. Ege 
tütüncüleri Akhisarda bir toplantı 
yaptılar. Bu toplantıda tütüncülerin 
dertleri sayıldı döküldü. Kongrenin 
bir komisyonu bu yıl tütünün 360 
kuruşa mal olduğunu tesbit ettikten 
sonra delegelerden biri şöyle konuş
ta: "20-25 sene evvel bir kilo prasa 
2,5 kuruş, bir kilo zeytinyağı 20-25 
kuruştu, tütün de 60-70 kuruş, o ta
rihlerde bir kilo tütün parası ile 30 
40 kilo prasa veya 3 kilo zeytinyağı 
alabiliyorduk. Şimdi ancak 5 kilo 
prasa alabiliyoruz ama bir kilo zey-
tinyağı almak mümkün değil". 

Delegeler tütüne, prim verilmesini 
istediler. En çok tenkit ettikleri, meş
hur Tütün Bankasının hâlâ kurulama 
mış olmasıydı. Yıllardır müstahsil
den kesilen paranın ne zaman banka 
kurulmasında kullanılacağı belli de
ğildi. Hatta delegeler bu paranın ner-
de kullanıldığım bile bilmiyorlardı. 

Tütüncüler bütün dertlerini döktük
ten sonra işlerini Ankarada takip et
mek kararına vardılar. Bir heyet ilgi
li makamlarla temasa geçerek tütün 
müstahsillerini sıkıntıdan kurtarma
ğa çalışacaktı. 

23 

Egeli bir tütün müstahsili 
Sakalı da var ama sözünü dinletemiyor 
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A S K E R L İ K 

Subaylar 
Parmak basılan dert 

Geçen haftanın Sonunda Millî Sa
vunma Bakanlığı, Temsil Bürosu 

vasıtasıyla yayınladığı 'bir tebliğile 
öteden beri üzerinde durulan bir me
seleyi bir defa daha ortaya atmış ol
du. Millî Savunma Bakanlığının teb
liği, halen silâh altında bulunan 43 
ve 44 üncü dönem yedeksubaylardan 
istekli olanların muvazzaf Kadrolara 
alınabileceğini bildiriyordu. Halen si
lah altında bulunan yedeksubaylar
dan muvazzaf kadroya geçmek iste
yenler 1 Şubat 1957 tarihine kadar 
dileklerini Bakanlığa bildirecekler, 
Bakanlık da taliplerin durumunu ka
rakter, otorite, icra kudreti, çeviklik 
Vesaire gibi subay için icabeden va
sıfları haiz olup olmadığını araştıra
cak ve uygun görülenler hazırlanan 
bir talimata göre Kara Kuvvetlerine 
muvazzaf subay olarak alınacaklardı. 
Muvazzafa nakledilen bu yedeksu
baylar, meslekî bilgilerini tamamla
maları için sınıf okullarında tahsile 
tabi tutulacaklardı. 

Tebliğin ilk cümlesi, kahraman or
dumuzun bir ihtiyacını -küçük rüt-
beli subay kadrolarındaki boşluğu-
ifade ediyordu ve aynen şöyleydi: 
"Ordumuzun esas temelini teşkil e-
den küçük rütbeli subay ihtiyacını 
temin etmek için bir müddettenberi 
M.M. Vekâletince yapılan hazırlıklar 
neticelenmek üzeredir." 

Milli Savunma Bakanlığı bu teb
liğiyle açıkça ifade ediyordu ki, ordu
muzun esas temelini teşkil eden kü
çük rütbeli subaylara ihtiyaç duyul-
makta ve bu ihtiyaca cevap vermek 

için tedbirler aranmaktadır. Yedek-
subayları muvazzaf kadrolara almak 
bu tedbirlerden sadece bir tanesidir. 
Diğer tedbirler, henüz açıklanmadığı 
için, meçhuldür. Yedeksubayların 
muvazzaf kadrolara alınmasıyla, kü
çük rütbeli subay ihtiyacının tama-
miyle karşılanabileceğinde, bu ka
rarı alan Millî Savunma Bakanlığı 
bile mütereddittir. Nitekim tebliğin 
sonunda yer alan "Halen silâh altın
da bulunan Yedeksubaylar istekli 
miktar kontenjanını tamamlamadığı 
takdirde 40 ıncı dönem dâhil müte
akip dönemlerden terhis edilmiş ye
deksubaylardan da istifade edilecek
tir" cümlesi ilgili makamların bu ted-
bir hakkında fazla ümitli olmadığı
nı göstermektedir. Esasen Ümitli ol
mamak da icabeder. Zira küçük rütbe
li, subay kadrolarında hissedilen boş
luğun hakikî sebebi, subayların artan 
istifalarıdır. Subayları istifaya zor
layan şartlar, muvazzaf kadrolara 
talip olacakları düşünülen yedeksu
baylar için de aynen mevzuubahis-

Subaylığın meşakkatli bir vazife ol
duğu, üzerinde münakaşa edilmeksi-
zin kabul edilen bir hakikatti. Küçük 
rütbeli subayın vazifesi cidden çetin
di. Sabahın çok erken saatlarından ge-
cenin çok geç saatlarına kadar de
vam edebilen bu yorucu mesainin 
karşılığı olarak alınan ücreti kâfi 
bulmaya imkân yoktu. Bir de buna 
günlerce devam eden tatbikat ve ma
nevraların da inzimam ettiği düşünü
lürse, küçük rütbeli subayların duru
mu daha iyi anlaşılır. Küçük rütbeli 
subayın vazife hayatının büyük bir 
kısmı mahrumiyet bölgelerinde ge
çer. Bu sebeble subay aileleri de me-

şakkat ve mahrumiyetten hisselerini 
fazlasıyla alırlar. Bir çok subay, va
zife gördüğü yerde değil, hatta civa
rında bile çocuklarını okutacak tah
sil müesseseleri bulamamaktadır. 
Bu,küçük rütbeli subayın ıstırabını 
arttıran bir başka husustur. Milli 
Savunma Bakanlığının yüksek tahsil 
yapan subay çocukları için yurtlar 
tesis etme teşebbüsü, geç kalmış olsa 
bile, hayırlı bir adımdır. Fakat ihti
yacı tamamen kârşılamıyacağı aşi
kârdır. Bu teşebbüsün lise tahsili ya
pan subay çocuklarına da teşmili, bu 
günkü şartlar muvacehesinde bir za
ruret olarak kendini göstermektedir. 
işte subay istifalarını arttıran maddi 
şartların yânı başında bu hissi fak
törler de büyük rol oynamaktâdır. 
Büyük şehirlerde, hususî sektörde, 
bankalarda veya iktisadî devlet te
şekküllerinde daha yüksek' ücret ve 
daha kolaylıkla inkişaf ve ilerleme 
fırsatı bulan subayların istifa. ederek 
ordudan ayrılmalarını haksız bul
maya imkân yoktur. Hususî sektörün 
teknik elemana olan iştihalı ihtiyacı, 
bu istifaları hızlandırıcı bir rol oy
namaktadır. Bu sebeble orduda va
zifeli yüksek mühendis subayların 
sayısı parmakla sayılacak kadar a-
zalmıştır. 

Küçük rütbeli subayları istifaya 
sevkeden sebebler, geçen sene tayin 
bedellerine yapılan zamlar münase
betiyle Millî Savunma Bakan Vekili 
Şemi Ergin tarafından cesaretle ve 
bütün cepheleriyle, rakamlar verile
rek izah edilmişti. Devlet memuriye
tinin lale rağbet görmediği bir sıra
da güçlük ve meşakkati herkes tara
fından bilinen askerlik mesleğine in
tisap etmek isteyenlerin sayısının 
pek fazla olmaması son derece 
tabiîdir. Millî Savunma Bakanlığı bu 
hususu çok iyi takdir ettiği için su
baylığı rağbet gören bir meslek ha
line getirme yolunda çalışmaktadır. 
Bunun ilk yolu subayı refaha kavuş
turmaktır. Tayin bedellerinin arttırıl
ması bu yolda atılmış müsbet ve ha
yırlı bir adımdır. Fakat maksada u-
laşmak için kâfi gelmemiştir. Küçük 
rütbeli subayların istifalarının arka
sı kesilmemiştir. Subayların mecburi 
hizmet süresinin 15 yıldan 10 yıla in-
dirilmesi istifaların hacmini tahmin 
edildiğinden daha çok arttırmış ve 
nihayet küçük rütbeli subay ihtiya
cı meselesini ortaya çıkarmıştır. 
Bu mesele yeni bir mesele değildir. 
Eski Millî Savunma Bakanlarından 
Seyfi Kurtbek, daha 1954 yılının Ey
lülünde mecmuamızda çıkan bir ma
kalesinde (Bk: AKİS, Sayı 18) isti
fa eden subaylar meselesine parmak 
basmış ve meseleyi bütün açıklığı ile 
ortaya dökmüştü. İstifa eden subay
ların durumu o günden bu yana bü
yük bir değişiklik göstermiş değildi. 

Seyfi Kurtbek mevzuubahis maka
lesinde istifalara sebeb olarak husu
sî sektördeki memurların ekseriya 
daha müsait hayat şartları, kabiliyet 
ve ihtisaslarına göre daha müsait in
kişaf ve ilerleme imkânı bulmala
rını göstermişti.' Bu mülâhazalar bu
gün için de aynı değeri taşımakta
dır. 
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Kura çeken 44 üncü dönem Yedeksubaylar 
İsteyen orduda kalabilir 
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1957'ye girerken 
A n k a r a Soroptimist Klübü bu seneyi 

hakikî bir faaliyet senesi olarak 
geçirmeğe azmetmiş gibi görünüyor. 
Bu karar geçen senenin son günle
rinde bir kokteyl toplantısında veril
miş, defileli bir baloda klübe temin 
edilen hatırı sayılır bir gelirle rnüs-
bet yolda ilk büyük adımlar atılmış
tı. Çaylı bir toplantıda da bu geliri 
hayırlı bir işe yatırmanın yolları ara
nacaktı. 

İşte 1957 senesinin ilk günlerinde 
gayet soğuk bir akşam Soroptimist 
hanımlar, bu azimle Ankara Palasın 
kapısından içeriye girdiler, rozetleri
ni takarak büyük salonun solundaki 
ince uzun odaya geçtiler, mantolarını 
çıkararak hazır bekleyen çay masa
sında yerlerini aldılar. Rozetlerde 
her üyenin ismi ve mesleği yazılıydı.. 
Bu da muhtelif mesleklerden hanım
ları bir arada tanımak fırsatını bu
lan davetliler için büyük bir kolay
lık olmuştu. Davetliler arasında An
kara milletvekili Aliye Timuçin ve 
İstanbul milletvekili Nazlı Tlabar da 
bulunuyordu. Soroptimist doktorlar
dan Mediha Elden mütemadiyen esp
riler yapıyor ve herkesi güldürüyor-
du. Zaten defileli balonun neşesi hâlâ 
devam ediyordu. Herkes memnundu. 
İlk teşebbüs muvaffak olmuştu. On
lara Soroptimist Klübünün büyük bir 
projesi vardı ve Soroptimist gazeteci 
Nilüfer Yalçının ifadesine göre pro
jeyi tahakkuk ettirmek için lâzım o-
lan şeylerden bir nal elde edilmişti: 
İş üç nalla, bir ata kalmıştı! Fakat 
Soroptimistler azmetmişlerdi ve bu 
işin hakkından geleceklerdi.. 

Terbiye 
Saadete hazırlık 

T anınmış bir ruh doktoru birgün, 
bir toplantıda mevcut olan birçok 

Soroptimistlerin çayından bir görünüş 
"İş üç nalla, bir ata kaldı" 

Oyun çağındaki çocuklar 
Şimdiden evliliğe hazırlanıyorlar mı? 

annelere masum bir sual sormuş. Su
al şudur: "Çocuğunuzun nasıl yetiş
mesini istersiniz ?" Ruh doktoru su
alinin cevabını çabucak ve hiç zorluk 
çekmeden alıvermiş. Birçok anneler 
çocuklarının herşeyden evvel iyi bir 
tahsil yapıp, meslek sahibi olmasını 
arzu ediyorlarmış. Kimi onların her
şeyden evvel iyi bir vatandaş olmala
rını diliyormuş, kiminin de gayesi 
onları hayat adamı, pratik insan ola
rak yetiştirmekmiş.. 

Ruh doktoru bu güzel temennilere 
bir diyecek bulamamış ve susmuş. 
Fakat o gece evine gitmiş, masası
nın başına oturmuş, eline kalemini 
kâğıdını alarak, annelere iki sual da
ha sormuş: "Madem ki sizin için en 
mühim şey oğlunuzun zengin olması 
veya iyi bir tahsil yapması veya iyi 
bir vatandaş olmasıdır, neden bazan 
bütün bunlara birden sahip olan ko
canızla mesut değilsiniz?. Neden oğ
lunuzu iyi bir aile erkeği, iyi bir ko
ca, kızınızı iyi bir ev kadını, iyi bir 
zevce olarak yetiştirmek sizin için 
ön plânda değildir?".. 

Ruh doktoru bu suali toplantıdaki 
kadınlara değil size ve bana, onu o-
kuyan her kadına sormuştur. Kana-
atımca "izdivaçta bedbahtlık" insa
nın daha çocuk yaşlarında aile yuva
sında başlar, orada doğar orada geli
şir. Bu öyle bir hastalıktır ki karşı ta
raf ağzı ile kuş tutsa bile yaranamaz. 
Her anne ve baba çocuğuna iyi bir tah-
sil vermekle, ona iyi vatandaşlık hisle
ri aşılamakla mükelleftir. Fakat ço
cuklarının saadetini temenni eden an
ne ve babanın başka mühim bir vazi
feleri daha yardır ki, onlar, ekseriya 
bunu unuturlar. Bu, çocukları mesut 
bir izdivaca hazırlamaktır. 

AKİS, 12 OCAK 1957 25 

Sosyal Hayat Güzel bir teşebbüs 

S aka bertaraf, Soroptimistlerin gi-
rişinek üzere bulundukları teşeb

büs hakikaten hayırlıydı ve çalışan, 
hayatîni kazanan meslek sahibi kadın
lara yardım etmek gayesini güden 
klübün maksadına hakikaten yardım 
edebilirdi: Soroptimistler, Ankarada 
bir kız talebe yurdu açmak ümidini 
besliyorlardı. Okumak isteyen, mah
dut imkanlı kız talebeleri pek cüz'i 
bir ücret mukabili bu yurda alacak
lardı. Yurtta kızlar kendi işlerini ken
dileri görecekler, böylece hem mas
raflar asgariye indirilecek, hem. de 
okuyan kızların ev işlerinden tama-
miyle uzaklaşma temayüllerinin önü-
ne geçilecekti.. Kızları okumaya, ha
yatlarım kazanmaya teşvik etmekten 
maksat, onları bugünkü zihniyete gö-
re mesuliyetlerini idrak eden hayat 
arkadaşlarının yükünü paylaşan ka
dınlar olarak yetiştirmekti; 

Soroptimistlerin bu yurt projeleri 
daha onlara birçok defileli balolar, 
birçok , eğlenceler tertip ettirecekti. 
Fakat 1957 yılı bitmeden hem at hem 
de eksik olan Üç nal elde edilecekti. " 
Soroptimist doktor Ezher Okten, bu 
kararın sembolü gibi dolaşıyordu. 
Elinde kocaman bir dosya ve bir pa
ra kutusu vardı. Dosyaya bakıyor ve 
nazik bir tebessümle kendisini gör-
memezlikten gelen üyelere sokuluyor, 
birikmiş aidatları kimsenin gözünün 
yaşına bakmadan tahsil ediyordu. 
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KADIN 

Kahve ve Ekmek 
Jale CANDAN 

B azan içimizden nikbin, mesut, 
memnun bir insan çıkıyor, hay

retle bize bakıyor ve ufak tefek 
şikâyetlerimize koca koca nasihat -
larla mukabele ediyor: "Allaha şü
kür, memlekette herşey mebzulen 
mevcuttur, sıkıntı yoktur, etraf 
güllük gülistanlıktır." 

Biz de, hayretle bu nikbin dostu
muza bakıyoruz ve nasıl olup da 
bir türlü anlaşamadığımıza şaşıp 
kalıyoruz. Bizi üzen şey zaten bu 
bolluk değil midir? Eğer bilsek ki 
memleketimizde filânca madde 
yoktur, filânca bir müddet bulun-
mıyacaktır, onu ne arar ne sora
rız, ne de boş şikâyetlerle vakit 
geçiririz. Olanı alırız, olanı daha 
iyi imâl etmeye, olanı daha çok 
sevmeye çalışırız. Avrupa kumaşı 
gelmemiş, varsın gelmesin!. Yerli 
kumaşın başımızın üstünde yeri 
var. 

Oyuncak ithal edilmiyormuş, ne 
âlâ, meşhur Eyüp oyuncaklarımızı 
islâh ederiz; o da olmazsa çocukla
rımıza bezden bebek yaparız. Kah-
ve sıkıntısı varmış, adam sen de, 
insan ona da mükemmelen alışı
yor.. 

Geçenlerde bir ahbap, yeni do
ğacak bebeği için araba aramaya 
çıkmış, yenisinden pek ümidi ol
madığı için elden düşme arabaları 
bir bir dolaşmış, hepsinin fiatı 400 
lira civarında imiş. Derken bir 
mağazanın önünden geçiyormuş. 
Bakmış pırıl pırıl canım arabalar 
sıralanmış müşterilerini bekliyor
lar. Yavaş yavaş sokulmuş, korka 
korka bakmış. Kocası: "Hanım 

vazgeç bunlar 1500'den aşağı değil
dir" der dururmuş. Malûm kadın
lar alışveriş sahasında pek cesur 
olurlar, Bizim ahbap arabalara so
kuldukça sokulmuş. Bir de ne gör
sün fiat 450 lira!. Arabalar yerl i 
imiş, dört sene de garantili.. 

Ahbap bu hikâyeyi sevine sevine 
anlatıyordu; biz de sevine sevine 
dinliyorduk. Keşke ithal edilme
yen lüks eşyanın yerine hep yerli
ler yapılsa, kalite ve fiat bakımın
dan iş rekabete binse. 

* 
H ayır, nikbin dostumuz bilmelidir 

ki bizi üzen şey memlekete gir-
miyecek olan lüks eşya değildir. Bi-
zi üzen şey hakikaten memlekette 
bol bol mevcut olan şeylerin deniz
deki balık gibi batıp batıp çıkma
sıdır. Peynir aramak için bir sa
at bakkal bakkal dolaşmak, iki ay 
kuru fasulyenin hasretini çekmek, 
soğanı bulamamak, odun için o-
duncuya, yağ İçin bakkala yalvar
mak, tavuk almaya gidip yumur
ta ile dönmek ve yumurta ararken 
tavuk almak mecburiyetinde kal
mak insanın sinirlerini değilse bile 
bütçesini kolaylıkla bozmaktadır 
ve insana ister istemez bir endişe, 
bir korku ve huzursuzluk vermek
tedir. . 

İşte bizi ürküten, piyasadaki bu 
istikrarsızlıktır. Yoksa verimli bir 
iş için bizden istenebilecek feda
kârlıklar değil... Zira insanlar, i-
nandıkları idealler uğruna yalnız 
kahvelerini değil, ekmeklerini bile 
seve seve feda edebilirler. 

İyi misal 

İ yi misal bu terbiyede şüphesiz ki 
başta gelir. Karıkoca arasında a-

rada sırada anlaşmazlıklar, hatta 
münakaşa ve tatsızlıklar olacaktır. 
Bu zaruridir. Bunları daima çocuk
lardan gizli tutmak, elbette ki, müm
kün değildir.. Ancak ufak tefek an-
laşmamazlıkları kin ve garez şekline 
sokmak aile saadeti için ne derece öl
dürücü ise, çocukların istikbaldeki ha
yatları üzerinde de o derece müessir
dir. Çocuk ufak tefek kavgalar dahi 
olsa, annesinin ve babasının birbirle
rine şefkat ve sevgi ile bağlı okluk
larım daima hissetmelidir. Çocukları
nı karşılarına alarak kocalarını veya 
karılarım çekiştiren veya onlar yü
zünden bedbaht olduklarım hissetti
ren anne ve babalar, çocuklarının hal
deki ve istikbaldeki bedbahtlıklarını 
hazırlayan anne ve babalardır. İşte 
bu sebepledir ki, birbirine hakikaten 
kin ve garez besleyen karıkocaların 
ayrılmaları, sözde çocukların hatırı 

işin beraber oturmalarına tercih e-
dilmelidir. 

İyi telkin 

İ yi misalden sonra çocuklar üze-
rinde en müsbet şekilde tesir, ede

cek olan şey iyi telkinlerdir.. Çocuk 
kız olsun, erkek olsun anne ve baba 
ona hayattaki en mühim şeyin aile 
saadeti olduğunu çok küçük yaştan 
telkin etmeli, evlilikte bazı fedakâr
lıkların zaruri olduğunu ve bu feda
kârlıkların saadeti getirdiğini anlat
malıdır. Kız çocuk, bebeğinin dolabı
nı yerleştirirken bunu ilerde çocuğu 
için de yapacağını bazan annesinden 
duymalıdır. Kendisi bazan yorucu ol
makla beraber annesine saadet ge
tirdiğini hissetmeli ve aynı saadeti 
çocuğunun kendisine vereceğini bil
melidir. Oğlan çocuk, arada sırada 
annesine ufak bir yardımda bulunur
ken ilerde bunu evi ve karısı için de 
yapacağını ve yardan hissinin ailede 
zarurî olduğunu bilmelidir. Kısacası 
baba evinde çocuklar kendi yuvaları

nın çıraklığını yapar gibi hazırlan
malıdır. 

Menfi tesirler 

Halbuki ekseri anne ve babalar, ta-
mamiyle aksi şekilde hareket et

mekte ve kendi bedbahtlıklarım kendi 
iyiliklerine, saflıklarına vererek ço
cukları sözde müstakbel tehlikeler
den korumak için, onlara menfi nasi-
hatlarda bulunmaktadırlar. 

"Erkeklere güvenme kızım.. Evle
nirken yalnız paraya bak. Yoksa be
nim gibi olursun" diyen anne, kızını 
ne büyük bedbahtlıklara hazırladığı
nın acaba farkında mıdır? Ya oğlu
na kazak bir erkek olmak şerefini 
kazandırmak isteyen baba, onu ha
kiki aşktan ve saadetten mahrum et
tiğini bilir mi?. 

Çocuklara dünyayı daima toz 
pembe göstermek lâzım değildir. A-
ma realitenin camından hayatı sev
direrek tanıtmak ve onları insanları 
sevmeye alıştırmak pekâlâ mümkün
dür. 

Moda 
Bahara hazırlık 

Henüz kara kışın ortasındayız. Kar 
yağdı, yağacak. Fakat Parisli 

meşhur terziler ilkbahar hazırlıkla
rına çoktan başladılar. Maamafih bu 
hazırlıklara başlayan yalnız büyük 
terziler mi? Dünyanın her tarafında 
kadınlar, çoktandır, ilkbaharı düşü
nüyorlar. Kiminin şöyle iyi dikilmiş 
"habille" bir tayyöre ihtiyacı vardır; 
kimi bahar renklerini hatırlatan bir 
şapka tahayyül etmektedir; kimi 
filânca hanımda görüp beğendiği bir 
"redingof"un şart olduğunu artık 

Son moda bir tayyör 
Gardrobların gediklisi 
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Bir "tweed" elbise 
Bahar havası 

anlamıştır. Kimi sokakta rahat ra
hat giyebileceği bir rob mantoyu ve
ya birkaç yerde işe yarıyacak üç 
parçalı, dört parçalı takımları daha 
elverişli bulmaktadır. 

H e r ne olursa olsun, yeni bir mev
simi karşı lamağa hazırlanırken gi
yim hususunda hayal kurmak hiç de 
zararlı bir ş e y değildir. Düşünmek 
insana sevk verir; bazan sıkıntılı 
saatları aydınlatır. H e m de düşüne 
düşüne insan birçok kaprislerden 
vazgeçip en makul ve. en lüzumlular 
üzerinde durur. He le insan bu hayal
leri kururken evdeki aksesuarları ve 
gardrobu da göz önünde bulundu
rursa neticede kârlı çıkar. N e y e ihti
yacı olduğunu, en az masrafla ne ş e 
kilde şık olabileceğini iyice düşün
mek fırsatını bulur. Bir de kumaşı 
vaktiyle alıp, masrafı ikiye böler ve 
bu sayede iyi bir terziye gidebilirse, 
ace leye gelmeden rahat rahat onu 
diktirebilirse cidden iyi bir iş yapmış 
sayılır. 

Tayyörler 

Baharda insanın en çok işine yarı-
yacak kıyafet muhakkak ki güzel 

bir tayyördür. Güzel bir tayyör sık 
sık dikilen birşey değildir, masraflı
dır. Bu bakımdan mümkün mertebe 
iyi bir kumaşa ve bilhassa iyi, çok 
iyi bir dikişe ihtiyaç gösterir. M a s 
raftan kaçınmaktansa tayyörden vaz
geçmek çok daha akıllıca bir hareket 
olur. Tayyör yapınca iyisini yapmak 
şarttır. Çünkü bir tayyör en az altı 
yedi sene rahat rahat giyilebilmeli-
dir. 

Tayyör yapmaya karar vermiş o
lan bir kadın dükkân vitrinlerine 
bakmadan, nasıl bir hayat yaşadığı
nı düşünmelidir. Çalışıyor ve ayrıca 
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faal bir cemiyet hayatı yaş ıyorsa üç 
parçalı güzel bir tayyör onun fevkalâ
de işine yarayacaktır. Çok seyahat e
diyorsa mantosu ile eş kumaştan ya
pılmış spor ye m e s e l â "tweed" bir 
tayyör onun için biçilmiş kaftandır. 
Evinde oturuyor, sık sık kokteyllere 
gidiyor, y e m e ğ e çıkıyorsa koyu renk
li, güzel klâsik kumaştan yapılmış 
çok sade ve şık bir tayyör uzun s e n e 
ler, birçok vaziyetlerde, can kurta
ran gibi onun imdadına yet işecektir . 

Fantaziyi seven bir kadın tamamiy-
le renkli, m e s e l â kırmızı bir t a y y ö r de 
yapabilir. Bu daha ziyade h o ş bir s o 
kak kıyafeti olacaktır ve spor ol
ması şayanı tercihtir. Sık sık toplan
tılara giden bir kadın 1956-57 kış mo
dasının favorisi olan kadife bir tay
yörü, daha doğrusu kadife bir takımı 
tercih edebilecektir. Ekseri kadife 
tayyörlerde, grogren kurdeleler ve
ya s e t e n kurdeleler biye olarak kul
lanılmıştır. Siyah kadife bilhassa m o 
dadır, Kadife tayyörlerle giyi len şap
kalar ekseri aynı kadifeden olup 
grogrenle hafifletilmiştir veya şap
kalar grogrendendir ve kadife bir 
kurdele ile ağırlaştırılmıştır.. 

Zaten bütün tayyörlerle şapka gi
yinmek şarttır, tabii eldiven de.. 

Güzellik 
Bir tip yaratmak 

Öyle kadınlar vardır ki, güzellik
leri ile meşhur oldukları halde in

san onlarda fevkalâde hatlar, fevka
lâde bir hal göremez. H a t t a insan 
onları yakından görünce adeta suku-
tuhayale uğrar. Fakat g e n e de onla
rı beğenmekten, onları "hoş", "cazip" 
ve "değişik" bulmaktan kendini ala
maz. Bunlar aslında tiplerini bulan 
ve olduklarından da daha güzel ol
masını bilen kadınlardır. İ ş t e bu ba
kımdan "her kadın güzeldir" sözü 
pek yabana atılmamalıdır. Bunun 
bir misali de, itinasızken hiç güzel 
olmayan birçok kadınların, biraz 
makyaj ve süs ten sonra tanınmıya-
cak derecede güzelleşmeleridir. H e r 
kadın hatıralarını biraz yoklayacak 
o lsa hakikaten güzelleştiğini h isset
tiği günler olduğunu söyliyecektir. 

Güzelleşmek arzusu 

Güzel olmak için ilk şart, güzel 
olmayı istemektir. Bunu kim i s 

temez ki, demeyiniz. Birşeyi istemek 
herşeyden evvel bazı gayretler sarfet-
mek, bazı fedakârlıklara katlanmak
tır. Oturduğu yerde güzel olmak i s 
teyen kadın duaya yatıp, hiç çal ış
madan Allahından ekmek is teyen bir 
insana benzer. 

Tipini bilmek i s teyen her g e n ç kız 
veya her kadın, zekâ ve dikkatle ken
disine bakmayı bilmelidir. Yalnız du
dak boyamasını veya g ö z boyaması
nı bilmek, güzelleşmek için kâfi de
ğildir. 
Tecrübeler 

Bunun için kadın aynanın karşısı
na geç ip bazı tecrübeler yap-

KADIN 

malıdır. M e s e l â ö n c e saçlarını dök-
meli, sonra tepede toplamalı, daha 
sonra düşük bir topuz yapmalı, o l
mazsa kâhkülü veya başka bir biçi
mi tecrübe etmelidir. Acaba hangisi 
kendisine daha çok yakışacakt ır?. . 

Saç lar çok mühimdir. Fakat du
dak boyasının rengi, göz makyajı, 
pudra tonu, kaşların biçimi de bun
dan daha az mühim değildir. Bunla
rın hepsim ayrı ayrı, ayna karşısın
da tecrübe etmek, itimat edilir kim
selerin, kabilse bir mütehassısın fik
rini almak lâzımdır. Fakat ilk t e c 
rübe muhakkak evde ayna karşısın
da başlamalıdır. 

Gaye, sade fakat cazip, neş'eli fa
kat ölçülü, canlı fakat mazbut o l
maktır. Gaye "s iz" olarak kalmak, 
fakat "siz"den daha güzel bir "s iz" 
olmaktır. 

Bakışlar 

Tip yaratmakta ikinci mühim rolü 
oynayan şey gözler, daha doğru

su bakışlardır. H e y e c a n uyandıran 
bir bakışa sahip olmak, zannedildiği 
kadar zor değildir ve birçok Holly-
wood sanatkârları bu meşhur bakışa 
"anadan doğma" sahip okluklarım 
iddia edemezler. Bunun muhtelif 
trükleri vardır. M e s e l â bunun için 
yağlı bir gri kalem kullanabilirsiniz. 
Gözü büyütmek ye ona şefkat ifade
si vermek için, üs t kapağı, dış taraf
tan başlıyarak burun kenarına kadar 
bir çizgi çekmek lâzımdır. 

Dudaklar 

udaklar çok itina ile boyanmalı-
dır. En iyisi onların kendi hudut

larına sadık kalmaktır. Yalnız üst du
dak boyanırken uçlara gelmeden bo
ya hattını hafifçe , indirmek ve öyle 
devam etmek iyi olur. 

Makyaj yapan kadın 
Göz boyamak kâfi değil 
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nacaktı. Oyuncular suflör diye biri ol
duğunu unutacaklardı. Bu şartların 
ihlâli halinde yazılı kontrat otomatik 
olarak feshedilecekti. Dormen "Misa
fir Rejisör" kaydım istiyordu; ve 
eser seçmek hakkı olacaktı. 

Ama bunlar, Küçük Sahne İçin tam 
bir "tiran"lıktı. Bu kadar sıkı da 
fazla idi doğrusu. Böylece Haldun 
Dormen, Cep Tiyatrosunun hepsi de 
kültürlü, hepsi sahne askı içinde, hep
si anlayışlı ve disiplinli olan genç e-
lemanları arasında kaldı. Kiminin 
fakültesi, kiminin işi, imtihanı veya 
ihtisası vardı. Kimi henüz lise tale
besi idi. Fakat provalar aksamazdı. 
Hepsi rejisörle aynı nefesi almaya 
çalışırlardı, hepsi tiyatronun ve sah
nenin kati prensiplerine itaati, birer 
amatör oldukları halde, ön plânda 
tutuyorlardı. Rejisör Dormene göre 
Cep Tiyatrosu, amatör tiyatro ile 
profesyonel tiyatro arasında bir köp
rü idi. Derneğin teşekkül sebebi de 
buydu. Bu bakımdan Cep Tiyatrosu 
yazara, rejisöre, oyuncuya, dekorcu
ya ve kostümcüye geniş saha verebi
len bir "Deneme" tiyatrosu idi. Ora
da profesyonel tiyatronun endişele
rinden uzak kalınarak her eser oyna
nabilirdi. Tiyatronun değişik konu ve 
anlayışlardaki her eseri, sadece ti
yatro gayesi ile sunulabilirdi. Nite
kim bu sefer de el uzatılmamış raf
ların birinden, bir antik eser indiril
di, tozu üfürüldü, bazı bölümleri ye
niden kaleme alındı, kesildi, biçildi 
ve altından Plâutus'un pırıl pırıl 
Amphitriyon'u çıktı. Hemen yanına 
da onunla tam bir kontrast halindeki 
bir 20. ci asır yazarının, Cocteau'nun 
"La Belle Indifferente"ı taptaze ter
cüme edilip kondu. Rol tevziatıyla 
beraber dekorcu, kostümcü, salon ta
mircisi, sekreter ve muhasebeci aynı 
adımla işe koyuldular. Gülen ve ağ
layan maskeyi bir genç ve dinamik 
rejisör, heyecanlı ve bilgili ellere tu
tuşturan.. Vb işte şimdi maskeler yüz
lere doğru kalkıyor, perde kımıldı
yor, dikkat Cep Tiyatrosunda oyun 
başlamak üzeredir. 

Üniversite 
Ankara Üniversite Tiyatrosu 

Bundan tam iki yıl önce Ankara 
Üniversitesi gençleri hayli ge

cikmiş bir teşebbüsün tahakkuku
na girişmişler ve kendi aralarında 
bir Üniversite Tiyatrosu kurmağa 
muvaffak olmuşlardı. Üniversite Ti
yatrosu evvelki yıl ilk olarak Eugene 
O'Neill'in "Altın" isimli piyesini sah
neye koymakla işe başladı. Bir kon
servatuar talebesinin rejisi altında ü-
niversiteli gençlerin temsil ettikleri 
"Altın" piyesi her bakımdan tam bir 
başarısızlıkla neticelenmekle beraber 
müteşebbisler gene do üniversite için
de gecikmiş bir faaliyetin öncüleri o-
larak takdirle karşılandılar. Fakat 
geçen yıl Üniversite Tiyatrosu en kü-

Güner Sümer 
Sahnesiz rejisör 

çük bir faaliyet göstermeksizin tam 
bir sessizliğe gömüldü. Bunun en bel
li başlı sebebi de idareciler arasında 
çıkan anlaşamamazlıklardı. 

Bu sene başında yapılan Yönetim 
Kurulu toplantısından sonra alınan 
kararlar arasında Üniversite Tiyat
rosunun yeniden faaliyete geçirilme
si de vardı. Karar tatbike geçildi ve 
gençler bu sene Jean Giraudoux'nun 
"Ballac Apollonu" ile yine Eugene 
O'Neill'in "Yağ" isimli eserlerini tem
sile karar verdiler. "Ballac Apollonu" 
nun sahneye konmasını, geçen yıl Bile 
şim Tiyatrosunda aynı eserin temsi
linde rol almış bulunan D.T.C. Fakül
tesinden Nihal Türkmen teklif etmiş
ti. Eseri sahneye koyma işi de kendisi
ne verildi. Eserin geçen yıl Bileşim Ti
yatrosu tarafından temsili başarısız
lıkla neticelenmişti. Bu başarısızlık 
biraz da piyesin anlaşılamamasından 
buna tercümesi de yardım etmiştir-

ileri geliyordu. Bu defa "Ballac Apol
lonu" Bileşim Tiyatrosunun görüşün
den tamamen farklı bir anlayış içe
risinde sahneye konulacaktı. Buna 
rağmen gençlerin o eserle birlikte, 
O'Neill'den hiç de verimli bir netice 
elde edememişken gene O'Neill'in bir 
eserini ele almaları da hakikaten ce
saret ve sebat sahibi olduklarını gös
termektedir. "Yağ" piyesinin rejisi 
de Hukuk Fakültesinden Güner Sü
mer'e tevdi edilmişti. Güner Sümer 
tiyatro anlayışında iddiaları olan bir 
gençti. Bunu çeşitli yerlerde yazdığı 
tiyatro yazılarından da hemen anla
mak mümkündü. Böylece Üniversite 
Tiyatrosu idarecileri tiyatro sahasın
da yeniden giriştikleri faaliyetleri id
dialı ellere teslim etmiş oluyorlardı. 
Türkocağı kendilerine çalışmak için 
bir salon tahsis etmiş, bununla da 
kalmıyarak üçüncü Tiyatronun altın-
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Cep Tiyatrosunun bir temsili 
Ah, şu tiyatro aşkı!. 

T İ Y A T R O 
Cep Tiyatrosu 

Mesleğin ateşi 

Son haftalar içinde, bir genç reji-
sör, Haldun Dormen üstüste tek

lifler aldı. İlk parlak teklifle Haldun 
Dormen yeni kurulacak İzmir Tiyat
ro Müdürlüğüne davet edildi. İkinci 
davet Ankaradan, Beşinci Tiyatro
dan geldi. Nihayet, son olarak Kü
çük Sahne elemanları Dormenden 
yeni piyeslerini sahneye koymasını 
istediler. Halbuki işte rejisör Dor
men, günlerdir olduğu gibi, gene Cep 
Tiyatrosunun daracık, soğuk ve kar
makarışık odalarında çalışıyor, prova 
üstüne prova yaptırıyordu. Ne İzmire 
gitmişti, ne Küçük Sahne ile anlaşa-
bilmişti. Zira Dormen "şart"lı bir 
rejisördü. Evvelki iki teklifin ceva
bında tamamen açıklanmayan şartla
rı, genç rejisör Küçük Sahne arka
daşlarının önüne, açık sözlülük ve ke
sinlikle koydu.: 

Gerçi iyi tiyatronun mutlaka iyi 
elemanlarla meydana getirilebileceği 
hakikati, son samanlarda daha kesin 
anlaşılmış gözüküyordu. Bilhassa re
jisöre gösterilen ilgi ve değerlendir
me, bunun açık bir işaretiydi. Yalnız 
bir tiyatroda rejisöre verilmesi gere
ken yer, hissediliyordu ki hâlâ müna
kaşa halindedir. 

Rejisör Dormen dekoratör, kos-
tümcü, oyuncu herkesin kendisiyle 
tam bir mutabakat ve kendisine ita
at halinde olmasını istiyordu. Rejisö
rün rızası olmadan ne bir hece, ne bir 
mendil yer değiştirebilirdi. Roller bö
lündükten sonra o beğenmedi, bu vaz
geçti olmayacaktı. Provaya devam et-
miyen oyuncudan rol derhal geri alı-

pe
cy

a



TİYATRO 

da kendilerine, devamlı temsiller ve
rebilecekleri bir sahne kurmak va
adinde bulunmuştu. Çalışmalar iler
lemeğe başlamış, fakat Türkoca-
ğının vaadettiği sahne için hiç bir 
faaliyet görünmemişti. Gençler bu 
yeni sahneye bağladıkları ümid-
lerini hiç olmazsa bir müddet iç
lerinde saklamağa ve artık çalışma
ları birhayli ilerlemiş olan piyeslerin 
temsili için yeni bir sahne aramağa 
mecbur kaldılar. Millî Türk Talebe 
Birliği Başkanı ilk temsiller için Dev
let Tiyatrosu Sahnelerinden biri üze
rinde söz aldı. Müteakip temsiller i-
çin ise Maarif Kolejinin ve Sanat Se
venler Klübünün sahnelerinden isti
fade etmeyi düşünen gençler Türko-
cağının kendilerine vadettiği yeri 
yurdu belli bir sahneden de henüz ü-
mitlerini kesmiş değillerdi. 

Üniversite Tiyatrosunun temsilleri
nin vereceği sahne neresi olursa ol
sun, yeter ki Üniversiteli gençlerin 
şu andaki heyecanlı çalışmaları iki 
yıl Önceki gibi birden donup kalma
sın ve eserlerin rejisini üzerlerine al
mış bulunan Nihal Türkmenle Güner 
Sümer arkadaşlarını her iki eserde 
de Üniversite Tiyatrosunu ayakta tu
tabilecek yeter bir başarıya götüre-
bilsinler. Zira Üniversiteli gençler 
faaliyetlerini sadece Ankara şehri
nin hudutları içinde bırakmağa razı 
olmamakta ve bu ayın sonunda tem-
sil edecekleri eserleri Şubat başla
rında İstanbula da götürmeyi iste 
inektedirler. 

Fransa 
" B ü y ü k M o g o I " u n K a r ı s ı 

T ürkiyede bir erkek bir kızla ev
lenmek istedi mi müstakbel gelin 

önce yarı karanlık bir odaya kapa
tılır, rahat bir yatağa yatırılır. Son
ra kendisine yağlı un çorbaları içiri-
lir, bolbol hamur İşleri, yağlı ballı 
son derece ağır tatlılar, hülâsa semiz-
letici ne varsa onlar yedirilir. Bütün 
bunlardan gaye kızı elden geldiği ka
dar şişmanlatmak, yağlandırmaktır. 
Kız iyice şişmanlayıp tombullaşınca 
da evlendirilir. Türk erkekleri böy
le kadınlardan hoşlanırlar. Onların 
zevki bu! 

— Siz hiç Türkiyeye gittiniz mi, 
Madam Emilie ? 

— Hayır, gitmedim. Gitmiş olsay
dım şimdi burada sizinle karşılıklı o-
turup konuşamazdım ki! Türk erkek-

leri beni dünyada geri bırakmazlardı 
çünkü. Buna rağmen ben onlara gö
re yine de kâfi derecede şişman sa
yılmam ha!. Asıl kızkardeşim Maria 
gitmeliydi oraya. Bakın, o gitseydi 
şimdi burada pisten ev isleriyle uğra
şacağı yerde Büyük Moğol'un karı
sı Olurdu. 

— Yani kızkardeşiniz sizden daha 
mı şişman? 

— Eh, bir mislim değilse de aşağı 
yukarı okadar var 

— Ben New York'da Magic-City'-
deyken Polonyalı bir kadın tanımış
tım. Tam 420 kilo idi. 

— Onu da seven biri vardı mutlak. 
— Tabiî!. Hem de deli gibi. 
— Yaa, kimdi bu? 
— Köpeği. 
— Ya erkekler? Onu severi bir er

kek çıkmadı mı ? 

d'Aubarede: "Okadar boynuzludan 
sonra iste nihayet bir defa da sahne
de, aldatılan bir kadın görmekteyiz. 
Marcel Pagnol bu eserinde kadın 
cinsinin tâ budalalığa kadar varan 
iyiliğini karikatürize etmektedir" di
yor. 

Fransız seyircisi, sahnelerinde da
ha çok aldatılan kocalar görmeğe a-
lıştığı için tombul Milly Mathis'in 
oynadığı Emilie onlar nazarında ha
kikaten orijinal bir tiptir. Öte yan
dan Pagnol "Fabien"de sahneye yep
yeni bir Don Juan da kazandırmıştır. 
Piyeste herşey bir parça karikatüri
ze edilmiş olduğuna, zaten vak'a da 
bir panayırın ortasında bir fotoğ
rafçıda geçtiğine göre, Bouffee-
Parisiens Tiyatrosunda aynı gece 
piyesi seyreden biri Türk ailesi de 
Emilie'nin bu sözlerine gülüp geç
mişti. Türkler arasında şişman ka-

M. Pagnol'un "Fabien"inin ilk sahnesi 
Türk erkekleri şişman kadınlardan hoşlanırmış! 

— Hayır. Çünkü Magic-City'de 
hiç Türk yoktu". 

Marcel Pagnol'un son piyesi "Fa-
bien" bu sözlerde başlamaktadır. 
Türkler hakkındaki bu eğlenceli lâf
ları eden de piyesin kahramanların
dan 25 yaşlarındaki genç, yakışıklı 
Fabien'in 90 kiloluk karısı Emilie'dir. 

Fabien'in 28 Eylül 1956 da Bouf-
fes-Parjsiens Tiyatrosunda temsil e-
dildiği gece Pagnol'un bu son kome
disini görmeğe gelen seyirciler Emi
lie'nin sözleriyle katıla katıla gülme
ğe başlamışlardı. Eserin dört perdesi 
sona erinceye kadar da zaman za
man Emilie'ye acıdılar, fakat daha 
çok gülüp eğlendiler. Hakikaten ya
zarın bu son komedisi erkek cinsin 
çapkınlığını bütün cepheleriyle gös
termekte ve kadınlar üstündeki tesi-
rini de biraz alayla belirtmekteydi. 
"Fâbien"den bahsederken Gabrlel 

dınların revaçta olduğu devirler çok
tan tarihe karışmış ve piyesin kah
ramanı Emilie'nin 180 kiloluk karde
şi Türkiyeye "Büyük Moğol" zama
nında bile gelse kolay müşteri bu
lacağı pek şüphelidir. Ama ne var ki 
Pagnol bu son komedisini birtakım 
hoş karikatürlerden meydana getir
miştir. Kahramanı, aptal derecede 
saf Emilie'nin Türkler hakkında ye
gâne bildiği şeyin belki de şurdan 
burdan kulağına çalınan ve ucu tâ 
beşinci asırda Hunların Avrupayı is
tilâsına dayanan bir "Büyük Moğol" 
lâfından ibaret oluşu pek tabiidir. Bu 
sebeble piyesi seyreden Türk erkeği
nin elli yaşına rağmen hâlâ. incecik, 
hâlâ zarif karısına dönüp gülerken 
yüzünde hiçbir şaşkınlık, hiçbir k ı r 
gınlık ifâdesi yoktu. Asıl şaşırarak 
onlara bakanlar yanlarındaki Fran
sız dostlarıydı. 
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S İ N E M A 
Amerika 

Karnaval sevgisi 

New-York'lu film tenkitçileri, her 
yıl Sinema Akademisi tarafından 

dağıtılan Oskar heykelciklerinden ön
ce yılın en başarılı filmi, rejisörü, ka
dın ve erkek okuyucularım seçer. U-
mumiyetle akademi üyelerinden da
ha isabetli kararlara varan tenkitçi
ler, bu yıldan itibaren "en iyi"ler lis
tesine senaryo yazarlığını da kat
mış "bulunuyorlar. 1956 neticeleri 
birçok kimseleri şaşırtabilir. En iyi 
film mükafatını, ilk olarak renkli ve 
geniş perde sistemlerine göre hazır
lanmış bir eser kazanmıştır. Mükâ
fata namzet gösterilen beş filmin 
arasında "Giant - Devlet Ülkesi" -
-George Stevens-, "Moby Dick - De
niz Ejderi" -John Huston-, "Lust for 

"Around the World in 80 Days" se
naristi 6. J. Perelmann'a kaptırmıştır. 

En iyi rejisörlüğün namzetleri 
"Moby Dick" ile John Huston, "Gi
ant" ile George Stevens, "Baby Doll" 
ile Elia Kazan, "The Wrong Man" ile 
Alfred Hitchcock idi. "Moby Dick"te 
yaratabildiği canlı ve mistik hava bu 
mükâfatı haklı olarak John Huston'a 
kazandırdı., 

Erkek oyuncu mükafatı "Lust for 
Life"da ressam Van Gogh'u canlan-
dırabilmesindeki ustalık sayesinde 
Kirk Douglas'a verildi, öbür nam
zetler arasında "Gianf'taki rolü için 
James Dean de vardı. En iyi kadın 
oyuncu mükâfatını "Anastasia"daki 
kompozisyonuyla Ingrid Bergman 
haketti. Federico Fellini'nin "La St-
rade"sı en iyi yabancı film olarak 
seçildi. 

"Harp ve Sulh"ten şatafatlı bir sahne 
Maliyeti : 6 milyon dolar 

Life" -Vincente Minnelli- gibi drama
tik filmlerin yanında "The King 
and I" ve "Around the World in 80 
Days - 80 Günde Devri Alem" gibi 
Hafif konulu, filmler de vardı. Pro
düktör Michael Todd'un Todd-AO 
geniş perde sistemine göre çekilen 
"Around the World in 80 Days" adlı 
eserinin mükafatı alması Amerika
lı tenkitçilerin eğlence filmlerine 
gösterdikleri sevginin bir işaretidir. 
Michael Anderson rejisörlüğünde 
çevrilen bu film New-York Times ga-
zetesi sinema tenkitçisi Bosley 
Crowther'e göre tam bir sinema kar
navalıdır. "Giant", çiftçilikten en
düstriye geçişi hikâye eden,. Ameri
kan materyalizminin köklerini araş
tıran büyük bir epik eser olmakla 
birlikte senaryo yazarlarına verilen 
mükâfatı da Jules Verne klâsiği 
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Dev filmler yılı 

Amerikada televizyonla yarış olan
ca hızla devam etmektedir. 1956 

yılında çevrilen filmlerin başlıca hu
susiyetleri çoğunun geniş perde sis
temlerine göre hazırlanmış, alışılmış 
film sürelerinden çok daha uzun olma
larıdır. Dikkati çeken bir başka nok
ta da senaryoların umumiyetle ta
nınmış romanlar, tiyatro eserleri ya
hut tarihi hikâyelerden meydana ge
tirilmeleridir. Prodüktörlerin doğru
dan doğruya sinema için hazırlanmış 
senaryolara para yatırmaktan çe
kindikleri anlaşılmaktadır. Sansür 
nizamnamesinde hafifletilen yahut 
kaldırılan maddeler sayesinde Ame
rikan filmleri daha geniş ve daha 
samimî ifade gücüne sahip olabil
mişlerdir. Ayrıca Mac Carthy cere
yanının eski şiddetini kaybetmesin

den istifade eden rejisörler cemiyet 
gerçeklerim daha rahatlıkla ortaya 
koyabilmektedir, Bu arada bağım
sız filmlerin çoğalması da iyiye doğ
ru atılan adımlardan sayılabilir. 

Yılın en önemli filmlerinden biri 
olan "Giant - Devler ülkesi" yutar
da sayılan hemen hemen bütün hu-
susiyetlere sahiptir. Edna Ferber'in 
aynı addaki best-seller'inden meyda
na getirilen film 220 dakika sürmek-
te, kurak ve fakir bir ova olan 
Texas'ta petrol bulunduktan sonra-
ki değişiklikleri göstermekte, Ame
rikan ırkçılığına, materyalizmine 
şiddetle çatmaktadır. Time mecmu-
ası bir sosyal realizm şaheseri olan 
"Giant"ı yılın en başarılı filmi ola
rak göstermektedir. Rejisör George 
Stevens'in hikâyesini anlatıştaki us
talığı seyircilere filmin uzunluğunu 
hissettirmemektedir. Bir başka sine
ma şaheseri de John Huston'un Her-
man Melville'in klasik romanından 
adapte ettiği "Moby Dick - Deniz Ej
deri"dir. Büyük ve canlı bir deniz 
destanı olan "Moby Dick" bağımsız 
sinemacılığın en değerli örneklerin
den biridir, 

Tolstoy'un ünlü romanından adap
te edilen "War and Peace - Harp ve 
Sulh" pahalılığı, uzunluğu ile yılın 
tipik filmlerindendir. King Vidor ida
resinde çevrilen film yer yer başarı
lı sahnelere sahip olmakla birlikte 
bütün halinde ele aldığı konunun a-
ğırlığı altından kalkamamaktadır.. 6 
milyon dolara malolan ve 208 dakika 
süren "War and Peace"in öbür pa
halı ve uzun "spectacle" rakibi, Ce-
cil B. De Mille'in yeniden çevirdiği, 
219 dakikalık ve 13.5 milyon dolar
lık "The Ten Commandments - On 
Emir"dir. Jules Verne'in romanından 
adapte edilen "Around the World in 
80 Days - 80 Günde devri âlem" ge
niş bütçesi ve uzunluğu kadar, teknik 
yenilikleri, ve akıcı hikayesiyle de 
dikkati çekmektedir. 

Romanlardan adapte edilen uzun 
ve pahalı eserlerin yanında tanınmış 
müzikli sahne komedisi "The King 
and I - Kral ve Ben" de yer almak
tadır. 7 milyon dolara çıkan bu film 
şimdiye kadar yapılan müzikli film
lerin en iyilerinden biri olarak gös
terilmektedir. Geçen yılki Berlin 
Film Festivali'nde büyük mükafatı 
alan, Gene Kelly'nin "Invitation to 
the Dance - Dansa Davet" adlı eseri 
Amerikada pek geniş akisler uyan-
dırmamıştır. Müzikli filmlerle şöhret 
yapan Vincente Minelli ise 1956'da 
iki dramatik film çevirmiştir. Büyük 
bir renk ve dekor ustası olan Minel
li' nin Irving Stone'un biyografik ro
manından hazırladığı "Lust for Li
fe - Yaşama Hırsı" Van Gogh'un tra
jik hayatını kendi renkleriyle ortaya 
koymaktadır. Minelli'nin öbür filmi 
Broadvvay'de başarı kazanan "Tea 
and Synpathy" adlı piyes üzerine ku
rulmuştur. Hollywood'un ele almak
tan çekindiği bir konu olan homosek
süellik ve zina meselelerine temas 
etmektedir. Gene sinemaya tiyatro
dan adapte edilen bir filîn de "Bus 
Stop - Otobüs Durağı"dır. Joshua 
Logan'ın mizansenim tertiplediği bu 
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eserde tenkitçilerin işaret ettiğine 
göre Marilyn Monroe dişiliğiyle bir
likte ilk olarak, oyunculuğunu da or
taya koymaktadır. Ingrid Bergman 
ise bir Fransız piyesinden adapte e-
dilen "Anastasia" ile yıllardan son-
ra ilk defa bir Amerikan filminde 
rol almaktadır. 

Cüsselerinden çok konularıyla, ele 
aldıkları meselelerle ehemmiyet ka
anan filmler zengin rakiplerinin ara
sından sıyrılıp alâka toplamaktadır
lar. Robert Wise'ın rejisörlüğünde 
çevrilen "Somebody Up There Likes 
Me - Beni seven biri var" boksör 
Rocky Graziano'nün hayatını anlat
makta, yetiştiği kötü muhitin ondaki 
tesirlerini göstermektedir. Bu bakan
dan "Somebody Up There Likes Me" 
daha Önceki yıllarda çevrilen "The 
Wild One - Kanlı Hücum", "Rebel 
Without A Cause - Asi Gençlik" ve 
"The Blackboard Jungle - Kara tah
ta Ormanı" gibi çocuk suçlarını ele 
alan filmlerin bir devamı sayılabilir. 
Nicholas Ray'in 1956'da yaptığı "Big-
ger Than Life - Hayattan Büyük" 
aksülâmelle karşılanmış, ortaya koy
duğu meseleleri büyüttüğü iddia e-
dilmiştir. Maamafih "Rebel Without 
A Cause"un da Amerikada aynı şe
kilde karşılandığı, buna karşılık Av
rupa'da büyük başarı kazandığı göz 
önünde tutulursa, Nicholas Ray'in bu 
filmi için de söylenenlere ihtiyatla 
kulak Vermek gerekir. 1955'de "The 
Big Knife - Kan Asla Kurumaz" adlı 
filmiyle Hollywood prodüktörlerine 
hücum eden, sistemin aksaklıklarını 
ortaya koyan Robert Aldrich 1956'da 
toplarını orduya çevirmiş "Attack -
Hücum" ile Amerikan ordusunda da 
korkak ve beceriksiz subayların bu
lunduğunu göstermekten çekinme
yen harp aleyhtarı bir film meydana 
getirmiştir. Elia Kazan'ın "Baby 
Doll - Taff Bebek"i sansürün hışmın
dan zor kurtulan filmlerdendir. A-
merika Güney Eyaletlerindeki fakir 
ve cahil toplulukların tipik insanla
rını ve davranışlarını gösteren "Babi 
Doll"daki sevişme sahneleri, Ameri -
kadaki dinî cemiyetler tarafından 
ahlâka aykırı ilân edilmiş, kefillik va
tandaşların bu filmi görmemeleri tav
siye edilmiştir. 

Yukarda sözü geçen filmler yanın
da Amerikan sinemasının karakte
ristik eserleri olan kovboy ve gangs
ter filmlerinden de bahsetmek gere
kir. "Western'lerin büyük ustası John 
Ford "The Searchers - Çöl Aslanla
rı" ile kızılderili hikâyelerini yem
den ele almıştır. William Wyler ise 
"Friendly Persuasion - Dostça İk-
na"da kuzey - güney savaşı sırasın
da Indiana'lı bir çiftçi ailesinin yaşa
yışını işlemiştir. Richard Brooks'un 
"The Last Hunt - Son Avlanış"ı 
western'lerde üzerinde pek durulma
yan avcılık meselelerine dairdir. 

Alfred Hitchcook her zamanki tek-
nik ustalığı ile iki film çevirmiştir. 

"The Man Who Knew Too Much. -
Çok Bilen Adam" ve "The Wrong 
Man - Lekali Adam"da Hitchcock'un 
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S. Hayward Dehşet Meydanında 
Beyaz perde üstünde şiir 

SİNEMA 

Amerikalı küçük çiftçilerin ezeli der
di, ev sahibi olabilme temasını işli
yor. Steinbeck romanlarından bir 
çoğunun konusu olan bu ana fikir, 
ustalıkla yaşatılan kahramanlarla 
samimiyet ve canlılık kazanabiliyor. 
Hayallerinde yaşayan küçük ve eski 
evi satan alabilmek için hayatlarını 
tehlikeye atanlar, zafer sarhoşluğu 
içinde rodeo'ya niçin giriştiklerini 
unutanlar gibi Nicholas Ray de 
"Dehşet Meydanı"nda filmin çıkış 
noktasını zaman zaman ihmal edi
yor. Çiftçileri rodeo oyunlarına sü
rükleyen sebeblerin sadece sözlerle 
izah edilmesi, neticeyi doğuran se
beblerin belirli olarak ortaya konma
ması, filmdeki dramatik yapının gü
dünü azaltıyor. Buna rağmen Ray 
rodeo'cuların sıkıntılı, korkulu, hiç 
de özenilmiyecek hayatlarını gerçek
lerden uzaklaşmadan, her zamanki 
gizli hüznüyle işleyebiliyor. Buna bir 
de Susan Hayward'ın başarılı oyunu 
inzimam edince "Dehşet Meydanı" 
şevkle seyredilebilen bir film oluyor. 

Ustaların azizlikleri 
V ahşiler Hücum Ediyor" diye 

isimlendirilen bir filme giden se
yirci pek tabiî kızılderililerle kov
boylar arasında kanlı bir savaş sey
retmeyi bekler. Ama 1938'den beri 
kızılderilileri her savaşında yenen 
John Ford bu sefer onları beyazlar
la birlikte bir kamp ateşinin etrafın
da kolkola dans ettiriyor. Film adla
rında seyirci tavlamak için başvu
rulan aşırdıklar "Wagonmaster"e ta
kılan adla yalancılık derecesine var
mıştır. Gelişi güzel sebeblerle değer
li filmlerin gösterilmesine mani olan 
sansürün bu düpedüz aldatmacalar 
hakkında ne düşündüğü pekçok kim
senin haklı olarak merakım çekmek-
tedir. 
"Wagonmaster" Ford'un büyük 
filmlerinden, hattâ güzel filmlerin
den bile değil. Batıya göçü halk şar
kıları yardımıyla - anlatmak İsteyen 
film hareketli' olsun diye araya bir 
takım lüzumsuz olaylar sıkıştırıl
mış. Basit ve çocukça hikâyesine 
rağmen büyük sinemacı John Ford'un 
duygulu ve ustalıklı anlatışı "Wagon-
master"in zevkle seyredilmesini sağ
lıyor. 

Öbür yandan "Bengal Kahraman
ları - Bengal Brigade" Laslo Bene-
dek hayranlarını hayal kırıklığına 
uğratıyor. "Satıcının Ölümü - Death 
of a Salesman" ve "Kanlı Hücum 
The Wild One" gibi eserler verebilen 
Benedck'in Hindistan'da İngiliz em
peryalizmini destekleyen bu filmi çe-
virmeye nasıl yanaştığını tahmin e-
debilmek çok güç. Maamafih o da ne 
yaptığının farkında olacak ki işi ta
mamen bir memur rejisör zihniyetiy
le ele almış. Bilhassa "The Wild 
One"da ortaya koyduğu montaj us
talıkları ve çarpıcı tesirlerden burda 
en ufak iz yok. Benedek prodüktör-
lerle alay edercesine şahneye koyuş 
tekniğini filmin konusuna uygun dü
şürmeğe gayret etmiş.. 
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tehlikeyle karşılaşan kişileri seyirci
leri gene heyecanlandırabilecekleridir. 
Başka bir sinema ustası Fritz Long 
"While the City Sleeps Şehir Uyur
ken" de siyah - beyaz cinemascope 
denemesine girişmektedir. Nihayet 
"The Killing - Kanundan Kaçılmaz" 
Stanley Kubrick adlı genç bir sine
macının yaratıcılığını ispat etmek
tedir. Kubrick 320.000 dolara çıkan 
filmiyle milyonluk "spectacle"ların 
çoğundan daha başarılı bir film orta
ya koyabilmiştir. 

Filmler, 
"Dehşet Meydan" 
Nicholas Ray'in Amerikanın büyük 

rejisörleri arasına girişi "Rebel 
Without A Cause - Asi Gençlik"le ol
du. Maamafih bundan önceki film
leri teknik ustalığını, sosyal kaygı
larını, insanları beşerî taraflarından 
ele alışım, şiirli üslûbunu ortaya ko
yabilmektedir. "The Lusty Men -
Dehşet Meydanı" da bunlardan biri. 
Boğa güreşçiliği; otomobil yarışçılı
ğı, canbazlık kadar tehlikeli bir iş 
olan rodeo - yabani at ve boğaların 
sırtında düşmeden durabilme hüneri-
müsabakaları dekoru içinde, Ray 
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konulara uygun sesleri bulmuşlardı. 
Telemann'ın Süiti, programdaki bir
çok ilgi çekici eserden ancak bir ta
nesiydi. İlk kısmı XVIII. asır musi
kisine tahsis edilen programda Cou-
perin'in iki viyolonsel için bir süiti 
İtalyan bestekârı Carlo Tessarini'-
nin, Telemann ve Couperin yanında 
pek soluk kalan, viyolonsel ve piyano 
için bir sonatı vardı. 

Max Reger'in ikinci kısmı açan so
lo viyolonsel süiti (Re Minör) baş 
ağrıtıcı bir musikiydi. Fakat Hinde-
mith'in, her haliyle bir gençlik eseri 
olduğunu belli eden sonatı- (Op. 11 se
risinden) herhalde programın en ca
zip eseriydi. Hindemith'i kuruluk ve 
soğuklukla itham edenler anlaşılan 
bu bestekârın, 1920'lerde yazdığı mu
sikiyi hesaba katmıyorlardı. 

Devlet Konservatuarının viyolon
sel öğretmeni olan ve her mevsim en 
az iki konser veren Martin Boch
mann, bu konserinde de kaliteli bir 
çalgıcı ve üstün bir musikişinas ol-
duğunu gösterdi. Sonatlarda Piya
nist Ferhunde Erkin bir enerji kay
nağı ve mükemmel bir icra arkada
şıydı. 

Bir kıyas 

Ses ve Tel Birliği'nin bu konseri, 
üç tane zevk sahibi ve ehil musiki

şinasın bir araya gelip, seviyeli bir 
programla halk huzuruna çıktıkları 
zaman zevkle dinlenen, samimi ve 
ciddi bir musiki yapabileceklerini, 
böyle bir konserin her bakımdan bir 
değer taşıyacağını gösteriyordu, iki 
gün sonra, çok daha geniş imkânlar
la hazırlanmış olması gereken bir 
konser verildi. Ankara Filarmoni 
Derneği'nin "Dördüncü Açılış Kon
seri" Ses ve Tel Birliğinin maksatla
rı musiki yapmak olan üç kişisine 
mukabil, Ankara Filarmoni Derneği 
koskoca bir senfoni orkestrasının 
-her nekadar programda ismi belirtil
miyorsa da, Cumhurbaşkanlığı Filar
moni Orkestrası- ve altı solistin kuv
vetlerini bir araya getirmişti. Bir pi
yanist, bir viyolonist, bir cellist, iki 
Soprano, bir tenor.. Düşünceli bir 
programcı, bu uyuşmaz elemanlarla 
bile, ne kadar güzel ve alâka çekici bir 
program meydana getirebilirdi! Hal
buki ele ne geçtiyse, sıraya ve müna
sebete bakılmadan, eserlerin bütün
lüğüne aldırılmadan, bir araya geti
rilmiş, program diye bir çeşit prog
ram potpurisi, bir kirli çıkı meydana 
getirilmişti. 

Yakışıksızlık bununla bitmiyordu. 
İkinci kısımda Nusret Kayar, Boc-
eherini'nin bir çello konsertosunun 
sadece ikindi ve üçüncü kısımlarıyla 
yetiniyordu. Bunu aryalar takip edi
yor, sonra Sedat Ediz Max Bruch'un 
mahut konsertosunun ikinci kısmını 
çalıyor ve program gene bir arya ve 
bir şarkıyla sona eriyordu. Dürt yıl-
dır, musiki hayatımıza ne gibi t i r 
faydası dokunduğu henüz anlaşılma
yan bu derneğin hareket hattını ta
yin eden efendiler, afişlerine Suna 
Korad gibi, Özcan Sevgen gibi, Belkıs 
Aran gibi, Mithat Fenmen gibi ta
nınmış sanatkârların, Beethoven, 
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Konserler 
Gulliver ve Telemann 

Sadece eserlerinin sayısı, Georg 
Philipp Telemann'a musiki tari

hinde bir yer sağlamağa yeterdi. 600 
tane Fransız stilinde uvertür, 44 pas-
sion, 32 oratoryo, 40 opera, sayısız 
oda musikisi eseri, kantat ve motat 
yazmıştı. Eserlerinin müfredatını çı
karmak için çok gayretli bir müzi
kologa ihtiyaç olduğu şüphesizdi. 
Kendisi bile bu işi yapmağa yanaş
mamıştı. 

Telemann'ın tek meziveti, verimlili
ği değildi. Kusursuz tekniği, nadir 
rastlanan bir hayal zenginliğiyle bes
leniyordu. Çağının musiki cereyan 
larını yakından takip ediyor, Fran
sız ve İtalyan tesirlerini, Alman ö-
ziyle birleştiriyor, Haydn ve Mozart'
ın klâsik üslûbunu hazırlıyordu. Ça
ğında, Bach'dan daha önemli bir bes
tekârdı. Memleketinde büyük rağbet 
ve itibar görüyordu. Leipzig'de Tho-
maskirche kantorluğu vazifesi ancak, 
Telemann bu vazifeyi reddettiği için, 
Bach'a verilmişti. Bir tarihçinin de 
dediği gibi Telemann "komple sanat
kâr"dı. 

Ölümünden sonra Telemann da, 
tıpkı bir Bach gibi, nisbî bir karan
lığa gömüldü. Bach'ı yeniden aydın
lığa çıkarmak için bir Mendelssohn'a 
ihtiyaç, vardı. Telemann ise henüz 
"keşfedilmeyi" beklemektedir. 

Telemann'ın giriştiği mühim işler
den biri de bir musiki yayım teşeb
büsüydü. "Der getreue Musik-Meis-
ter" - Gerçek musikişinas - adını ta
şıyan ve iki haftada bir neşredilip 
abonelerine gönderilen nota mecmu-

asına da bol bol eser yetiştiriyor ve 
böylece öteki besteleme faaliyetini 
yorulmak bilmeden bir yenisiyle des
tekliyordu. Bu mecmuada yer alan 
eserlerin eh çok dikkat çekenlerin
den biri "Gulliver Süiti" idi. İsmin
den de anlaşılacağı - gibi bu eser, 
Jonathan Swift'in meşhur masalın
dan mülhemdi. Swift'in masalı 1726 
yılına aitti. Telemann ise süitini, iki 
yıl sonra, 1728'de bestelemiş ve prog
ram musikisinin, yani hikâye anla
tan, tabiat tasvir eden, edebiyata el 
atan musikinin en güzel örneklerin
den birini vermişti. Bugün program 
musikisi denince akla önce XIX. asır 
ve Berlioz, Liszt, Strauss gibi beste
kârlar gelir. Fakat bu çeşit musiki
nin öncesi de vardı. XVIII. asır Pran
gasında tabiatı taklit etmeyen beste
kârlar hoş görülmezdi. Telemann'-
ın da, Couperin'lerin, Rameau'larrn 
kapıldığa bu cereyana yan çizme
miş olduğu anlaşılıyordu. İki melo
di çalgısı için yazılmış Gulliver süi
tinde bestekâr, Swift'in hikâyesinin 
tiplerini, cüce Liliput'ları dev Brob-
dingnag'ları, vahşî Yahoo'ları vs. us
talıkla tasvir ediyordu. Yazı tarzı, 
seçtiği konudaki fantaziye tamamen 
uygundu. Bu ara, kullandığı 3/32, 
1/24 gibi ölçüler, birçok modern bes
tekârın bile zihnini çekecek cinsten
di. 

Geçen hafta "Gulliver Süiti", Ses 
ve Tel Birliğinin bir konserinde, iki 
viyolonselle, Beatrice ve Martin 
Bochmann tarafından çalındı. Sa
natkârlar, Telemann'ın musikisini 
bir oktav aşağı nakletmişler, fakat 
cüceleri temsil eden kısmı tiz sahada 
bırakmışlar, devleri anlatan kısmı ise 
iki oktav aşağı taşımışlar, böylece 

Piyanist Mithat Fenmen 
Faydalanılmayan maharet 
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Adalet - Gençlerbirliği maçından görünüş 
Talihi de yendiler 

Boccherini, Verdi, Menotti, Bruch, 
Johann Strauss gibi bestekarların 
isimlerini sıralamakla büyük bir iş 
yaptıklarını ve herhalde "muazzam" 
bir konser verdiklerini sanıyorlardı. 
Programlarım, titizlikle seçilmiş bir 
orkestra eseri, bir konserto ve bir 
senfoniden meydana getirmek, iyi 
bir icra meydana çıkmasını sağla
mak, musikiyi' ön plânda tutmak, 
dinleyiciyi şişirmek yerine doyurmak, 
herhalde bu iddialı zevat için fazla 
mütevazı bir işti. Celâl Bayar'ın "Gü
zel Sanatları halkımıza benimsetebi-
lirsek, içtimai seviyemizi yükseltmiş 
oluruz" sözünü tahakkuk ettirmek 
maksadıyla kurulduğunu iddia eden 
Dernek, bugünkü haliyle, ya bu mak
sattan çoktan vazgeçmiştir; ya da 
Güzel Sanatların halka nasıl benim-
setilebileceği hususunda en ufak bir 
fikri yoktur. 
İcraların kayda değer tek tarafı, 

sopranolardı. Belkıs Aran, Menotti'-
nin "Konsolos"undan Kâğıt Monolo
gu'nda gene büyük bir tesir yarattı. 
Suna Korad -artık alâmeti farikası 
haline gelen- Gece Kraliçesi Aryasın
da ve Strauss'un "İlkbahar Sesleri
nde birinci sınıf bir virtüözdü. De
vam ettiği anlaşılan rahatsızlığı, te
nor Özcan Sevgen'in konsere iştira-
kına engel oldu. 

Opera 
Eşeklere ihtar 

M etropolitan operasının repertu-
arındaki tek operet olan Johann 

Strauss'un "Yarasa"sı bir müddet 
için rafa kaldırıldı ve yerini Fransız 
operet üstadı Jacques Offenbach'ın 
"La Perichole"u aldı. Temsilin husu
siyetlerinden biri, eseri sahneye ko
yan Cyril Ritchard'in hem de oyun
daki başrollerden birini almasıydı. 
Rejisör Ritchard bu hususta verdiği 
beyanatta şöyle dedi: 

"Metropolitan idaresi, sesine rağ
men anagaje edilen yegâne icracı ol
duğumu resmen açıklamamı istedi. 
Sesimde ancak dört tane doğru no
ta vardır. Geri kalanı gıcırtıdır." 

Zaten, Ritchard'ın oynadığı Genel 
Vali için güzel bir ses olmasa da 
olurdu. Bu rolün istediği, çeviklik, 
üslûp ve nükteydi. Bunları da Cyril 
Ritchard gibi usta bir tiyatrocu bol 
bol veriyordu. 

Temsilin bir başka hususiyeti de, 
bir eşeğin sahneye çıkmasıydı. Met-
ropolitan Müdürü Rudolf Bing, sah
nede hayvan kullanılmasını asgarî 
hadde indirmişti. Bir zamanlar Met-
ropolitan'ın Carmen temsilinde sekiz 
kadar hayvan kullanıldığı vaki ol
muştu. Fakat, nadir istisnalar hariç, 
Müdür Bing artık buna müsaade et
miyordu. İşte, bu nadir istisnalardan 
biri de Offenbach'ın operetiydi. Gece
si 30 dolara. Amos adlı- bir eşek ki
ralandı. Fakat Amos, umumi prova
ya geç gelince, Rudolf Bing tebliğ 
levhasına şöyle bir ihtarname astır
dı: 

"Şimdiden sonra hiçbir eşek, prova
lara ve 'temsillere geç gelmiyecektir." 

Futbol 
Hasılat maçları 

Geçen hafta Pazar günü, şişman 
uzun boylu, esmer bir şahıs Mit-

hatpaşa stadının idarecilere mahsus 
L kapısı önünde adeta bir heykel 
gibi duruyordu. Maçtan çıkanlar bu 
aşina simayı tebessümle selâmla
makta ve tebrik etmekteydiler. Bu 
mağrur idareci Sadri Usuoğlu'dan 
başkası değildi ve arada sırada şap
kasını çıkartarak etrafa mültefit te
bessümler dağıtıyor, selâmlıyanlara 
mukabelede bulunuyordu. Halinden 
çok memnun olduğu anlaşılıyordu. 
Gerçekten de takımı kendisinden ü-
mit edilmiyecek kadar büyük bir bar 
şan kazanmıştı. Beykoz gibi çetin 
bir rakibi 5-2 mağlup etmek.. Dile 
kolaydı bu!. Vakıa Beşiktaş takımı
nı sahada görenler hayretlerini giz-
leyememiş ve Beşiktaşın sahadan 
mağlup çıkacağına hükmetmişlerdi. 
Nusret, Eşref ve Bülent gibi büyük 
maç oyuncularına böyle kritik bir 
müsabakada nasıl olur da yer veril
mezdi? Bu doğrusu bir idareci için 
büyük bir riskti. Hem de Sadri U-
suoğlunun son zamanda Beşiktaş klü-
bündeki yeri eskisi kadar sağlam da 
değildi. Gayrımemnunlar artık onu 
serbestçe tenkit ediyorlardı. Kurt i-
dareci bunlara cevap veremez olmuş
tu. Çünkü takım kifayetsizdi ve ligte 
aldığı neticeler tatmin edici olmak
tan uzaktı. Beşiktaş Federasyon Ku
pası final maçını da kaybetmiş ol
saydı, umumi kaptanın durumu da
ha da güçleşecek ve belki de diğer 
klüplerde olduğu gibi Beşiktaş da 
bir fevkalâde kongreye gitmek mec

buriyetinde kalacaktı. Usuoğlu eski 
itibarına tekrar kavuşmuş ve insiya-
tifi eline geçirmişti. Bu durumda mu
halifleri susmaktan 'başka birşey ya
pamazdı. Gerçekten umumi kaptan 
tehlikeli bir oyun oynamıştı. İki kurt 
futbolcuyu saf harici bırakmak, o-
nun yerine kabiliyet ve durumları, 
meçhul iki gence şans tanımak doğ
rusu büyük bir cesaretti. Çünkü kay
betmek Beşiktaşa kırılan prestiji ya
nında enaz 150 bin liraya mal ola
caktı. Bu astronomik, rakam finale 
kalan Beşiktaş ve Galatasaray takım
larının Federasyon Kupası maçları
nın programına göre diğer sebebler-
de yapacağı deplasman maçlarından 
elde edilecek hasılattı. Fenerbahçe, 
Galatasaraya mağlup olarak bu bü
yük şansı kaybetmişti. Şimdi "yılba
şı turnesi" namı altında bir seyahate 
çakmış Ankara, Adana, Eskişehir ve 
İzmir şehirlerinde muhtelif temaslar 
yapıyor ve kaybettiği parayı telâfi 
etmenin yolunu arıyordu, 

Beşiktaş - Beykoz 

Umumî kaptan Sadri Usuoğlunu ha
yatından son derece memnun kılan 

bu maçta Beşiktaş hakikaten çok gü
zel bir oyun çıkardı. Havadan ve u-
zun paslarla yaptığı akınlar Beykoz 
kalesi için daimi bir tehlike oldu. 
İlk devrede attıkları 3 gol hazırla
nış bakımından fevkalâdeydi» Vakıa 
Beykozlular da aynı miktarda gol po
zisyonuna girdiler. Hatta gollük şüt
ler de attılar. Ama kaleci Varol, bu 
tehlikeleri önlemesini bildi. Aksi hal
de maçın neticesi değişebilirdi. İkin
ci devreye Beykozlular hızlı bir tem
po, ile başladılar. İlk devredeki asabi 
halleri geçmişti. S gol farka rağmen 
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oyunları bozulmamıştı. Tam 15 inci 
dakikanın dolduğu bir sırada, iki gol 
kazanmışlar ve bir fırsatı da kaçır
mışlardı. İşte bu andan sonra oyunun 
kaderi değişti ve hakem Sulhi Ga-
ranın cömert bir kararla verdiği pen
altı Beykozun mağlûbiyetini ilâna 
kâfi geldi. Bunu son dakikalarda Coş
kunun attığı 5 inci gol takip etti. Be
şiktaşlılar kuvvetli rakiplerini 5-2 ye
nerek Federasyon Kupası finaline 
kalmaya hak kazandılar. 
Fenerbahçenin turnesi 
Geride bıraktığımız hafta içerisin-

de yılbaşı turnesine çıkan Fe
nerbahçe, Ankarada Demirsporla 
karşılaşmış ve ilk devrede yediği go
le zorlukla mukabele ederek kuvvet 
Ölçüleri bakımından kendisinden ha
fif rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı. 
Turnenin bu şekilde başlaması San-
Lâcivertli takım için hayırlı olma
mıştı. İşte Adana yolculuğu böyle 
başlamıştı. Adana Demirsporu çok 
güzel bir oyundan sonra ve Selâmi-
nin attığı gollerle Fenerbahçeyi 2-1 
mağlup etmesi doğrusu bir sürpriz te
siri yaratmadı. Çünkü daha evvelki 
seyahatte Demirspor, Fenerbahçeyi 
gene mağlûp etmişti. Fakat ertesi gün 
Tün Mensucatla 2-2 berabere kalış
ları, Basrinin dişlerinin dökülmesi, 
Şerefin kolunun çıkması, Necdet'in 
ayak bileğinden sakatlanması takımı 
seyahate götürenlere karşı bilhassa 
klüp çevrelerinde menfi bir hava ya
rattı. Fenerbahçeliler herşeye rağ
men hasılat maçlarını yarıda bırak
mak, niyetinde gözükmüyordu. Bu 
hafta İzmirde yapılacak karşılaş
malar bakalım ne netice verecekti? 

Galatasaray İzmirde 
F enerbahçenin başarısız neticeler 

elde etmesine mukabil Galatasa

raylılar geçen hafta Cumartesi ve Pa
zar günleri İzmirde iki galibiyet aldı
lar. Cumartesi günü Alsancak stadın
da güzel bir oyundan sonra Altayı 3-0 
mağlup eden Sarı-Kırmızılılar bir 
gün sonra da İzmirsporu Kadrinin 
attığı gollerle gene aynı şekilde mağ
lûp ettiler. İzmirli sporseverler Ga-
latasarayın güzel oyununu takdir et
tiler ve maçtan sonra büyük tezahü
ratta bulundular. 

Adalet Ankarada 

Gene lig maçlarının tehir edilme
si sebebiyle İstanbul liginde ba

şarısızlığa uğrayan, fakat takım ha
linde hakikaten Orta Avrupa futbo
lunu temsil eden Adalet, geçen hafta
nın Cumartesi günü Ankarada Genç-
lerbirliği ile karşılaştı ve bu maçı 3-9 
kazanmaya muvaffak oldu. Bir gün 
sonra ise Kırmızı - Beyazlı takım bol 
deplasmanlı yerden, kısa paslı ince 
futbolunu Güneşspor karşısında gös
termiş ve bu maçtan da 3-1 galip çık
masını bilmiştir. Gittikçe form tutan 
ve takım halinde anlaşma gösteren 
Adaletin ikinci devrede puvan cetve
linde yukarıya çıkacağı tahmin edil
mektedir, çünkü eleman itibariyle 
hakikaten büyük kıymetlere sahip
tir ve Ankarada artık makûs talihi
ni yenmiş bulunmaktadır. 

Vefanın kongresi 

Son bir ay İçerisinde gazetelerin 
Spor sayfalarına bir göz atanlar 

hemen her gün Vefa klübüne alt bir 
haberle karşılaşıyorlardı: "Vefa klü
bü iflâs ediyor", "Vefa klübü futbol
cularına aylıklarını ödeyemiyor", "Ve-
fa klübünde karışıklık", "Vefa klü-
bünde hizipleşme", "Vefa klübü fev
kalâde kongre yapıyor".. Bu son ha
ber diğerlerinin tamamlayıcısıydı. 

Futbol ve 
Aristokrasi 

İ ngiltereyi 77 milli maçta 
temsil eden Dünyanın 1 nu

maralı futbolcusu Stanley Mat-
thews'e İngiliz İmparatorluğu
nun komandörü payesinin veril-
mesi az kalsın bir sınıf müca
delesine yol açacakta. Zira da
ha önce kriket ve at yarışları 
Len Hitton ve Gordon Richards 
sayesinde "Sir" unvanına ka
vuşmuş bulunuyordu. Futbol-
den "Sir" unvanının esirgen
miş olması, doğrusu büyük bir 
haksızlıktı. Wanderers klübü-
nün menaceri, futbolseverlerin 
infialini söyle ifade etti: "Spor 
züppeliğinin son derece kuvvetli 
olduğu bu memlekette, asıl 
sporların mevcudiyetine inanıl-
maktadır. Rugby ve kriket se
yircileri ile futbol maçları müş
terileri, İngilterede sınıf fark
larım en iyi gösteren bir misal
dir. Asil sporlar müdavimleri, 
futbol meraklısı bayağı güruhu 
hor görmektedir. Maamafih İn-
gilterede futbol meraklıları ek
seriyettedir. Futbolu istihfafla 
doğuracağı bir ihtilâl, bu aris
tokrat memleketteki Tory sal
tanatına son verebilir". 

Geçen hafta Pazar günü Vefalılar 
kendi lokallerinde fevkalâde kongre
lerini yaptılar ve İktidarı muhalifler 
ele geçirdi. Selâhattin Karayavuz ve 
eski futbolculardan Muhteşemin çe-
kip götürdüğü liste, nihayet Hadi Na
sırların grubunu mağlûp etmişti. Ama 
Hadi Nasırın Vefa klübünden tam 
140 bin lira alacağı vardı. Kongreyi 
kazanmış olsaydı bu parayı klübe hi
be edecekti. Ayrıca 200 bin liralık da 
kredi açacağını vaadediyordu. Fakat 
buna rağmen Vefa klübünün kaderi
ne hakim olan azalar onu seçmediler. 
Selâhattin Karayavuzun çok güç 
şartlar altında çalışmak mecburiye
tinde kalacağı muhakkaktı. Hem bu 
kadar borcu ödemek, hem profesyo
nel kadroya çeki düzen vermek, fut
bolcuların maaşım günü; 'gününe ö-
demek doğrusu kolay şey değildi. 

Galatasarayın kongresi 

Aynı gün Galatasaraylıların da se
nelik kongresi vardı. Ama onların

ki fevkalâde değil, alelade idi. San» 
Kırmızılı klübün azaları tam bir an
layış içerisinde 6 saat süren bir kong
re yaptılar. Vakıa onlarda da hizipleş-
meler ve ihtilâflar yok denemezdi. 
Vardı, vardı ama, bu aile ocağı sır
ları dışarıya aksettirmiyecek kadar 
ketum davranmasını biliyordu. Umu
mî meseleler üzerinde durulmuş, bazı 
kararlar alınmış, fakat bu kararları 
tatbik edecek olan idareciler seçilme
mişti. 

Galatasaray profesyonel futbol takımı 
"Cim bom, bom! 
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