


AKİS'in Yazı M üsabakası
O kuyuculardan gördüğü alâkaya ufak bir m«k*bele«*e W«lıınm»%»< i*te. 

yen AKİS, bir yazı müsabakası tertiplemiştir.

Müsabakanın şartları şudur:

—AKİS’in bu seneki yazı müsabaka»: için seçilen mevzu şudur: De
mokratik rejim içinde yaşamağa azimli milletler ne şekilde hareket 

' t * w B d W f r T

— Müsabakaya katılmak için gönderilen yazılar kâğıdın bir yüzuıır 

makinayla ve orta aralıkta yazılacak, uzunluğu «la 28x30 eb'adındaki

kâğıtlarla iki sayfayı tecavüz etmlyecektir.

— Gelen yazılar önce AKİS'in yazı işleri kadrosundan kurularak bir 

küçük jüri tarafından incelenecek, uysun görülen AKfS'fa* neşredi

lecektir.

4— Yazıların neşrine 1 Temmuz I957’de başlanacak ve 80 Nisan 195# 

den sonra gelen yazılar müsabaka dışında bırakılacaktır.

— AKtS*ie neşredilen yazılar 1958 Mayıs başında toplanacak otan se 

lâlıiyetli bir jüri tarafından incelenecek. Birinciliği kazanan yazının

sahibine 1.000; İkinciliği kazanan yazının sahibine 500 ve üçüncülüğü 

kazanan yazının sahibine de 250 lira telif hakkı ödenecektir. Bandan baş

ka birinciliği kazanan yazının muharririnin resmi 1958 Mayısının ortasın 
da çıkacak olan Beşinci yılımızın ilk sayısı»m kapağını süsllyecektir.

— Müsabakaya katılacak yazıların “AKİS Mecmuası, yazı müsabaka 

m servisi P. K. 582 - Ankara" adresine postalanması lâzımdır
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Partiler hakkında

Ü
ç ay Bibi kısa da olsa, devam eden 

ik tida r ile C .H .P . arasındaki bahar 

havası, çiçeklerini açmaya fırsat bu 

lamadan bir vaizin atfı yüzünden fır

tınaya döndü, mevsimi değiştirmeye 

kâfi geldi. O gün C .H .P . Genel B a l

kanının yaptığı konuşma, münevver 

kitleye ferahlık verdi. Aziz Atatürkle  

beraber kurduğu inkılâp ların m üdafa

ası için gösterdiği gayret, biz gençle

re üm it ve ı*ık kaynağı oldu.

Nevruz Aslan - Kara

★

AK ÎS ’in 161 »ayılı nüshasındaki 

' ‘Muhalefet cephesi” başlıklı ya

zıyı - yeni b ir fik ir bulurum  üm id iy 

le - okudum. Neticede, bu iki sütun

luk yazıyı okumak için döktüğüm  göa 

nuruna acıdım. Çünkü bu yazılarda 

söylenmek istenen fik irler daha m ü

kemmel şekilde gecen Eylülde Hür. 

P. tarafından hulûs ve sam imiyetin en 

yüksek derecesiyle muhalefet partile

rine teklif edilm iş ve matbuatta m ü

nakaşası cereyan etmişti. Bu vesileyle 

de bir defa daha anladık ki, C .H .P. 

artık  zindeliğ in i ve ibda kudretini kay

betmiş ve son derece köhneleşmiştir.

H ilm i A ltnndag - Söke

★

Hem bitaraf görünüyorsunuz, hem 

de her yazınızla C .H .P . ye taraf

tarlığ ın ız  meydanda. 162 nci sayınızda 

"H ürriye t Partisin in H idde ti" diye b ir  

mütalâada bulunmuşsunuz.

Bundan dolayı Hürriyet Partililer

de görünen b ir hiddet ve üzüntü olma

makla beraber "H ürriye t Partisi Öde

m e li vaiz meselesindeki ürkek tu tu 

mu ile bunu hak e tm işti" gibi garip  

b ir de iddiada bulunuyorsunuz.

a) Bu mevzu konuşulurken Mec

liste Hür. P. sözcüsüne söz verilme

mişti.

b) Memleket hayrına her »eyl söy

lemekten çekinmiyen Hürriyet Par

tisi. çarşaf kanunu teklifinde m ütalâa

sını pek âlâ b ild irm işti. O zaman C.H.

P. araba neden hiç ağzını açmam ıştı!. 

Ve hâlâ da açmıyor. Bu mevzuun rey 

He yakın ilgisin i gördüğü için mİ T K- 

ğer öyle ise çok yazık, ink ılâpçılığ ı 

nerede kaldı.

Abdnrrahman Ciftci - Ankara

★

F eyzioğlunun C .H .P . ye girişi. Hür.

P. Organı Yeni Oüıı gazetesinde hic 

bir tariz ve tefsirde bulunulmadan  

neşredilmiş ve yapmış olduğu basın 

toplantısında sarfettiğ i: “ — Vatan

daşlar esit muameleye ancak C.H .P. 

iktidara geldikten sonra kavuşacak

t ır "  sözü ile " — Memlekette tek in k ı

lâpçı parti C .H .P . d ir” cümlelerine 

karsı "Am an inhisarcı o lm ıya lım " b a l

lık lı çok efendice kaleme alınm ış b ir  

makaleden başka tek satır negredilme- 

miştir. Durum  böyleyken istisnasız 

bütün kongrelerinde hapisteki gazete

cilerinize teessür telgrafları çekmeği 

an'ane haline getirm iş olan. Türk m at

buatına İspat hakkı verilmeli idd iasly . 

le ortaya atılm ış b ir siyasi partiye,

Kend i  A r a m ı z d a
hiç b ir sebep ve fayda yokken "T u r

han Feyzioğlunun Halk Partisine g ir

mesi, küçük H ürriyet Partilile ri h id 

detlendird i!", diyerek çatmanız doğ

rusu çok ayıp!
Vedat H ify ılm az • İzm ir

★
H emen her sayınızda Bölükbasıyı 

"Devlet adam lığı vasfı tasım ıyan” 

cümleleriyle iğnelemektesiniz. Gene he

men her sayınızda inönüyü "o lgun  

b ir devlet adam ı”  diye öğmektesıniz. 

tnönünün ik tidar yıllarında ka ld ırd ı

ğ ı m ahsulünü alıcı bulam ıyarak sata

mayan. davarını, s ığ ırın ı, gene bu yüz

den satara ayıp m üşkül durum larda in 

leyen köylülere ve arazi sahiplerine  

"batakçı ç iftlik  ağaları” ded iğ in i ve 

gene Orman İdaresini kurduğu zaman 

"çok şükür ormanlarım ızı köylünün  

hain baltasından kurtard ık " cümlele

riyle başlayan hitabesini unutuyor m u

sunuz? Bu mudur devlet adam lığ ı?  

Mecmuanızın ilk  sayılarındaki ağır, 

vakur hale dönmesini temenni ederim.

Mmadııh LttlH .  Antalya

★

M ecmuanızın daim i okuyucularm- 

danım. ö z lü  yazılarınız meyanın- 

da, memleketin siyasi şöhretlerini 

ele alarak umuma tanıtm anız memle

kete büyük b ir hizmet olduğu gibi, 

çok faydalı da olacaktır. Bu itibarla, 

149. sayınızda Ahmet Tahtakılıçı tan ıt

t ığ ın ız  g ibi bu kere Osman Bölükbası. 

Ahmet B ilgin, Fuat Arna, Suphi Ba- 

tur, Sadık Aldoğan. Kasım Gülek, Nü- 

vit Yetkin, Osman A lis iroğ lu 'nu ve 

daha başka siya»! şöhretleri teker te

ker ele almanızı rica ederim.

Nafi Şener - Ankara

★

Toplantılar hakkında

A
K tS 'in  161 İnci sayısında bahsedil

d iğ i üzere, K iliste halkın kanuni 

yasaklar dışına çıkmaksızın sayanı d ik 

kat b ir surette Güleki karşılamaları, 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri K anu

nunda yeni tadiller yapılması lüzumu

nu ortaya koymuşa benzemektedir.

Ne var ki. yaratıcı halk zekisin in, 

yeni tahditlere rağmen "tam am iyle ka

nuni’’ b ir çıkar yol bulacağı u nu tu l, 

mam alıd ır.

Celâl Menekli -İstanbul

Dış yardım hakkında

E isenhonrer Kongrede dıg yardım ı 

savunurken, "B u  yardımda kısıntı 

yaparsanız m ahvoluruz" dedi. İnsanı 

düşündürüyor bu. Batının, dolar yar. 

d ım ından daha sağlam dayanağı yok 

m udur? En sağlam dayanak m il

letlerin kendi ekonomilerini, endüstri

lerin i kurmaları olmalıdır. Amerikan 

yardım ının onuncu yıldönüm ü her ta

rafta kutlanırken Elsenhower “ Dolar

ları kesersek mahvoluruz" diyor. Ta

sıma su ile değirmen döner m i? Ame

rikan vatandaşı dıs yardıma vergd ö- 

demek istem iyor; bu yüzden, b ir gün 

bu yardım  kesilecek, görüyoruz bunu.

O zaman ne yapacağız?

K rridnn K ir a m  .  İzm ir

AKİ*u M  HAZİRAN 1951
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Y U R T T A  O L U P  B İ T E N L E R

Seçimler
Saat çalınca....

Bu haftanın başında Ankarada bü
yük bir heyecan hüküm  sürüyor

du. Heyecan içinde bulunanlar gaze
telerin lisanı ile, “siyasî çevreler” idi. 
Aslına bakılırsa heyecan bir müddet
ten beri devam ediyordu. Fakat son 
hafta zarfında cereyan etmiş olan ha
diseler tansiyonu son haddine çıkar
mıştı.

O günkü telâş Başbakan ve daha 
m ühim i "İk tidarın  başı” Adnan Men
deresin nihayet Istanbuldan ayrılıp 
Başkente gelmek üzere uçakla yola 
çıkmış olması neticesiydi. Adnan 
Menderes Karaşiden döndüğünden be
ri, Başbakanların nıutad hareketinin 
aksine Başkente gelmemiş, İstanbul- 
da “im ar işleri” ne dalmıştı. İm ar iş
leri aslında, hükümetlerin yardımiy- 
le dahi olsa, nihayet Belediye Baş- 
kanları tarafından tedvir olunan iş
lerdendi. Gerçi Menderes İstanbulun 
“Fahrî Belediye Başkanı” Unvanım 
hukuken alm ıştı ama, bu Unvan bile 
hadiselerin en civcivli zamanında 
Başbakanın her şeyi bırakıp kendisi
ni Belediyeciliğe vermesini izah ede- 
rtıezdi. Aslında "İm ar" D.P. için • ve 
bilhassa Menderes için - büyük şehir
lerdeki 1 numaralı seçim platformuy
du ve gösterişli gayretlerin hakiki 
sebebi oydu.

Başbakan hava meydanında mu- 
tad kalabalık tarafından karşılanma
dı. Zira Ankaraya dönüşten haberdar 
olanların sayısı pek fazla değildi. 
Menderes bir kaç el sıktıktan sonra 
büyük arabasına bindi ve süratle şeh
re hareket etti. Fakat İktidarın  başı
nın gelişi hemen duyuldu ve bahis 
mevzuu heyecan işte o zaman bütün 
kuvvetiyle kendini gösterdi. 

Milletvekillerinin merakı

S
eçim ne zaman yapılacaktı? Heye
canın sebebi buydu ve aslında he-

HAYIKL1 DOST
P ek çok kimse merak ediyor: 

7 »ene evvelinin “Sevgili 
P arti"  Ki D.P. nasıl oldu da. sa- 
detv 7 »ene Kinde bu hale gel
d i? Cevap arayanlar muteber 
Havadis gazetesinin salı günkü 
başmakalesini okusunlar, kâfi.

Muteber başmuharririn işte 
partisine tavsiyesi: Bu Time
Mecmuası hep aleyhimizde ya
zıyor, k a n u n la r ım ı/]  onun hak
kında da tatbik edelim!

Böyle dostlarla D.P. bugün
kü haline, de şükretmeyip. ne 
yapsın ?

yecan haklıydı da. Seçimlerin tarihi 
hakkında bilgi sahibi tek insan Men
deresten ibaretti. Onun da ciddi ve 
kati bir karar vermiş bulunup bulun
madığı meçhuldü. Geçen haftanın so
nunda İnönünün seçim zamanını me

rak ettiğini bildiren demecini mütea
kip D.P. milletvekilleri bir şeylerin 
dönmekte olduğunu hissetmişler ve 
kendi Grup Başkanlarını sıkıştırm ış
lardı. Seçimler bu milletvekillerini 
herkesten daha fazla alâkadar edi
yordu. Bir defa ödenekler meselesi 
vardı. M illetvekillerinin büyük bir 
ekseriyeti 1958 ödeneğini şimdiden 

çekmişler ve bitirmişlerdi de. Seçim
ler bu sonbaharda yapılırsa ödenek
ler devlete iade mi edilecekti? Buna 
kııııse yanaşmıyor ve nikbinler Men
deresin bir formül bulacağını, ödenek
lerin sahiplerinde kalacağını söylü
yorlardı. Fakat daha mühim i, şairin 
dediği gibj “Gidip de gelmemek var” 

idi ve heyecan bundan doğuyordu. D. 
P. milletvekilleri, ne kadar nikbin o- 
lurlarsa olsunlar, aralarından bir ço

ğunun hattâ pek çoğunun kolay ko
lay gelemiyeceğini biliyorlardı.

Bu haftanın başından itibaren 
Menderesin yakın lan, milletvekilleri 
tarafından sıkıştırıldılar. Seçimler 
hakikaten öne alınacak m ıydı? F a 
kat haftanın sonuna kadar bu suale 
kati bir cevap verilemedi. Doğrusu is
tenilirse D.P. nin pek yüksek çevre
leri arasında bir fik ir birliğine varı
lamamıştı. Hakikaten bu çevreler a- 
rasında görüş teatisi bütün hafta bo
yunca devam etti. Cumhurbaşkanı ve 
Başbakan birbirlerine seyahat intiha
larını naklettiler. Hadiselerden anla
şıldığına göre Bayar seçimlerin 1958 
de yapılmasını tercih ediyor, fakat 

Menderes bu sonbaharda milleti san
dık başına daveti tercih eder görünü
yordu. Geçen hafta Anadolu Ajansı 
Celâl Bayarın seçimlerin zamanında 
yapılacağını söylediği haberini itina 
ile tekzip etmişti. Halbuki o haberi 
gazetelere verenler bunu kendi kulak
larıyla duyduklarını temin ediyorlar
dı. Yanılm alarına im kân yoktu. De
mek ki Anadolu A jansının yaptığı bir 
tekzip değil bir tavzihti ve herkes an
ladı ki bununla İk tidar Partisi seçim
lerin sonbaharda yapılabileceği hava
sını devam ettirmek istemişlerdir.

Teşkilâtlar hazırlanıyor

İ
şin aslında bütün partiler, D. P. 
dahil, sanki seçimler sonbaharda 

yapılacakmış gibi hazırlanıyorlardı. 
Seçimler sonbaharda yapılmazsa M u
halefet partileri zarar değil, fayda gö- 
receklardi. Uöylece dinamik bir hal 
alıyorlardı. Ama D. P. için vaziyet 
tamam ile aksiydi. D. P. teşkilâtım  

sanki sonbaharda seçim varmış gibi 
ayağa kaldırıp sonra seçimleri mutad 
zamanına birakmak hizip kavgaları
nın üstüne benzin dökmekten farksız
dı. Bunu İk tidar partisinin ileri gelen
lerinin nazan dikkate almamaları im 
kânsızdı. D. P. teşkilâtına böyle bir



G Ö Z L E R  K Ö Y L E R D E
Doğan AVCIOGLU

S
eçimler ister öne alınsın, ister
alınmasın; seçim mücadelesi f i

ilen başlamıştır. H ızlı nüfus artışı 
ve biraz da makinalaşm a yüzünden 
köjUller şehirlere akın ederken bir- 
ço^s iyase t adamı da köy yolunu
tutmaktadır.

Haksız da değillerdir. Zira seçim
lerin neticesini köylünün reyi tâyin 
edecektir. İktidarın  başı "şeriatın 
keseceği parm ak"tan bahsederken, 
“İçtimaî adalet köy dâvasıdır” der
ken köylü reyini düşünmekteydi.

Bütün bunlar herkesin m alûm u
dur....

Bilinmeyen taraf köylü ne sebep
le reyini şu veya bu partiye ver
mektedir. Köylülerin siyasi davra
nışına neler tesir etmektedir? Bu 
hususta hemen hemen hiç bir şey 
bilmemekteyiz. Batı memleketlerin
de bile bu cins incelemeler yeni yeni 
yapılmaktadır.

XX . Asırda, X V III . Asır filozofla
rının çizdiği şemadan bir hayli u- 
zaktayız.

Cemiyet, akılla mücehhez bir 
fertler topluluğudur diyorlardı. Akıl 
sayesinde her fert en doğruyu bizzat 
keşfedecek, bedahatler herkese ken
dini kabul ettirecekti. Fert büyük ö l
çüde cemiyetin şartlandırdığı bir ya
ratık değildi. O zamanın siyasi mü- 
esseseleri bu fikirlerin üzerine inşa 
edildi. Bu, güzel bir inanıştı. Fakat 
insanların sanıldığından çok daha 
az rasyonel oldukları, X IX . Asrın 
sonlarına doğru anlaşılmaya başla
dı. İktisatçılar gibi, siyast ilim ler 
mütehassısları da tamamiyle rasyo
nel adam tipi üzerine kurulmuş na- 
zariyelere pek iltifa t etmemeye baş
lad ılar,

Sivaset adamları ve reklâmcılık 
kumpanyaları bu hakikati esasen 
çoktan amprik bir şekilde keşfet
mişlerdi. Aksiyon adam ları ve k i
tabiler arasında açılan uçurum ge
nişliyordu. Sosyal ilim ler mütehas
sısları halen bu boşluğu doldurma
ya çalışmaktadırlar. Siyasi Sosyo
loji de kendi ufak hakikatim  orta
ya koymağa gayret etmektedir.

Türkiyede bu tarz çalışmalara 
daha yeni yeni başlanmaktadır. S i
yasî ilimler henüz hukukun hak i
miyetinden kurtulamam ışlardır. Bu
na rağmen köy meseleleriyle uğra
şan bir iki sosyologun dikkati, Tllrk 
köylüsünün siyasi davranışına da 
çevrilmiştir. Vardıkları neticeler 
köylünün sağduyusu bakım ından 
sık sık işittiğim iz nutuklara hiç 
benzememektedir..

Ankaraya yakın. Heri bir köy 
olan HasaDoğlşnda İncelemeler ya
pan bir TtlrK .sosyo*logu muhtelif se- 

' heplerden dolayı köylülerin ik i ve V

daha fazla gruplara ayrıldığım  
yazmaktadır. Bu hal sülâle grup la
rını teşkil eden fertler arasında hu
susî bir psikoloji yaratmaktadır ve 
başka gruplara karşı bir nevi “hu
sumet” duygusu uyandırmaktadır. 
D iğer bir deyişle, köyde ik ilik  veya 
kötll mânasıyla anlaşılan partici
liğin bir geleneği vardır. Siyasî par
tilerin çıkması, köyde esasen mev
cut olan bu ik ilik  duygusunu belki 
daha fazla geliştirmiş, fakat onun 
sebebi olmamıştır.

O halde köydeki bir grup, farze- 
delim, D.P. yi tu ttuğu  zaman, diğer 
rakip grup diğer siyasî partilerden 
herhangi birini memnuniyetle seçe
cektir. Tabiî ki her grubun bir ileri 
geleni vardır. Bu ileri geleni ele ge
çirmek, grubun bütün reyini kazan
mak demektir. Bu gruplaşmalar köy 
seçimlerinin neticelerini büyük ö l
çüde evvelden tâyin etmektedir. Bu 
durumu farkeden bir köylü "seçile

cek kimselerin seçimden önce seçil
diğin i" söylemektedir. Seçimler sa
dece fiilî bir durumu resmîleştir
mektedir. G izli rey usulüne rağmen 
grup mensubu, grup ileri gelenin
den başka türlü rey vermeyi düşün
se bile buna cesaret edememektedir. 
Zira “şüpheli”ler kolayca farkedile- 
bilmektedir. Köylerde görlllen top
lu parti değiştirmeleri de, grup ileri 
geleninin herhangi bir sebepten 
mensup olduğu partiye kızmasın
dan doğsa gerektir.

Son yıllarda aynı köyde inceleme
ler yapan İngiliz araştırıcısı Hanson 
da aynı düşünceyi başka bir şekilde 
ifade etmektedir: "Her üç partinin
C.H.P., C.M.P., D.P. - başkanları da 
köyün hali vakti yerinde ailelerine 
mensupturlar ve kendilerine bu 
mevkileri işgal edecek en tabiî şah
siyetler nazarıyla bakılm aktadır” 
Demek ki köyün en zenginleri grup
ların liderleri olmaktadırlar ve re
kabet halinde bulunan gruplar siya
si partiler arasında taksim edilmek
tedir. Hanson’un diğer bir müşahe
desi de düşünceyi aynı neticeye sev- 
ketmektedir: “Büyük arazî sahiple

rinden önemli m âlî yardım gören 
D.P. nin aynı zamanda köylülerin 
büyük bir kısm ının da rey verdiği 
parti olması şayanı d ikkattir” . Bu 
durum ancak D.P. nin köylerin en 
nüfuzlu kimselerini ele geçirmesiy
le izah edilebilir. Z ira bir köy ilen 
geleni birkaç yüz reyi elinde tu t
maktadır. Çerçeveyi biraz daha ge
nişletebiliriz. Köy ileri geleni de da
ha büyük bir arazi sahibinin izinde 
gidebilir. O halde büyük bir arazî 
tek reyi binlerce rey ifade edebile

cektir.

Güney Amerikada uzun inceleme
lerde bulunan Fransız siyasî sosyo
loji mütehassıslarının da aynı neti
celere varması şayanı d ikkattir. Bu 
mütehassıslar Güney Amerikada 
Batı siyasî sisteminin niçin bü
yük arazi sahiplerini iş başına ge
tird iğini incelemişlerdi. A raştır
malar iktisadi şartlar ne olursa 
olsun, siyasî partiler vaadlerde 
bulunursa bulunsun, köylülerin 
bağlı bulundukları büyük arazi 
sahiplerinin istediği tarzda rey 
verdiklerini göstermiştir. Tabiatiyle 
bu daim î bir durum değildir. Tahsil 
seviyesinin ve sanayileşmenin ilerle
mesiyle, çok yavaş bir şekilde de 
olsa değişmektedir. Fakat halen 
köylülerin siyasi davranışları hak
kında incelemeler yapanlar için, köy 
ve köyler topluluğu içindeki grup
laşmalar iyi bir araştırma faraziyesi 
teşkil edecektir.

Bu grupların mevcudiyeti kabul 
edilirse, yüksek ziraî gelirlerin ne
den kolayca vergilendirilemiyeceği 
ortaya çıkmaktadır. Zira birkaç bin 
yüksek gelir sahibinin reyi değil, bu 
kimselerin temsil ettiği büyük bir 
köylü topluluğunun reyi bahis mev
zuu olmaktadır. Bu bakımdan Top
rak Kanununun siyasî neticeleri a lâ 
ka çekici bir inceleme mevzuu ola
caktır.

Buğday fiatlarm a yapılan son 
zamm ın da sadece kendi yiyeceğini 
istihsal eden büyük köylü kitlesin
den çok, esasen müreffeh durumda 
bulunan büyük çiftçilere yarayaca
ğı bilinmektedir. Fakat müreffeh 
çiftçinin memnuniyeti, peşinden bin
lerce reyi sürükleyebilir.

Bu düşünceler bir iki münferit 
incelemeye dayanmaktadır. Daha 
sarih bir hükme varmak için Tür- 
kiyenin muhtelif bölgelerinde de
vam lı incelemeler yapmak gereke
cektir. Eğer geniş araştırmalar, 
bir ik i iptidai incelemenin sev- 
kettigi neticeleri teyid ederse köy 
ve demokrasi hakkında memleketi
mizde mllnakaşasız kabul edilen fi
kirleri değiştirmek zarureti ortaya 
çıkacaktır. - - - -

AKİS, i t  H A Z tK A N  195*



YURTTA OLUP BİTENLER

istanbulini imarından bir görünüş
Büyiik gchirlerin seçim kozu

hayal sukutu öldürücü darbe tesiri 
yapabilirdi. Kaldı ki D. P. nin seçim
leri öne alması için m iihim sebebler 
vardı ve bunların başında Hür P. nin 
son fevkalade gelişmesi geliyordu. 
Hiir. P. o to m a n la r ın ın  yüzde doksan- 
beşinl D.P. den alıyordu. Daha m ühi
mi Hür. P. gün geçtikçe kuvvet ka

zanıyor, âdeta 1946-1950 D. P. sine 
bel bağlayıp ta hayal k ırık lığ ına uğ 
rayan eski demokratların bir iltica- 
gâhı haline giriyordu. Meclise D. P. 
listesinden aday gösterilerek giren 
Hür. P. kurucularının seçim bölgele
rindeki hakiki kuvvetlerine gelince 
bu, D.P. nin meçhulü değildi. Bu
gün Hür. P. nin çekirdeğini teşkil 

eden milletvekillerinin 1954 seçimle
rinde D. P. listelerinin lokomotifliğini 
yaptığını unutacak kadar zaman 
henüz geçmemişti. Üstelik bu küçük 
yeni parti, gerek ispat hakkı bayrağı 
ile gerek basın hürriyetine bağlılığı 
ile hâ lâ  1946-1950 devresinin müca
delelerine bel bağlıyanların teveccü
hünü kazanmakta büyük avantaja 
sahip bulunuyordu. Diğer taraftan 
eski büyük parti C.H.P., hayat paha
lılığı ve rejim meseleleri yüzünden 
kendisine bazı üm itlerin bağlanma- 
siyle yeni seçimlerel954 ten çok fark 
lı şartlarla girecekti. D P. yi idare 
edenlerin ipe bu hakikati görmiyecek 

kadar politikanın yabancısı olmadık
ları muhakkaktı. Muhalefet partileri
ne hakim  olan bazı kompleksler ve 
bilhassa zamanın kısalığı yüzünden 
tahakkuku pek güçleşen işbirliği ih 
timalleri ise yeni seçimlerde D.P. nin 
kazanma şansını derin bir şekilde ze- 
deliyobilirdi. Bunu D.P. milletvekilleri 
kadar, muhalefet ileri gelenleri de 
görüyorlardı. Muhalefet bu ümitledir 
ki, seçını şartlarının gayrı müsait ol

masına rağmen, seçimler öne alınsa 
da. gereken şartlar temin edilmese 
de mücadeleye gireceklerini açıkça 
beyan etmekten çekinmiyordu. İstis
nasız bütün Muhalefet partileri teş
k ilâta seçime hazır olmaları emrini 
vermişti. Diğer taraftan bütün m u
halefet ileri gelenleri seçim mücade
lesine vakit kaybetmeden girişmişler, 
meşhur yurt gezilerine başlamışlardı. 
Doğrusu kimse D.P. den geride kal
maya niyetli görünmüyordu. Bakan
lar bir D.P. kongresinden diğerine 
koşarken, "İktidarın  başı” Karadeniz 
gezisine hazırlanır,Devlet Başkanı da 
yurdun muhtelif bölgelerinde temas
lar yaparken Muhalefet de boş dur
muyordu. Seçimlerin tarihi ilân edil
se de, edilmese de vatan sathı seçim 
havası yaşamaya başlamıştı.

D.P. çevrelerinde

A
ma her şeye rağmen yaklaşan se
çimlere en fazla ehemmiyet veren 

D.P. ve onun yüksek kademeleriydi. 
Bilhassa “İktidarın başı", seçimlerin 
tarihini tesbit etmezden önce, durumu 
yakinen bilmek ihtiyacındaydı. Bu se
beple Menderes, bu haftanın başında 
Ankaraya döndüğünde bakanların 
bazı memleket köşelerinden edindik
leri intibaları dikkatle dinledi.

Tevfik İleri. Celâl Yardımcı gör
düklerini anlattılar. Umumiyetle De
mokratlar nikbin görünüyorlar ve 
hadiselere pembe gözlüklerle bakı
yorlardı. Büyük kitlenin D.P. İcraa
tından memnun olduğu kanaatindey- 
diler. Karşılarında büyük rakip ola
rak C.H.P. yi görüyorlardı ve bu yüz
den kendilerimi kuvvetli hissediyor
lardı. Handikap hizipçilik ve onun 
neticesi olarak Htlr. P. nin gelişme- 
siydi.

Başbakanlıktaki istişareler bütün V

D üşününüz kİ. Istanbıılda. daha 
XV. yüzyıl sonlarında bir İbrani 

tarihi basılm ıştı; XVI. yüzyıl orta
larında (1567), ilk Ermeni m atba
ası, X V II yüzyılda (1627) ilk Rum  
matbaası kurulmuştu. Fakat kendi 
ülkemizde X V III. yüzyıla kadar, 
Türk . İslâm  eserlerini basmak k a 
bil olmamıştır. Bazı kaçak m atbaa
lar kurulmuşsa da, yakalanınca 
yerle bir edilmiştir.

Şeyhülislâm Abdullah Efendi, 
1726 da. birçok kayıt ve şartlarla, 
k itap basmanın dinim ize aykırı ol
madığı yolunda fetva vermek cesa
retini gösterinceye kadar. Batı ü l
kelerinde matbaacılık çok İlerlemiş
ti. Bu fetvaya dayanarak. Sait E- 
fendi ile İbrahim Müteferrikanın İlk 
Türk matbaasını kurmak üzere Ü- 
çüneii Ahnıetten aldıkları ferman, 
kurulacak matbaada din kitabı ba- 
sılamı.vacağını ve Itasılaenk başka 
eserlerin de önceden din ftleması ta 
rafından gözden geçirilip düzeltile
ceğini belirtiyordu.

1578 de. yani modern astronomi
nin kurucusu sayılan Kepler henüz 
7 yaşında bir çocuk iken, Istanbul- 
daTakyeddin adlı bir heyetşiııasın 
kurduğu rasathanenin nasıl bir ge
cede yıktırıldığı malûmdur, /a m a 
nın Şeyhülislâmı Ahmet Şemsettin 
“gökleri tarassut etmek üzere ra
sathane kuran devletlerin yakın za
manda zeval bulacağı” yolunda bir 
fetva vermişti. Aradan yüzyıllar 
geçip Batıda ilm i düşünüş >> ıııiis- 
het bilgiler geliştikten sonra, 1578 
de astronomiye cephe alan kör ta
assup, bu defa kurtuluşu ‘astroloji” 
den. yani müneccimlikten bekleme
ğe haşladı.

Eski Mezopotam.vadan doğup, o- 
radan Mısıra, eski Yunana. Hülya
ya atlıyan “astroloji” , X V II. yüz
yılda Batı Avrupadan artık kay
bolmuş; verini ilme, akla terket- 
m işti Bizde ise, son yüzyılların ta 
rihi pek acıklı “müneccim” hikâye
leriyle doludur. Yakın bir tarihte, 
“bngiin taarruz İçin eşref giin de
ğ ild ir” yolundaki safsatayı, asker
lik ilm inin ve müsbet düşüncenin i- 
naplarına üstün tutan geri zihniyet, 
Osmanlı ordusuna N izip muharebe
sini kaybettirmedi m İ? Osmanlı or
dusunu ıslah etmek üzere mütehas
sıs olarak Tilrkiyeye getirilm iş o- 
lan meşhur Alman subayı Molthe. 
‘■müneccim Tiirki.veden kovulduğu 
gün Türkiye kurtu lacaktır” demiş
ti.

Büyük Frederik'ln zaferlerine 
hayran kalan Üçüncü Mustafa'nın. 
Ahmet Resmi Efendiyi elçi sıfati.vta 
Prusya sarayına yolladığı ve Fre
de rik'ten üç “müneccim" istediği de 
meşhurdur.

H arita kullanmanın şeriate ay
kırı sayılması, dış (>olitikı}mıy.ın ve 
ittifaklarım ızın bile dini “fetva” tar
la İdareye kalkışılması, hu milletin
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pek yakın tarihinde görülmüş olay
lardır. Halkın dini duygularını İs
tismar eden ban  yobazların, Yunan 
emellerine, İngiliz emellerine hizmet 
ettikleri; Türk vatanının bütünlü
ğüne kastedenlerle el ele verdikleri 
günler hafızalarda yaşamaktadır.

★
T ürk inkılâbı, m illetim izi İste bu 

çeşit felaketlerden, hurafelerden, 
örümcek tutmuş geri zihniyetten 
kurtaran ışık »(muştur.

Türk inkılâbını “din düşm anlığı” 
şeklinde tefsire kalkışmak, ona yan
lış mâna vermektir. Türk inkılâbı, 
bir milletin saf ve mukaddes din 
duygularını kökünden sökiip a tm a
ca  çalışan materyalist bir tota lita
rizm şeklinde ortaya çıkmamıştır. 
Türk inkılâbını yapanların hareket 
noktası böyle maddeci bir felsefe 
değil, yurdun ve dünyanın gerçek
lerinden aldıkları İlhamlardır.

Türk inkılâbı, din istismarcılığı
na, klerikalizme, metafizik düşün
celerin devlet ve dünya işlerine h â 
k im  olması usulüne, milletçe İler
lememize eııgel olan ve dinin özü ile 
İlgisi bulunmayan kör taassuba kar
şı cephe alm ıştır. Bu inkilâp. Türk 
m illetini Ortaçağ- geriliğinden kur
tarıp çağdaş medeniyet seviyesine 
yükseltmek maksadını güden ve 
m illi turlhlu göz öniine serdiği zah
metlerden doğan bir harekettir.

Maddeci ve totaliter bir felsefe
ye bağlanan rejimlerde, devletçe g i
rişilen sistemli ve devamlı faaliyet
lerle dini İnançlar kökünden y ık ıl
mak istendiği; İbadet im kânları or
tadan kaldırıldığı halde. Türkl.vede 
dini inançlar saygı görmüştür. D ini 
müesseseler devlet bütçesinden tah 
sisat alm ıştır. Gerçekleştirilen şey, 
kısaca şudur: Devlet ve dünya işle
rinde. metafiziğin, “müneccim” İn 
veya “fetvacı" nın değil, aklın, İl
m i metodun, bilgi ve muhakemenin 
hâkim  olması.

★

İ
nkılâplarım ız üzerinde düşünülür
ken unutulan bazı noktalar var

dır Türk İnkılâbının getirdiği ye
nilikler Batı dünyasında yüzyıllar
ca önce vuku bulan gelişmelerden 
pek farklı değildir. Bugün de, Faş
tan JaiMinyaya kadar, çağdaş me
deniyetin ve aklın icapları, gelenek 
ve dini taassup üzerine kurulmuş 
sosyal yapıları sarsıp değiştirmek
tedir. Tunus “ taaddüdü zevcatı”, 
H indistan dini esaslara dayanan 
kast sistemini. Jaııonya kadını e- 
sir ve köle derecesinde tutan köh
ne kaideleri terkederken; Çin lâtln 
alfabesini benimser, bazı a rap mem
leketleri kadınlar için oy hakkını 
kabul ederken; dünyanın bütün geri 
kalm ış bölgelerinde eğitim  sistem
leri modern esaslara, m illî ihtiyaç
lara, aklın İcaplarına göre ayarla
nırken, bu yolda «"eri kalm ış m illet
lere önder olan Türkiye, tarihi ve

coğrafyası 11» Avrupaya en yakın 
olan Türkiye tekrar Ortaçağa döne
me*. Türk inkılâb ının yıkılması, 
Tilrkiyenin yıkılması demektir.

★

U
nutulan başka bir nokta da şu
dur: Türk İnkılâbını gerçekleş

tirmekte, A tatürk 'ün , öteki inkılâp 
liderlerinin ve kurdukları siyasi par
tinin pek büyük bir şeref payı ol
makla beraber, hıı memlekette 1923 
ten sonra yapılan yenilikler birçok 
Türklerin ıızuıı zamandan heri ih 
tiyaç duydukları, üzerinde düşün
dükleri hamlelerdi.

Yenilik ve batı medeniyetinden 
faydalanma cereyanı eıı az Üçüncü 
Selim devrine kadar gider. Osmanlı 
Devletinin iik kanunnamelerinde, 
Fatih devri kanııııLarında bile, dün 
yevî ihtiyaçların zoru ile, şer'i esas
lardan ayrılan hükümler vardır. 
Ceza hukukumuzun lâikleşmesi 
Cumhuriyetten öncedir. Aile huku
kumuzun ücr’i kalıplardan ayrılması 
ve bugünkü vaziyetin icaplarına uy
durulması yolunda ilk adımlar, 
İttihat ve Terakki tarafından a tıl
mıştır.

Meşrutiyet devrinin kısa süren 
hürriyet havası içimle, muhtelif der
gilerde çıkan yazılara bakınız: Med
reselerin ilgası. Mecelle yerine bir 
Avrupa memleketinden Medenî K a
nun iktibas edilmesi, fesin atılması, 
arap harfleri yerine lâtin  harfleri
nin kabulü, tekke ve zaviyelerin ka
patılması, üfürükçülerle mücadele, 
bir çok köylerde ve müslüman ka- 
vlmlerde ötedenheri olduğu gibi k a 
dınların çarşafsız ve peçeslz dolaş
ması, şer’i mahkemelerin kaldırılıp 
nizam i mahkemelerin geliştirilmesi, 
dilin sâdeleştlrilmesi ve daha nice 
fikirlerin. Cumhuriyetten çok önce 
bu memlekette ortaya atılm ış oldu
ğunu görürsünüz. A tatürk  İnkılâbı
nın ve C H  P, nin ana umdelerinden 
biri olan Türk m illiyetçiliği o de
virde başlar (1).

★

Ç ok partili demokratik rejime ge
çiş kararı verildikten sonra Ata- 

tUrkün kurduğu C.H.P., Türk ink ı
lâbını gerçekleştirmiş parti olarak, 
sinsi sinsi çalışan gerlllkçı kuvvet
lerin husumetine uğram ıştır. Şura
da ve burada. İdealden v« prensip
ten mahrum bazı demagog politi
kacılar, memleketin varınım  düşün
meden. halkın dinî duygularını sö
mürerek rey avlamak hevesine ka 
pılm ışlardır. Denebilir kİ, Türk 
gençliğinin ve Türk basınının pek 
büyük bir çoğunluğu A ta türkün  e- 
manetine sahip çıkmam ış olsalardı; 
başta C H P. Genel Başkanı olmak 
üzere, bazı siyaset adamları memle
ket kaygusunu her şeyin üstünde tu 
tarak gerilik cereyanlarına ve al
datıcı heveslere karşı koymamış ol
salardı; Türk inkılâbı d ild i surette 
tehlikeye düşebilirdi. Tecrübeler gös

ternüştir ki, hakikî tehlike kütle
den değil, kütlenin temiz İnançları
nı istismara kalkışan din ve siyaset 
bezirganlarından gelmektedir. Bun
larla mücadele etmek, milletinin 
yarınını düşünen her vatanseverin 
borcudur.

la ik lik  prensibi din aleyhtarlığı 
değildir. Bir gün bu prensibin dini 
yücelttiği anlaşılacaktır. Kir m ille
ti dininden ayırmak kabil olmadığı 
gibi, asla arzu edilecek bir şey de 
değildir. Fakat bu çile çekmiş m il
leti sahte şeyhlerin, istismarcıların, 
hakiki dinle ilgisj olmayan hurafe
lerin esiri olmaktan kurtarm ak 
şarttır. Din. maddi ve manevî te
mizlik yoludur; iptidailiğin, ceha
letin, sefaletin, medeniyet düşm an
lığının vasıtası değil!.. Bunların ha
kîki dindarlıkla ilgi «i yoktur.

Üniversiteden ayrılmadan önce 
Forum da yayınlanan bir yazımda 
şöyle diyordum: “Yurdun her köşe
sinde camileri doldurup taşan k ü t
lelere. uyanık fikirli, açık düşünce
li. İyi ahlâklı din adamları marife
tiyle mânevi ve ahlâki yükseliş aşı
lanabileceği gibi, bir tak ım  ehliyet
sizler tarafından alda ve hakikî d i
ne aykırı düşen bin bir geri düşün
ce de telkin edilebilir. Başka mese
lelerimizde olduğu gibi, din mesele
sinde de. yalnızken bir defa bile A l
lahı düşünmeyen, her meydan nut
kuna Allahla banlayıp A llahla biti-" 
ren, ahdest almadan ııama/. kılan 
demagog politikacının tutum u ye
rine; rehberi samimiyet olan ve 
memleket menfaatini ön plâna alan 
ciddî tedbirleri arayıp bulmazsak, 
bu millete yazık olacaktır.”

★
O  em İslâmiyet esaslarını, hem de

Cumhuriyet kanunlarını hiçe sa
yarak. “D.P. >1 tutm ayanlar k â fir 
d ir” diyen ve kardeşi karde*. k ırd ı
racak telkinler yapan Odeıııişli va
izin affı konusundaki Meclis m üza
kereleri bir çok gerçeklere ışık tu t
muştur.

Hem prensiplere ve ideallere bağ
lı görünen, hem de onları savunmak 
için gerekil cesareti ve hassasiyeti 
gösterııılyenler, Türk gençliğinden 
ve uyanık vatanseverlerden İyi not 
almamışlardır. C H P. İmi hâdisede, 
küçük ve aldatıcı hesaplan bir ta 
rafa bırakıp ana davaları ve gele
ceği düşünebilen bir prensip parti
si olarak hareket etmesini bilmişti.

Türk İyede, bütün siyasî ıvartîle- 
rin, inkılâpları korumak hususunda 
sam im î şekilde İşbirliği yapmaları 
en doğru voldur. Bu yapılmasa bile, 
zaman ispat ede<-ektir kİ. zafer de
magojinin değil, tarihin akışını gö
rebilen ve büyük davalara sâdık 
kalabilen tarafındır.

(1) Misal olarak, îçtihad der
gisinde çıkan "Pek Uyanık Bir Uy
ku” başlıklı iki yazıya ve P. Safa ’- 
nın "Türk inkılâbına Bakışlar” ad
lı kitabındaki özetlere bakılabilir.
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haTta dfcvâm etti. Bakanlıklardan ge
çenler Başbakanlığın önünde günün, 
hattâ gecenin her saatinde kırmızı 
plâkalı bakan arabalarını görüyor
lardı. Bunlar orada sürü sürü yatı
yorlardı. Her şey îk t id a nn  seçimle
rin öne alınması işini ciddi olarak ele 
aldığını gösteriyordu.

Esasen buğday fia tlanna  yapılan 
zamlar, temel atma ve kurdele kes
me işlerinde gösterilen istical, büyük 
şehirlerdeki imar hamlelerimle netice
ye ulaşmak için gösterilen acelecilik 
çok daha önce alınan bir kararın
- seçimlerin öne alınması kararının - 
tabii neticeleriydi. Bundan başka ge
çen zamanın D.P. iktidarı aleyhinde 
çalıştığı da su götürmiyecek kadar a- 
çık bir şekilde görünüyordu. İktidar 
seçimlere girmek için en müsait za
manı seçme fırsatını, en iyi şekilde 
kullanmak istiyecekti. Umum i seçim
lerin sonbaharda yapılacağını göste
ren en kuvvetli karine buydu.

Asayiş
Daima berkemal

G
cen haftanın sonunda Cuma gü 
lü öğleden sonra, saat 3 sularında 

Yeşilköy hava alanında hum m alı bir 
faaliyet göze çarpıyordu. A lan m ü
dürü sağa sola koşuyor, yedek pilot
lar hazırlanıyor ve sefer dışı bir uçak 
hazırlanıyordu. Bütün bu hazırlık lar 
Vilâyette Başbakanla görüştükten 
spnra alelacele Bursaya gitme kara
rma varan İçişleri Bakanı Nam ık Ge
dik içindi. Cuma gönü Bursada Ulu- 
camide bir hadise olmuştu. Durum  bir 
hayli vahimdi. Bursa Cumhuriyet 
Savcılığı hadisenin gazetelerde neş
rini yasak eden mahfeme kararını 
bütün gazetelere duyurmuştu. Nam ık 
Gedik hazırlanan hususi uçakla bu 
meselenin tahkiki için Bıırsaya g id i
yordu. tktidarın  başı meseleye el koy
maya İçlileri Bakanını memur et
mişti. Nitekim akşam üzeri Bursaya 
gelen Gedik ilgililerden gerekli m a
lûmatı aldıktan sonra gene uçakla 
Kütahvaya gectl. Doğrunu «savis me
seleleri son günlerde. «zerinde tcişle- 
ri Bakanının hassasiyetle durmasını 
icap ettirecek haldeydi Ama işler öy
lesine çoktu ki bir türlü hepsine bir
den yetişemi.vordu.

Namık Gedik asayişi temin babın
da böyle gecesini gündüzüne katarak 
çalışırken öteyandan C.M.P. lideri 
Osman Bölükbaşı da Kırşehirin yeni
den vilâyet olması dolayısiyle seçim 
belgesine bir ziyaret yapmağa ç ık
mıştı. Bölükbaşını âdet olduğu veçhi
le diktafoncusu Haşan efendi ve ga 
zeteciler takin ediyorlardı. Kırşehir, 
kanun yürürlüğe girdiği gün bir bay
ram havası vayarmş, toplantı ve gös
te r  yürüyüşleri kanununa rağmen 
halk sokaklara dökülmüş, sabahlara 
kadar davullarla zurnalarla eğlenil- 
mışti. E n  m ühim i Kırşehirlilere yeni
den il olmalarını sağlamış insanlar o- 
larak takdim  edilen bir tak ım  zeva
tın nutukları dinlenmişti. Doğrusu
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resmi m akam lar halkın bu coftkun
neşesi karşısında toplantı ve gösteri 
yürüyüşleri kanununun maddelerinin 
tatbikini düşünmemişlerdi. Zaten bu 
günlerde bu kanunun bazı maddeleri
nin tadil edileceği yolunda bir riva
yet de dolaşıp durmuyor muydu? D. 
P. grubunun çok sevilen m illetvekil
lerinden General Fahri Belen, bu yol
da bir teklifi B.M.M. Başkanlığına 
vermemiş miydi ? Demek ki bu ka
nunun bir yıllık tatb ikatı istenen ne

ticeleri vermemişti. Elbette, bu ka
nun değişecekti. Eh değişecek bir 
kanunun sert maddeleri ile de sevinç 
içinde olan bir halkı sıkmağa ne lü 
zum vardı? Kırşehirliler de bu "m ü 
sam ahakâr" zihniyetten bol bol fay
dalanmışlar, o gün kendilerini,tebri
ke gelenleri bağırlarına basıfrışlar, 
boyunlarına sarılmışlardı. Anık sıra

Dr. Namık Gedik
Asayiş!.

Bölükbaşınm Kırşehirlileri tebrikine 
gelince işler biraz çatallaşmıştı. Bay
ram değildi, seyran değildi! B ir ka- 
eanın il olması da on defa tebrik e- 
dilıııezdi ya.. Doğrusu Bolilkbaşı da
o gün gelseydi pek mesele yoktu. A- 
m a aradan böyle birkaç gün geçtik
ten sonra gelmek ? Sonra canım efen
dim ortada bir toplantı ve gösteri yü
rüyüşleri kanunu, bu kanunun gayet 
sarih bir takım  maddeleri vardı. Ger

çi bu kanunun kaldırılacağı söyleni
yordu ama, madem ki kanun halen 
yürürlükteydi, elbette bu kanuna uy
mak lâzımdı. Bu bakımdan Bölükba- 
mnın Kır.-ehire geleceği haberi alınır 
alınm az halka bunlar ufak yollu an 
latıldı. Gereken tedbirler de alındı. 
Civar vilâyetlerden ve bilhassa Anka- 
radan bir hayli takviye polis kuvveti 
oelbedıldı. Ne olur ne olmazdı BölHk- 
bavı da kurnaz bir politikacıydı. Kır-

«ehire giriş saatini öylesine ayarla
m ıştı ki şehir o saatlerde en kalaba
lık anını yaşıyordu. Ertesi günü' Kır- 
şehirin pazarıydı ve bütün civar köy

lüler bu pazara gelirdi. Bir Kırşehirli 
olarak Bölükbaşı bunu biliyordu v# 
şehre girişini buna göre ayarlamıştı. 
Bir takım  Kırşehirliler bir iki gün ön
ce bağırlarına bastıkları diğer tebrik- 
çileri hatırladıklarından yollara dö
külmüşlerdi. Bölükbaşını şehrin ta i- 
ki kilometre dışında karşılamak isti
yorlardı. Bu karşılayıcılar arasında 
Kırşehir Emniyet Am iri de vardı ve 
emrindeki polislerin azlığından ş ikâ
yet ediyordu. Emrinde topu topu altı 
polis vardı. Kırşehirliler Bölükbaşı- 
nin otomobilini alkışlarla karşıladılar. 
Bölükbaşıya k ır çiçeklerinden bir bu
ket hediye ettiler. Sonra topluca şeh
re doğru yüründü. Ta belediye önüne 
kadar hiç bir hadise olmadı. Halk Bö- 
lükbaşısını doya doya seyrediyordu. 
Ancak şehre girildiği andan itibaren 
Böllikbaşının arabasının etrafını, 
yazlık elbiselerini giym iş Ankaralı 
polislerin kuşattığı görüldü. Kırşehir 
polisleri henüz yazlık elbiselere ka 
vuşamamışlardı. Hem öyle polisler ki 
hepsinin bellerinde coplarından, ta 
bancalarından başka gaz bombalan 
da sallanıyordu. Belediye binasının ö- 
nüne gelince iş değişti. Belediye mey
danına sığmayan halk polis ve jan 
darma müdahalesi ile bir anda eriyi
verdi. Nedense tam belediyenin önü
ne geldiğinde değişeceğinden dem vu
rulan kanun hatırlanıvermişti. Ama 
halk dağılm akta hiç güçlük çıkarm a
mıştı. Doğrusu Kırşehirliler kanuna 
saygısızlık etmeğe niyetli değillerdi. 
Asayiş, berkemaldi.

Taşlı yol

G
ece Kırşehir C.M.P. milletvekille
rinden Mehmet Mahmutoğlu Bö- 

lükbaşı ve arkadaşlanhâ evinde bir 
yemek vermek istemişti. Mahmutoğ- 
lunun evinde toplananlar tam  yeme
ğe başlamışlardı ki oturdukları evin 
damında gümlcyen bir sesle irk ild i
ler. Bunu bir daha ve bir daha tek
rarlanan gümleyişler takip etti. Bö- 
liikbaşı merakla evden dışarıya çıkıp 
baktığında evin bir sıra polisle sarılı 
olduğunu gördü. Hayretle polislere 
ne olduğunu soran C.M.P. Genel Baş- 

kanına polisler, bir şey olmadığını, 
sırf kendilerini kimse rahatsız etme
sin diye evin kordona alındığı ceva
bını verdiler. Evin tavanına yağan 
taş yağmurundan ise polislerin habe
ri bile yoktu. Yemek, ev devamlı bir 
taş bombardımanına tutulurken ne
şesiz bir hava içinde yendi. Gece sa
at bire doğru Bölükbaşı ve beraberin
deki diğer C.M.P. milletvekilleri oto
mobille Ankarava doğru yola ç ıktı
lar. Tabii gazeteciler de beraber. Yo l
da gazetecilerin arabası biraz sürat
li seyretmiş ve Bölükbaşı ile arayı 
açmıştı. Yolun yarısında gazetecile
rin  otomobili cadde üzerine yığıhrr.ş 
bir taş yığım  ile karşılaşmış ve şoför 
bu ta,.!ara çarpmamak üzere güç hal 
fren yaparak durmuştu. Gazeteciler 
otomobilden inip taşlan kenara -?ek-
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tiler ve yeniden yollarına dev im  et
tiler. Aradan yarım  saat geçtikten 
sonra ayni yere gelen Böliikbaşımn 
otomobili de yi İrde yüz bir tehlike ile 
burun buruna geldikten sonra güç 
halle fren yapıp durabildi. Yarım  sa
at önce yol kenarına çekilen koca 
koca kaya parçaları yeniden yolun or
tasına gelmişti. Bölilkbaşı ve berabe
rindekiler otomobilden inip en yakın 
jandarm a karakoluna müracaat et- 
tller ve durumu anlattılar. Karakol - 

da bir zabıt tanzim  edildi. Ertesi sa
bah öğleye doğru Ankarada bir basın 
toplantısı yapan Bölükbaşı şöyle di
yordu: "H ukuk i tertipler ve iftira k â 
fi gelmiyor. Yola taş düşmüş, Bölük- 
başı ve arkadaşları vefat etmiş diye
cekler ve belki de bu tertibi yapan
lar bir de çelenk gönderecekler.” Kır- 
şehirdeki taşlanmayı ise Bölük başı 
şöyle anlatıyordu: “Demokrasi sen
liği vardı, epeyce taşlandık. Fail meç
hul ama fiil m alûm ”. Doğrusu Kırşe
hir taraflarında, asayiş mevzuunda 
hiç de parlak bir hava esmiyordu.

C. H. P.
Gençlik aşısı!

T urhan Feyzioglunun C.H.P. ye
- kendi tabiriyle - “Bir nefer” ola

rak katılmasından sonra aydın çev
relerde C.H.P. ye karşı yeni bir a lâ 
kanın bavlıyacağını AK tS  «ecen sa
yısında belirtmişti. N itekim  aradan 
sadece bir hafta geçmiş olmasına rağ
men AK İS 'in  yazdıkları tahakkuk et
meye başladı. B ir hafta içinde mem

lekette adı etrafında geniş akisler u- 
yandırm ış faal ve dinam ik şahsiyet
ler Feyzioglunu takiben C.H.P. ye 
katıldılar. Feyzioglundan sonra C.H. 
P. Genel Merkezini ziyaret edenlerin 
birincisi Temyiz Mahkemesinin eski 
başkanlarından ve gecen yıl Emekli 
Sandığı Kantınıı'nıın Adalet Bakanı
na tanıdığı yetki gereğince emekliye 
sevk edilmiş bıılıınan Haydar Naki 
YUcekök oldu. Haydar Naki Yücekök 
yıllarca adliye menlegine hizmet et
miş. adalet mekanizmasının en yük 
sek kademelerine kadar yükselmiş ve 
oradan sırf bir bakanın sa*ısl takdiri 
ile daha bu memlekete oek çok h iz 
met edecek yaştayken emekliye ayrıl

mış bir insandı. Haydar Naki Yüce- 
kökün 37 yıllık hakim lik hayatı hop 
başarılarla geçmişti. Haydar Naki 
Yücekökten hemen bir gün sonra C. 
H.P. safları bir nefer daha kazanı
yordu. Bu da sabık bir Temyiz M ah
kemesi mensubuydu ve adı tlhan 
Dizdar idi. Topluca orta boylu, kır 
saçlı ve geniş bağa gözlüklerinin ar
dında daima gülen <özleri ile karşı
sındakine bakan İlhan Dizdar C.H. 
P. ye kaydolduğu gün kondisiyle ko
m itan gazetecilere şöyle diyordu: 
“Halk Partisi ikt-.dar devrinde Türk 
adtiyesinin şerefli ananesini m uhafa
zaya dikkat ve itina göstermiş oldu
ğu gibi, .bugün de m uhalif parti ola
rak bu temel davayı ele alm ış ve bu 
uğurdaki samimıye'jrti daima isp it

P ............... 111 .... ,f ---------1
Kapaktaki politikacı

General Fahri Belen
■ T 71111 boylu, siyah, çizgili U r el- 
U  bise giymiş, beyazlarını? »aç
larını arkaya doğru dümdüz ta ra • 
mııj, olcun tavırlı adam hemen ya
nındaki etajerden bir k itap aldı, 
sayfalarım  şövleoe N r karıştırd ık
tan sonra da ««binden gözlüğünü 
çıkardı ve yüksekçe U r sesle oku
mağa başladı: “Kendi görüşlerine 
çok bağlı olan fik ir adaınlan elin
de de, İlim zalim  ve müstebit bir 
k ılıca girebilir Bunlar kendi na- 
zariyelerinl kanun derecesinde tu t
mak isterler. Kendi düşüncelerin
den başka bir fik ir olması da onla
ra çok garip gelir. Yeni fikirlere 
karşı İtimatsızlık Ve şüphe besle
mek ve hattâ  bunları tehlikeli gör
mek ve âdetlerimize uymayan ha
reketleri ayıplamak da. cahil ve 
geri insanlara mahsus bir ruh ha

letidir. M iisamahasız adam, inh i
sarcı. müstebit ruhlu ve müteca
vizdir. Bunlar kendi fik ir ve ««iz
lerinden başkasından hoşlanmaz
lar. Bunlar kilçük ölçüde bir engi
zisyon mensuplarıdır ki, miifritle- 
rinin zulüm âletleri de iftira ve kü- 
fUrdür. Daha mutedil ve müşfik o- 
laııl&r da kendileri gibi düşünme
yenlere acırlar. İnhisarcılık bir ne
vi müsamahasızlık demektir. V ak
tiyle hükümdarlar ve büyük adam 
lar mübarek yüzlerini göstermek 
içiıı meydana çıkarlar, mübarek 
»özler ederler, toplanan veya top
latılan halkı mesrur kılarlardı. E- 
ğer bu halk topluluğu başkası için 
olursa sükûn ve huzurun bozuldu
ğunu zannederlerdi."

Bu satırları okuduktan sonra o- 
Ündeki kitabı hemen önündeki seh
panın üstüne bırakan uzun boylu 
son derece nazik tavırlı ev sahibi 
bir müddet sostu ve muhatabının 
yüzüne baktı Sonra gülümslyerek, 
hafif bir sesle demin okuduğu k i
taptaki bir cümleyi tekrarladı : 
‘‘Egor bu halk topluluğu başkası 
İçin olursa sükûn ve huzurun bo
zulduğunu zannederler.”

Karşısındakine saygı telkin e- 
deıı bu yaşlı fakat dinç adam D.P. 
Bolu Milletvekili (îeneral Fahri Be
lendi Fahri Belen 1892 de Bolııda 
doğmuş, Harbiyede okumuş, orayı 
bitirdikten sonra Harp Akademisi
ne devanı etmiş. 1912 yılında Harp 
Akademisini de bitirdikten sonra 
geıtc bir kurmay subayı olarak 
Balkan Harbine katılm ış. Birinci 
Dünya Harbinde Çanakkale. Irak , 
Suriye, Kafkasya cephelerindi sa
vaşmış. İstik lâl Savaşı yıllarında 
Jîark ve Garo Cepheleri Kom utan
lıklar: emrinde muhtelif savaşları 
kurmay olarak idare etmiş, Başku
mandanlık Meydan Muharebesinde 

. rnaehur 2S üncü fırkanın Kurm ay
^  ı - -

Başkanlığını yapmış \> Belen te
pedeki yarma harekâtını plânlamış. 
İstiklâl Savaşından sonra da muh
telif kıtalara komuta etmiş. 1989 
da generalliğe terfi etmiştir. Evli 
v> iki çocuk babasıdır. Fransızca 
ve biraz da Rusça bilir.

1950 yılında 2. Kolordu Komu
tanı iken Çanakkale ve Maraştaıı 
D.P. adayı olarak gösterilmek is
tenmesi üzerine o zamanki seçim 
kanunu gereğince askerlikten istifa 
etmiş ve seçimlere katılm ıştır. 
Hem Çanakkaleden. hem de Maraş- 
tan D.P. yoklamasını kazanan Fah
ri Belen Bolulu hemşehrilerinin de
vamlı ısrarları üzerine Genel Mer
kezin yüzde 20 aday gösterme hak
kına dayanarak Bol ini an aday gös
terilmiş ve böylece B.M.M. ne gir
miştir. Askerliğinde muhtelif kıta 
hizmetlerinden başka Harp A ka
demisinde öğretmenlik. Türkiye - 
Rusya tahdidi hudut komisyonu re
isliği. 1938 Silâhsızlanma Komis
yonunda Askeri Müşavirlik gibi 
vazifeler de yapan General Fahri 
Belen, 1950 seçimleri sonunda D. 
P. nin iktidara gelmesi üzerine İlk 
D.P. kabinesinde Bayındırlık Ba
kanı olarak yer alm ıştır. Fakat a- 
radan yed i ay geçtikten sonra bu 
vazifeden Istifaen ayrılm ış ve D.P. 
saflarında bir milletvekili olarak 
kalmayı tercih etmiştir. D.P. Gru
bunun büyük sevgisine de ma/.har 
olan Fahri Belen, geçen yılk l B 
M. M. Başkanlığı seçimlerinde ku
ruculardan Koraltana karşı pek az 
bir farkla Başkanlık seçimlerini 
kaybetmiştir.

<«eçen yıl teccmmüat-ı um um i
ye kanununun ilga edilerek yerine 
Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun getirilmesi sırasındn 
Meclisteki müzakerelerde bu kanu
nun bir susturma ve yıldırma 
kanunu olmasından korktuğunu w  
bu kanun lehinde oy vermiyeceglnl 
belirten Belen bu kanunun tadili hu 
susunda B.M.M. Başkanlığına bir 
yazılı teklif vermiştir. İşte yuka
rıda nakledilen ve tîeneralin geçen 
yıl yazmış olduğu “Nereden Geliyo
ruz. N’erejfe Gidiyoruz" adlı k itab ın 
da da belirttiği fikirler Meclis Baş
kanlığ ına yaptığı tadil teklifiyle 
nazariyattan fiiliyata çıkma yolun
da atılm ış bir adımdır General 
Belen bu kamınım müzakereleri s ı
rasında Başbakan Menderesin ka
nun tasarısını m üdafaa sadedinde 
»oylediği: "Muhterem Pa .am bu 
kanunla hiç kimsenin huzuru bo- 
zulm ıyacak ve kimsenin burnu ka- 
nam ıyacak” sözlerini hatırlam ak
ta ve “gerçi kimsenin burnu kana
madı am a bir hayli huzuru bozu
lan oldu” demektedir
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etmiş ve etmekte bulunmuştur” . H a 
tırlanacağı gibi İlhan Dizdar 1950 se
çimlerinde D.P. adayı olarak m illet
vekili o lm u î ve o yıllarda C.H.P. nin 
karsısında çalışmıştı. A m a aradan 
geçen dört yıl İlhan Dizdara iktidara 
gelen yeni partinin de doğru bir yol
da olmadığı ve 1950 öncesinde gerçek 
demokratların aradıkları hürriyet ha
vasını kaybettirdiğini görünce 1954 
seçimlerine katılmam ış ve yeniden 
mesleğine Temyiz Mahkemesine dön- 
mUştü. Geçen yıl, aynen Haydar Na- 
ki Yücekök gibi, İlhan Dizdar da a- 
dalet mekanizmasının en yüksek meV- 
kilerinden birinden Adalet Bakanının 
şahsi takdiri ile emekliye ayrılm ıştı. 
İşte şimdi İlhan D izdar aradan yedi 
yıl geçtikten sonra bir defa daha ye
ni baştan demokrasi mücadelesine a- 
tılıyordu. Hem de yedi yılda bir hay
li değişmiş ve gelişmiş olan C.H.P. 
saflarında vazife alm ağa koşanlar

yalnız Haydar Naki Yücekök ile eski 
bir D.P. milletvekili olan İlhan D iz
dar m ıydı? Elbette, hayır. A rtık  bun
dan sonra gerçek aydınların C.H.P. 
ye olan akını kolay kolay durdurula
mazdı. Bu iki meşhur hukukçuyu bir 
UçüncüsU takip ediyordu. Kısa boylu, 

gözlüklü, sempatik tavırlı ve son de
rece dinam ik bir adam: Baha Arıkan. 
Baha A nkan  da Temyizden emekliye 
ayrılanlar arasındaydı. C.H.P. ye bir 
defa akın başlamıştı. İsmi memleket 
çapında şöhret yapmış bu aydınları
m ızın hemen yanıbaşında Üniversite
li gençler de saf alıyorlardı. N itekim  
bu haftanın başında Salı günü, bir 
grup üniversiteli C jH.P. Ankara İl

Merkezine müracaat etmiş ve gençlik 
kollarında vazife almak “nabza göre 
şerbet vermeyin” diyen hocaları Tur
han Feyzioğlunun yolunda yürümek 

İstediklerini bildirmişlerdi. Gençler 
Turhan Feyzioğlu ile aynı çatı a ltın
da çalışmak istiyorlardı. C.H.P. ye bu 
iltihaklar yalnız Ankarada değil yur
dun hemen dört bir köşesinde aynı 
hız ve aynı şevkle devam ediyordu. 
Seçimlerin yakın olduğu söylendiği 
şu günlerde C.H.P. nin kaydettiği bu 
terakki elbette ki iktidardakileri uzun 
uzun düşünmek zorunda bırakacaktı. 
N itekim  seçim tarih in in bir türlU a- 
çıklanamaması da bunu gösteren bir 
alâmetti.

İstanbul
Valinin sırrı

Büyük maroken koltuğa gömülen 
ve bu suretle olduğundan daha çok 

ufak tefek görünen yorgun bakışlı a- 
dam, yerinden doğruldu ve zoraki bir 
neşe ile “Ooo, işte erkânı m atbuat! 
Şık şık hanım lar, beyler..” dedi. U- 

fak tefek adam, İstanbulun meşhur 
ve sevimli Valisi Fahrettin Kerim 
GÖkay'dı. Istanbulda im arın  en civ
civli günleri yaşanırken senelik me
zuniyetini talep etmesi merak uyan
dırm ış ve Vali basın tarafından d ik 
katle takip edilmeğe başlanmıştı. Se

nelik izin, her memur gibi İstanbul 
Valisinin de tabiî hakkıydı. Am a ne 
var ki bu iznin seçim havasının bütün 
memleketi sardığı, imarın İstanbulda 
bütün şiddetiyle hüküm  sürdüğü bir 
sıraya rastlaması cidden manidardı. 
Tedbirli ve ihtiyatlı bir adam oldu
ğunu m uhtelif vesilelerle gösteren 
Fahrettin Kerim Gökayın günler tor
baya girmişçesine izin hakkının  pe
şine düşmesinin elbette, ancak kendi
sinin bildiği bir sebebi olmak lâzım 
dı. Gelmiş geçmiş İstanbul Valileri 
içinde muhakkak ki en sevimlisi ve 
muhtemelen en esrarengizi olan Fah
rettin Kerim Gökayın izin talebinin 
arkasında yatanları ortaya çıkarmak 
mükemmel bir gazetecilik olacaktı. 
İşte bu sebepledir ki haftanın başın
da Vilâyette toplanan gazetecilerin 
kalbinde Valinin ağzından bir iki 
cümle olsun koparıp meseleyi aydın
lığa çıkarma ümidi vardı. Am a bu 
üm itlerin bosa çıkması için Vali ile 
görüşmek kâfi geldi. Tedbirli Valinin 
ağzından lâ f koparmak her babayi
ğidin işi değildi.

Şık bir gri elbise giyen Fahret
tin Kerim Gökayın o gün gazetecileri 
kabul ederken çok yorgun ve ziyade
siyle üzgün olduğu ilk bakışta farke- 
diliyordu. İlk  bakışta farkedilen bir 
başka nokta da sevimli valinin üzün
tü lü  ve yorgun olduğunu gizlemek i- 
çin sarfettigi gayretti. Gazetecilere 
mutadından daha büyük iltifa tları e- 
sirgemiyen valinin şüphesiz bir der
di vardı. İzin talebi, bu derdi avut
mak için çıkılacak ufak bir seyahat- 
la ilgili olabileceği gibi, kozlarını 
kullanm akta büyük maharete sahip 
bulunan sevimli valinin yeni bir siya
si hamlesi de olabilirdi.

Vilâyetten kelimenin tam  mâna- 
siyle eli boş çıkan gazeteciler valinin 
üzüntüsünü, yaklaştığı beliren yeni 
emarelerle daha iyi anlaşılan seçim
lere bağladılar. Bu gazetecilere göre.

İstanbul Valisini iznin sonunda m il
letvekili adayı olarak görecektik. A- 
m a İstanbul Valisini ve üzüntülerini 
biraz daha yakından tam yanlar bu 

iznin arkasında daha derin ve cidd! 
meselelerin yattığ ına inanıyorlardı ve 
valinin izni ile en yakın rabıtası bu
lunacak meselenin İstanbulda en civ
civli günlerini yaşıyan imar hamlesi 
olduğunu tahm in ediyorlardı.

Basın
“Menfiyi ispat!”

G
eçen hafta Perşembe günü öğle
den sonra Ankara Adliyesi kori

dorları gene gazetecilerle dolmuştu. 
Koridorlarda adım atacak yer yoktu. 
Ankara Toplu Basın Mahkemesi, gene 
bir sürü basın dâvasına bakacaktı. 
Dâvaların bakıldığı küçük odanın ka
pısındaki liste her hafta Perşembe 
günü olduğu gibi bir hayli yüklüydü. 

Celse açıldığında, koridorda mübaşi
rin sesi pek alışılm ış iki adı çağ ır
mak için yükseldi. Sıraya göre ilk ça
ğırılanlar, Metin Toker ve Yusuf Z i
ya Ademhandl. Görülecek olan dâva, 
YenisaJıah gazetesi sahibi Sefa Kı- 
lıçlıoğlu tarafından açılmıştı. Yenisa- 

bahın sahibi, D inar muhabiri Nedret 
Gilrcanın gazetesinin tutumunu be
ğenmemesi dolayısı ile istifa etmesi 
ve istifa mektubunun bir nüshasının 
da A K İS ’de neşredilmesi dolayısı ile 
kendisine hakaret edildiği iddiasında 
bulunuyordu. Bu duruşma gayet kısa 

sürdü. Z ira Nedret Gürcanın ifadesi 
alınması yolunda D inara yazılm ış olan 
talim ata cevap gelmemişti. Salon bir 
an için boşalıyordu ki Toplu Basın 
Mahkemesi Başkanı Adil Güneşoğlu 
A K İS ’in bir ikinci dâvası daha oldu

ğunu söyledi. Kapıya doğru yönelen 
dinleyiciler yeniden yerlerini aldılar. 
AK İS  hakkındaki ikinci dâva: Baş-

Metin Toker ile avukatları Feyzioğlu ve Aksoy
H ür ba-tın ve berisi...
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ARA SEÇİMLERİ NtÇİN KALDIRILAMAZ?
Faik Ahmet BARUTÇU

E kseriyet partisinin sevim menfa
ati zaviyesinden umum i seçim

lerin vaktinden çok evvele alınaca
ğı yolunda türlü rivayetlerin ortaya 
çıkmaslyle unutulur gibi görünen 
m uallâktak i ara seçimleri dâvası, 
yeni blr karar /.annnının yaklaşma
sı sebebiyle, yeniden günün mesele
si haline gelmek üzeredir. Bu dâva
nın manen ızdırap veren tarafı, de
m okratik rejim in prensipleriyle 
m utabakatsızlık gösteren bir duru
mun temelli olarak uzayıp gitmesin
den ibarettir. -fa

D emokrat Parti liderleri 1950 de 
olduğu gibi. 1954 um um i seçi

minde de Büyük Millet Meclisine se
çilmek şansını yalnız bir intihap 
dairesine hasretmlyerek, yadırgan- 
ııııyacak bir ihtiyatla, iki çevrede 
adaylık koymak yoluna gitm işler
dir. Ve neticede de her iki çevrede
ki seçmenlerin İtimadını elde etmek 
mazhariyetini denemişlerdir.

Fakat acaba umum î reylerin bu 
neticesine politik sınıfın mukabele
si seçmenlerin beklediğine ne dere
ceye kadar uygundur?

Aslında kanunun gözettiği kolay
lık. blzdeki seçim sisteminin kusur
lu taraflarını lüzum lu reformla dü- 
zettlnceye kadar siyasî liderlerin ve 
her partinin seçkin elemanlarının 
teşrii faaliyete katılmak şansını a r t
tırarak parlamentolu demokrasinin 
normal şartlar içinde işlemesine it i
bar kazandırmak, hem de ileri de
mokrasilerde. görülen tecrübeli bü
yük parlemanterler yetiştirmek ge
leneğinin hu sayede bizde de kuru l
masına hizmet gibi umum! istifade 
gayeleri etrafında giizel düşünülmüş 
esaslardan ilham alm ıştır. Yoksa 
bu usulün neticede seçim çevrelerin
den birini Büyük Millet Meclisinde 
blr teşri devresinin sonuna kadar 
ya hiç veya eksik derecede temsil 
edilmek akihetine uğratm ak paha
sına düşünülmüş olmadığı şüphe
sizdir.

Çünkü böyle bir düşünce, prensip
ler sahasında herşe.vden evvel ana
yasa hükümlerinin bir ihlâli olmak 
neticesinden kurtulamaz. Anaya
saya göre M illî Meclis, seçim ka
nununun tâyin ettiği çevrelerden se
çilen mebuslardan teşekkül eder. 
Bu mebuslardan birinin mevkiinin 
boşanması halinde yerine diğerinin 
seçilmesi hakUıııdaki anayasa emri 
meclisin tam aınlığ ı ve milletin hâ
kim iyet hakkiyle ilgilidir. M illî ha
kim iyette ise her vatandaşın hisse
si mevcuttur. B ir seçim çevresinde
ki vatandaşların bu hisselerini |w>li- 
tlk kuvvetler hükümsüz düşüremez
ler.

Nasıl kİ. bu temel kaideye uygun 
olarak kanun vazıı da. ik i yerden 
seçilenlerin btr çevrede m illetin ha

kimiyetine vekillik etmeyi tercih ile 
diğerinde yeniden seçim yapılması
nı seçim kanununda ayrıca belirtme
yi unutmamıştır. Bunun ta tb ikatı
nı devamlı surette gerilere doğru 
atarak parlamentonun tam am lığını 
eksik sayıda sabit hale getirmek, 
aslında demokratik anlayışın tathl- 
katiyle de telif edilemez. Ç linkü de
mokrasinin ananevi olarak kabul 
edilen mânası halkın memleket ida
resine ve iMilitik işlerin yürütülm e
sine geniş ölçüde iştirakidir. Bu İş
tirakin  sağlanması ise halkın kendi 
hakimiyetine tevkil yetkisinin hür
met görmesiyle mümkündür. Bu 
hakkın bir zerresini vatandaşın elin, 
den alm ak m üm kün değildir. Ç ün
kü aksi takdirde vatandaşın mefiüe- 
ket idaresine iştiraki politik kuv
vetlerin arzularına göre bağışlanan 
bir meta olmak menzilesine düş
mekten korunamaz.

İki yerden adaylık usulü İse böy
le bir ne tice»  hizmet İçin İhdas e- 
dllmemlştir. B ilâkis seçim kanunu 
imrlamentolu demokrasi rejimine 
müttefikim , taııı blr sadakat hissi
yatı içinde hazırlanm ıştır.

★
D emokrasinin esasını bozmadan 

ara seçimlerinin kaldırılması an 
cak bir şekilde m üm kün olabilir. O 
da blr mebusun yeri boşandığında se
çildiği liste üzerindeki tasnife göre 
kendinden sonra en çok rey alan a- 
day tarafından yerinin doldurulma
sıdır. Eğer masraf külfeti yüzünden 
ara seçimlerinden kurtulm ak iste
niyorsa nisbî temsil sistemine uy
gun olan bu halefllk yoluyla o ne
ticenin istihsali mümkündür. Yok
sa bazı intihap dairelerinin Büyük 
Mecliste temsil olunmak hakkındaD 
mahrum edilmeleri mukabilinde 
masraf külfetinden kurtulm ayı dü
şünmek ara seçlmdlerlnln esprisini 
tamam lyle gaip etmek neticesine 
varır.

Bu mevzuda geçen sene Fransız 
M illî Meclisinde Sosyalistler ta ra 
fından ara seçimleri yerine halefllk 
usulünün konulması için yapılan bir 
kanun teklifi üzerine geçen tar
tışmalarla. sonunda varılan karar, bi 
zlm  gibi demokrasi merdiveninin he
nüz ilk basamağındaki memleketler 
İçin istifadeli derslerle doludur. Tek
lifi müdafaa edenler ekalliyetin hu
kukuna hürmet esasını muhafaza et- 
Hği için halefllk usulünün nisbî tem 
sil rejimiyle ahenkli olduğunu ileri 
sürmüşlerdir. İtirazlar ise tam am ly
le ora seçimlerinin esprisi üzerinde 
toplanm ıştır Bu seçimlerin esprisi, 
intihap dairelerini parlamentoda 
temsil edilmekten mahrum bırakm a
m akla beraber aynı zamanda mem
leketi serbest olarak fik ir beyanın
dan uzaklaştırmamak ve parlamen

toyu memleket efkârını öğren
mekten alıkoyıııaıııaktır. Parlaıııen- 
tolu demokrasi rejiminde bir defa 
umum î seçim yapıldıktan sonra 
blr teşri devresi zarfında um um i 
reylerin konultasyonunu men et
mek memleketin politik siması
nı dondurmaktır. Bu tefsirleri 
yapanlar. Fransanın M illi Meclis re
isliğinde örnek tarafsız idaresiyle 
şöhretli adı anayasa hukuku k itap 
larına geçmiş olan büyük parle- 
ıııanter Henri Brisson'un otuz sene 
evvel bu mevzuda söylediği şu söz
leri hatırlatm ışlardır:

“Genel oylara karşı ağzını kapa
yan. kendini memleketten tecrit e- 
don. hiç bir şey görmemek için göz
lerini k a p a a n  hiç hlr şey İşitme
mek İçin kulaklarını tıkayan, hü lâ
sa, hüküm ranlık  vekâletini ak im  şe
kilde elinde tutan bir Fransız mec
lisi ve böyle blr meclisin artık ne 
öğrenmek ve ne de dinlemek istediği 
bir memleket karşısında kanun yap
ması düşünülebilir m i? ”

İk i a.vn tez arasında en sonunda 
Cumhuriyet Meclisinin kararı, tar
tışılan fikirlerden daha az entere
san olmamıştır. Fransanın ikinci 
meclisinin ananevi diyerek belirtilen 
görüşüne göre mesele her şeyden 
evvel seçmenlerle seçilenler arasın
da neticelenen mukaveleye zarar 
vermemek noktasından düşünülmeli, 
dir. Bu bakj/ndan mebusluk mevki
inin açılmasında ara seçimin yapıla
cağını göz önünde tutan bir kanun
la  seçilen meclis tarafından, seç
menler için mütecavlzane olarak 
hissedilecek blr değişiklik kanunda 
yapılamaz. Bu sebeple Cumhuriyet 
Meclisinin yapacağı, sunulan teklifi 
kayıtsız olarak reddetmektir!

★
Seçmenlerin hukukuna taalluk eden 

prensipler sahasında ileri sürülen 
yukardakl fikirler, demokrasinin bir 
rejime yalnız bu İsmin verilmelin
den ibaret olmadığını ne güzel an la
tıyor! Bıı rejimin prensiplerini ak
siyonlarım ıza rehber olarak kabu- 
letmek rejime bir sadakat borcu ol
duğuna göre ne ara seçimlerini de
vamlı olarak gerilere doğru atmak 
ve ne de seçmenlerle seçllenlenler 
arasında geçen mukaveleye uym a
yan değişiklikleri seçim kanunu
nun bünyesinde saklamak düşünüle
mez; prensipler sahasında kabul et
tiklerim izi tatb ikat sahasında red
detmiş olmak durumuna girmemek 
için düşünülemez.

Ekseriyet partisinin sayın idare
cilerine, hayranlık duygularıyla bir 
arada kabul ettiğim iz, esaslı surette 
demokratik bir Cumhuriyet için sö
zün isabetlisini hatırlatalım :

“Menedilemiyecek olanı kendini
ze mal ediniz!”
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YURTTA OLUP BİTENLER.

bakan Adnan Menderes, Yenisabah
gazetesi sahibi Sefa K ılıçlıoğlu ve N i
hat E rim in  m uvafakatlanyla açılm ış
tı. Dâvacılar A K İS ’de yayınlanmış o- 
lan "Şenlenen Sokak” ve "Kıbrıs 
Türk Tezi” başlıklı yazılar dolayısiy- 
le hakarete uğradıklarını iddia e- 
diyorlardı. Menderes, Kılıçlıoğlu ve 
Erim i Ankara Hukuk Fakültesinin 
şöhretli Anayasa Profesörü Bülent 
Nuri Esen, AKİS mesullerini ise S i
yasal Bilgiler Fakültesinin eski De
kanı Profesör Turhan Feyzioglu ile 
Doçent Muammer Aksoy m üdafaa e- 
dıyordu. Bu dâva bu güne kadar bir 
hayli enteresan safhalar arzetmişti. 
Meselâ bu dâva ile hiç bir şekilde 
alâkası olmayan Metin Toker, savcı
lık tarafından ısrarla A K İS ’in "hakik i 
sahibi” diye hâkim  karşısına sanık 
sıfatıyla çıkarılıyordu. O gün öyle u- 
nıtıluyordu ki meşhur Anayasa pro
fesörü veya savcı bu celsede iddiala
rını ispat edeceklerdir. N itekim  hü 
viyet tesbiti vesaire gibi mutad fo r
malitelerden sonra sanık avukatla
rından Turhan Feyzi oğlu söz aldı ve 
bu dâva için tevsii tahkikat talebinde 
bulundu. Feyzioglu bilhassa şu nok
taların tetkik edilmesini istiyordu: 

AK İS  mecmuası 9 Haziran 1956 da 
Metin Toker tarafından satılmıştı. 
Bu hale göre o zamandanberi resmi 
m akam lar nezdinde mecmuanın sahibi 
k im d i? Bu husustaki beyannameler 
k im in adına verilmişti, vergileri k im  
ödemişti ? Ve dâva, siyasi bir dâva 
olması sebebiyle ihtisas işiydi, suç 
mevzuu yazılar bir bilirkişiye tetkik 
ettirilmeli idi. D iğer avıfkat, Doçent 
Muammer Aksoy da tevsii tahk ikat 
için bazı dileklerde bulundu ve *bil- 
hassa bilirkişi meselesine temas ede
rek arkadaşının talebine iştirak et
tiğini. bazı yazıların d iktatörlük olan 
memleketlerde suç sayılabileceği hal
de demokrasilerde bu yazıların 
gayet normal karşılanabileceğini, 
hâkim lerin ise kanunlar gereğince 
tamamen siyasi hayat dışında olduk
larını, bu bakımdan ihtisas erbabının 
yardım ına ihtiyaç duyulabileceğini, 
bilirkişinin ise en mâkul hal yolu ol
duğunu söyledi.

Sanık avukatlarından sonra mü- 
dahil avukat, meşhur Anayasa Pro
fesörü Bülent Nuri Esen'in söz aldığı 
görüldü. Bülent Nuri Esen bilirkişi
nin şiddetle aleyhinde bulunuyordu. 
Ne lüzumu vardı bilirk işin in? Mahke
me pek âlâ hüküm  verebilirdi. Sanki 
batı demokrasilerinde basın dâvaları 
bilirkişiye mi tetkik ettirildikten son
ra karara bağlanıyordu? Şöhretli a- 
vukat profesör batıda bilirkişiye baş 
vuran bir hukuk sistemi hatırlam ı
yordu. Bu bakımdan da bilirkişi ta 
lebinin reddine karar verilmeliydi. 
Bülent Nurinin bu sözlerinden hemen 
sonra sanık avukatlarından Turhan 
Fovzioğlunun yeniden söz aldığı gö
rüldü. Turhan Fevzioğlu. sayın Ana
yasa Profesörünün sözlerine pek 
hayret etmişti. Nasıl olur da Bülent 
Nuri Esen bilirkişi tetkikinin batıda 
örnekleri olmadığını söyliyebilirdi! 
Daha garibi nasıl olur da bilirkişi
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KtS'In 110 uncu sayısının 
toplattırılmadı iizerin*'. top

latm a kararını neşreden mec
muanın o zamanki yazı işleri 
miidürii Yıısııf Ziya Ademhan 
aleyhinde, hazırlık ve Hk tah 
kikatın gizliliğini ihlâl ettiği 
iddiası ile açılan dâvada Anka
ra Toplu Basın Mahkemesi 1 ay 
hapis cezası vermişti Bu k a 
rar Temyiz Mahkemesince esas
tan bozulduğundan geçen Per
şembe dâvanın görülmesine tek
rar başlandı. Savcının ve sanık 
avukatının bozıııa kararına u- 
yulmasını talep etmeleri üzeri
ne, Toplu Basın Mahkemesi A- 
denıhanın beraatına karar ver
di.

Böylece AK İS  aleyhindeki 
bir yığın dâvadan sadece bir ta 
nesi kapanmış oldu.

 ̂ ■ ı ■ ■ ı ı ■ ı .ı ti

müessesesinin lüzumsuzluğunu söyli
yebilirdi? O Bülent Nuri Esen ki bir 
zamanlar - hem de pek eski değil da
ha bundan bir iki yıl önce - Feyzioğ- 
lunun da dahil olduğu bir bilirkişi he
yetine k&tılmıştı. O zaman Bülent 
Nurinin de tetkik ettiği ve “bu yazı
da suç yoktur” dediği yazı da bir ba
sın dâvasıydı. Hem de şimdi avukat
lığını yaptığı şahıslardan ikisi arasın
da bir basın dâvası. Feyzioğlu'nun 
hatırladığına göre o dâva N ihat Erim  
ile Menderes arasındaydı ve N ihat E- 
rim in Halkçı gazetesinde yayınlanan 
bir yazısında Menderese hakaret et
tiğ i iddia edilmişti. Durum  cidden ga-

Prof. Bülent Nuri Esen
Çok bilir kişi...

ripti. Sonra dahası da vardı: Memle
ketimizde bir hukuk otoritesi olan 
Bülent Nuri Esen nasıl olur da ileri 
demokrasi dediği Amerikada, İrigilte- 
rede basın dâvalarının 12 kişilik bir 
jüri tarafından incelendiğini bilmez
di ? Yalnız İngiltere ve Amerikada 
m ı?  Prof. Esen’in saydığı demokrasi
lerin hemen hepsinde basın dâvaları 
Jüriler ve bilirkişiler tarafından tet
kik edilirdi. Sonra canım bizzat sayın 
Menderes de Meclisteki bir beyanla
rında basın suçlarının metre ve san
timetre ile ölçülemiyeceğini söyleme
miş m iydi? Kesin ölçüleri olmıyan 
şeyler ise, elbette ihtisas sahipleri ta 
rafından değerlendirilmeliydi.
* Söz sırası Cumhuriyet Savcısı Sa

mi Coşarcana gelmişti. Coşarcan sa
nık avukatlarının tevsii tahk ikat ta 
leplerine katılıyordu. Gerçi bilirkişi 
talebi yersizdi am a bu hususta karar 
yüksek mahkemenindi. Bundan son
ra Savcı kendisinin de tevsii tahk i
kat talepleri olduğunu bildirdi ve 
mahkemeye Birinci Şube kanalıyla 
yaptırılm ış bir tahkikat raporu sun
du. Mahkemede okunan bu rapora 
göre doğrusu Emniyet Birinci Şube 
mensupları iyi çalışmışlardı! Yusuf 
Ziya Ademhanın, mecmuanın hakiki 
sahibi olmadığına dair ne deliller bul
m am ışlardı? Ademhan haftalık  dev
ri 20 bin lira tutan bir mecmua satın 
almıştı. Am a mecmua sahibi olduğu 
halde yaşayışında hiç bir değişiklik 
olmamıştı. Gene Denizciler Caddesin
de tek odalı bir dairede kalıyordu, ge
ne eski elbiselerini giyiyordu. Doğru
su bu yaşayış hiç de bir mecmua sa
hibinin yaşayışına benzemiyordu. 
Sonra Ademhanın AK İS Mecmuasın
da bir sandalyesi bile yoktu! Adenj- 
han AKİSM satın alıncaya kadar 
Karagöz gazetesinden iki yüz lifa 
aylık alan bir idare memuruydu. N a 
sıl olurdu da AK İS1! satın alabilird i? 
Birinci Şubenin raporuna dayanarak 
savcı bu sualleri soruyordu.

Savcıdan Vonra Muammer Aksoy 
yenidert söz aldı ve ortaya gayet sa
rih bir hâdisenin çıktığını, Usul K a 
nununa rağmen menfiyi isbat duru
munda kaldıklarını, bir takım  sürp
rizlerle karşı karşıya bırakılmaya 
modern hukukun cevaz vermediğini 
söyledi. Feyzioglu ise hayalî deliller
le dava açmanın yersiz olduğunu be
lirtti ve “meselâ biz. sayın Bülent N u
ri Yenfsabahın, Savcının da Zafçr 
Gazetesinin sahipleridir, iddiasında 
bulunarak dâva açabilir m iyiz" dedi. 
Metin Toker ise bilirkişiye başvurma
nın âdet ve teamül olduğunu, nitekipı 
AK İS - Sarol dâvasında Toplu Basın 
Mahkemesinin bilirkişiye başvurdu
ğunu ve bilirkişinin “suç yoktur” de
mesine rağmen de Mahkemenin m ah
kûm iyet kararı verdiğini, bilirkişi 
kararlarının mahkemeyi baglıyamı- 
yacağını, bu bakımdan bilirkişi te tk i
kinin faydalı olacağından bahsetti. 
Metin Toker. Savcının “gene saçma 
iddialarla buraya geldiğini’’ sözlerine 
ilâve etti. Neticede tevsii tahkikat 
taleplerinin kabulüne, karar verilerek 
dâva t&lik edildi.
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Büyük çoğunluğun esas gıdası: Ekmek 
Satnt fia t, noksan vezin

Hayat Pahalılığı
Ekmeğe zam yok!

B ereketli yağmurlardan sonra " İk 
tidarın başı” nin verdiği müjde 

geçen hafta  kanunileşiyordu: Buğ
day fiyatların ın %30 bir sıçrama ya
parak 40 kuruşa çıkması kararı res
m i Kazeteyle neşrediliyordu.

lk lid a r  bu sıçramanın ekmek fi- 
atlarm a aksetmiyeceği hususundaki 
vaadim da tutuyordu. Ekmek fiatları 
artm ıyacaktı. Am a şimdiye kadar ta 
kip edilen usule sadakatla sadece ek
meklerin vezni düşürülecekti. Evvel
ce Uç ekmek alan bir aile artık beş 
ekmek almak zorunda kalacaktı. A- 
ma ekmek başına eskisi gibi 30 ku
ruş ödemekte devam edecakti. E k 
mek fiatlarında 1 kuruşluk olsun bir 
yükselme olmıyacaktı. Bu, İktidarın 
fia t artm alarına karşı birkaç sene 
evvel icat ettiği Zati Sungur oyunla
rından biriydi. Böylece hem köylü 
sevindiriliyor, hem şehirli avutulu
yordu! İzm ir Belediyesi şimdiden ek
mekleri 740 tan 580 grama indirm iş
ti. D iğer şehirlerin de İzm ıri takip 
edecekleri muhakkaktı.

D.P. İktidarı yeni bir İçtimaî ada
let numunesi veriyordu: İstih lâk
maddelerini çoğaltmadan, çiftçi geli
rin i arttırarak köylüye “hayalî bir 
refah" getiriyor, şehirliye de bu refa
hı ödemek mecburiyetini bırakarak 
adaletini katmerlendiriyordu. Ekmek 
veznindeki son tenezzül, bu refah 
borcunun ilk taksidi olarak kap ılan  
çalıyordu.

Doğrusu D.P. İktidarı bu nevi o- 
yıınlarda bir hayli mahir görünüyor
du. Am a mesleğin tehlikelerini de u- 
nutm amak lâzımdı.

Ekmek fiatlarına yapılan “gizli” 
zam kadar, çocuk yerine konmaya da 
lçerliyen şehirliler reylerini kime ve
receklerini çok iyi biliyorlardı.

P r im le r

B uğday fiatlarındaki yükselme, f i
at artışlarına yeni bir hız vere

cekti. Artan fiatlar dünya pazarla
rında esasen parlak olmayan duru
mumuzu daha da müşkülleştirecekti. 
Primlerle yürütülmeye çalışılan ihra
cat, yeni primlere ihtiyaç gösterecek
ti. Türkiye Ticaret vc Sanayi Odala
rı B irliğinin son-raporu, prim çıkm a
zına parmak basmıştı. Halen prim 
vermeden dışarıya hiç bir mal sata
cak durumda değildik. Halen sayısı
12 ye varan açık veya gizli, sabit ve
ya mtitehavvıl prim usulü mevcuttu. 
İhracatım ızın %  88 ini teşkil eden 
24 kalem ihracat maddesi için orta
lam a %  2f> prim veriliyordu. Odalar 
Birliği, elde sarih m alûm at olmadığı 
için muhtelif metodlara başvurarak 
prim m iktarın ı hesaplamıştı. 1956 yı
lında ihracata 210-215 milyon lira 
civarında prim  ödenmişti. Hesap edi- 
lenıiyen kalemler için 90-100 m ilyon
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luk bir “endlrekt prim” verildiği k a 
bul edilirse, 1956 yılım la yekûn prim
m iktarı 300 milyonu aşıyordu!

Buğday ve pamuk başlıca prim a- 
lan mahsullerdendi. Toprak Mahsul
leri Ofisi 1956 da 22,4 ilâ  26,9 milyon 
lira arasında prim  ödemişti. Tariş ve 
Çukobirliğin pamuk ihracından do
ğan zararları 34 milyonu bulm aktay
dı!

Unutm am ak lâzımdı İd 1956 ge
rek pamuk, gerek buğday ihracatının 
çok düşük olduğu bir seneydi. Bu yıl 
üm it edildiği gibi, pam uk ve buğday 
mahsulleri bereketli olursa, bu teşek
küllerin zararlarını kapamak için 
Merkez Bankası piyasaya çok daha 
büyük ölçüde banknot sürmek mec
buriyetinde kalacaktır.

Odalar B irliğ i bu yıl da, prim lerin 
itha lâttan  alınacak bir vergiyle kar
şılanmasını İleti sürmektedir. H ükü 
met “ufacık" bir fark la tavsiyeyi 
dinledi: İtha lâttan  Hazine vergisi al
ma yoluna gitti, Fakat bu para ihra
cata değil, Bütçe açığım  kapamaya 
sarfedildi.

Bütçe ve İktisadi Devlet Teşek
küllerinin açığına primler - 1956 için 
500 milyonun üstünde - ilâve edilince, 
devlet sektörünün 1956 yılı açığı 800 
milyon liranın bile üstüne ç ıkm akta
dır. Esasen, M illi Korunma Kanunu
na rağmen fiatlar yükselip durm ak
tadır. Devlet sektörünün gittikçe ar
tan açığı fiat artışlarım  körüklemek
tedir. Yükselen fiatlar da prim  ih ti
yacım arttırmaktadır. İktidara ge
lince, bu fâsid daireden çıkmağa ça

lışacak yerde buğday fiatların ı arttı
rarak tu ttuğu yolda ısrar etmekte
dir.

#

Kalkınma
Barajlara methiye

E ğer “İktidarın  başı”. Siyasal B il
giler Fakültesinin Profesörler 

salonunda uzun boylu, sarışın ve jön- 
prömiyeler kadar yakışıklı bir Ame
rikalı profesörün geçen haftanın so
nunda verdiği konferansı dinlemek 
fırsatını bulsaydı, şüphesiz büyük bir 
memnuniyet duyacaktı. Badyo ve Za
ferde bu sevinci vatandaşlara paylaş
tırmaya çalışacaktı.

Siyasal Bilgiler Fakültesinin Pro
fesörler salonunda konuşan yakışıklı 
âlim . “Az gelişmiş memleketlerde 
sermaye teşekkülü” adlı, çabucak 
“klâsikler” arasına giren kitabın ya
zan  Prof. Nurkse idi. Prof. Nurkse, 
fazla istihsal kapasitesi yaratmak 
yolunda İktidara yapılan tenkidlere 
bir cevap getiriyordu. Büyük baraj
lar. yollar, sulama tesisleri yapmak 
için talebin gelişmesini mi bekleme
liydi. yoksa bizzat sabit sosyal ser
maye tesisleri mj talebi yaratacaktı?

Prof. Nurkse bu sualin ccvabını 
X IX . asırdaki sanayileşme tecriilıele- 
rinin ışığı altında araştırdı. Geniş 
kültürü ve tarih î bilgisi sayesinde 
Nurkse, teoriyi vc tarih î tecrübeleri 
uzlaştırmasını çok iyi bildi.

X IX . asrın İktisadî gelişmesinde 
sabit sosyal sermaye tesisleri, talcp-
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ten çok önce gerçekleştirilmişti. Me
selâ Amerikada trafik  ihtiyacının 
haklı göstermiyeceğı bir sürü demir
yolları yapılm ıştı. Bu demiryolları sa
yesinde trafik  talebi genişlemişti.

Yeni doğan bir endüstri. Uç saf
hadan geçecekti. Evvelâ tesislerin 
kurulması, yani ‘‘ham ile lik" devri.. 
Bundan sonra çocukluk geliyordu. 
Bu devrede istihsal kapasitesiyle iş 
hacmi arasında bir uçurum mevcut
tu. Bu sebeple tesislerin masrafları
nı karşılaması güçtü. Ancak üçüncü, 
“olgunluk” devresinde tesisler ik ti
sadi bir şekilde çalışabilirdi. Çocuk
luk devresi az çok uzun, am a m uhak
kak ki müşkül bir devreydi. Fakat 
olgunluğa götüren yol, çocukluk dev
resinden geçiyordu.

Sanayileşmek için her şeyden ev
vel baraj, yol, liman gibi doğrudan 
doğruya istihsale bir şey katm ıyan 
sabit sermaye tesisleri kurm ak lâ- » 
zımdı. Doğrudan doğruya istihlâk 
maddeleri istihsaline mahsus “direkt 
yatırım lar” ın yapılması böylece ko
laylaşacaktı.

Bugün hususi sermaye, az geliş
miş memleketlerde yatırım  yapmak» 
tan kaçınmaktaydı. Bunun sebepleri 
muhtelifti: Kendi memleketlerindeki 
yatırım  fırsatları, kambiyo güçlük 
leri bu sebepler arasındaydı. Fakat
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en mühim  sebeplerden biri de az ge
lişmiş memleketlerde yol, liman, e- 
nerji, su gibi temel hizmetlerin mev
cut bulunmayışı idi. Bu hizmetler ol
madıkça "direkt yatırım lar” gerçek- 
leşemiyecekti. Fazla istihsal kapasi
tesini âtıl bırakmamak, israfı önle
mek için ufak barajlar, m uvakkat 
demiryolu hatları inşası düşünülebi
lirdi. Fakat burada teknik im kânsız
lık lar karşım ıza çıkıyordu. Bir baraj, 
teknik bakımdan muayyen bir büyük
lükte inşa edilmeliydi. D iğer taraf
tan talebin artacağı mülâhazası da 
unutulmamalıydı. Sonra birçok hal
lerde, ufak bir tesisin genişletilmesi 
başlangıçta büyük bir tesisin kuru l
masından daha pahalıya mal olabi
lirdi.

Bununla beraber birçok iktisatçı, 
fazla istihsal kapasitesinin âtıl ka l
masını kabul edemiyorlardı. Bu iktisa
di israfı önleme, şümullü p lânlama 
fikrine değer kazandırm ıştı. Hollan
dalI iktisatçı Tinbergen, Dünya Ban
kası için hazırladığı bir raporda p lân 
lam a sayesinde mazideki hataların 
önlenebileceğini söylüyordu. H intli 
plâncı Mahalonoris de aynı fikirdey
di. P lânlamanın israfı son derece a- 
zaltacağını düşünüyordu. Prof. Nurk- 
se de meslekdaşlann* tamamiyle hak
lı buluyordu. Yalnız her durumda is
rafı önlemek m üm kün olacak m ıy
d ı?  P lânlamanın güçlükleri unutul
mamalıydı. Hele mazide hakikaten 
iddia edildiği kadar israf yapılm ış 
m ıyd ı? İddia edilen israf "çocukluk” 
devresinin bir hususiyetiydi ve fazla 
m übalâğa edilmemeliydi. Bir m üd
det âtıl kalmak pahasına da olsa, sa
bit sosyal sermaye tesisleri kurm a 
yoluna gidilmeliydi.

Am a profesörün bu sözleriyle si
yasi maksatlarla bir sürü projeye bir
den başlamayı, gösterişten başka ga
yesi olmayan işlere girişmeyi tasvip 
ettiği sanılmamalıydı. Gene de Zafer 
gazetesi biraz uyanık davransaydı, 
“âtıl kapasiteler” mevzuunda Muha
lefetin yaptığı “aşın  tenkidler”e kar
şı selâhiyetli bir ağızın düşünceye 
sevkeden görüşlerini ileri sürebilecek
ti. İktisattan ve bilhassa Tilrkiyenin 
durumundan zerrece haberleri bulun
mayan bir takım  iş adam larının met
hiyelerini baş sayfalarda vermeyi pek 
seven Zafer, - ne yazık bu fırsatı 
kaçırdı.

Dış yardımın tenkidi

O
 halde az gelişmiş memleketlerde 
ilk yapılacak iş, sabit sosyal ser

maye tesislerini kurmaktı. Bu tesis
lerin bir hususiyeti de ithalinin m üm 
kün olmamasıydı. Amerikadan çelik 
veya makine ithal edilebilirdi. Fakat 
yol. baraj ve liman ithali mümktln 
değildi. Serbest teşebbüse taraftar 
memleketlerde bile bu iş hükümete 
düşüyordu. Liberalizmin en parlak 
günlerinde bile, hükümetler bu işe 
seyirci kalmamışlardı. D iğer taraftan 
az gelişmiş memleketlerde tasarruf 
im kânları bir hayli zayıftı. Dış yar
dım zaruriydi.

Prof. Nurk.se
Nabza göre...

îngilterenin dünya iktisadiyatına 
hâk im  olduğu X IX . asırda bu böyle 
olmuştu. 1930 yılında İngiliz dış ya
tırım ların ın  dörtte üçü, sabit sosya! 
sermaye yatırım larına gitm işti. Vic
toria Ingilteresi, yaşamak için dışa
rıya muhtaçtı. Gerekli ham madde 
ve yiyeceği temin için bu dış yatırım 
ları yapmıştı.

Bugün Export-Im,port ve Dünya 
Bankası bu ihtiyacı karşılamaya çalı
şıyordu. Fakat son 50 sene içinde 
dünya istihsalinin üç, Amerikan is
tihsalinin ise dört misli artmasına 
rağmen 1945 ten bu yana az gelişmiş 
memleketlere yapılan yardım, eskisi
ne nazaran bir hayli azdı.

Dünya Bankası kendisine sunu
lan birçok projeyi realist bulm am ak
la şöhret kazanmıştı. Eğer bu rea
lizm  noksanı teknik eleman k ıtlığ ın 
dan doğuyorsa, teknik yardım bunu 
halletmeliydi. Dünya Bankasının bu 
düşüncesinin, "çocukluk” devresinin 
hususiyetlerinin pek iyi an laşam a
masından doğması m ümkündü. Aynı 
anlayışsızlık Amerikan dış yardımı 
hakkındaki raporlarda da görülm ek

teydi. - AKİS, bu raporlardan ve 
muhteviyatından okuyucularım m un
tazaman haberdar etmiştir- . Bu ra 
porlar, hudutsuz yatırım  im kânlarına 
rağmen az gelişmiş memleketlerin is
tihsal kapasitelerini arttırm ak için 
dış yardımı “hazmedememeleri” ih ti

malinden bahsetmekteydiler. Bu. “di
rekt yatırım lar” için varit olabilirdi. 
Fakat bu memleketlerde her şeyden 
evvel sabit sosyal sermayt tesislerini 
geliştirmek lâzımdı. Bu takdirde, bu 
memleketlerin “hazım  kabiliyetleri” 
kolayca genişliyecektl.
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' D iğer bir nokta: DUnya Bankası, 
ikrazlarında kabul ettiği projelerin 
sadece döviz masraflarını üzerine a- 
lıyordu. tç finansman, alâkalı mem
leket tarafından karşılanmalıydı. 
Prof. Nurkse bu metodu oldukça teh
likeli buluyordjj tç finansmanın azlı
ğı. iktisaden iyi projelerin gerçekleş
tirilmesini önliyebilirdi. Veya kabul 
edilen projeler için a lâkalı memle
ketin sermaye kesafeti fazla metod- 
lara başvurmasına sebep olabilirdi. 
B ir yol inşası için çeşitli metodlar 
kullanılabilirdi, tç finansmanı azalt

mak isteyen memleket “bulldozer”- 
ler kullanarak, dış finansman m ik ta
rını arttırm aya çalışabilirdi. Bundan 
başka Dünya Bankasının tak ip ettiği 
usul, "direkt yatırım lar” a gidecek iç 
tasarrufu sabit sosyal sermaye yatı
rım larına çevirebilirdi. Böyle bir du
rum. “çocukluk” devresini bir hayli 
uzatabilirdi. V ictoria devrinde İng il
tere. sadcce dış finansman im kân la
rının değil, işçilerinin beslenmesini de 
temin ediyordu. Dış yardım bu düşün
celerin ışığında yeniden gözden geçi
rilmeliydi.

Prof. Nurkse sözlerini bir hayali 
y ıkarak bitirdi: Sabit sosyal sermay* 
tesislerinin bizatihi iktisadi ka lk ın 
mayı gerçekleştireceği «anılmamalıy
dı. İktisadi kalkınma, iktisat ilm inin
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dışında kalan siyasi, sosyal, kültürel 
bir sürü faktöre bağlıydı. Ancak bü
tün bu meseleler bir arada ele alınıp 
halledildiği takdirde iktisadi kalk ın 
m a bir rüya olmaktan çıkabilirdi.

A. B. D.
Makaslanan d*ş yardım

A merikalı Prof. Nurkse, Ankara 
Siyasal Bilgiler Fakültesinde A- 

merikan dış yardım ım  yabancılar ö- 
nünde tenkid ederken. Washington'- 
da da Senatörler ve Temsilciler de 
1957 yılı dış yardım program ını ka
bul ediyorlardı. Dış yardım, son ay
larda W ashington’un en fırtınalı 
mevzuu olmuştu. Az vergi ödemek is
teyen seçmenlerin ötesini görmiyen 

sayın Temsilciler ve Senatörler dış 
yardımı azaltmak bahsinde âdeta bi
rer aslan kesilmişlerdi. Baltalar elle
rinde, sevgilileri Ike ’m dış yardım 
projesine hücum  etmişlerdi. Parla
mentonun amansız taarruzu karşı
sında, meşhur General Eisenhower 
pabuçları b ıraktığı gibi kaçmış ve 
dış yardım ların - askeri ve iktisadl- 
4,4 m ilyar dolardan 3.8 m ilyara indi
rilmesine razı olmuştu. Fakat gene 

de sayın Temsilcilerin ve Senatörle
rin öfkesini yatıştıramamıştı. Parla
mento dış yardım ı biraz daha makas- 
lıyarak 3.6 m ilyar dolara indiriyordu. 
Aslanların her yerde kaçanları ko
valamaktan zevk aldıkları bir hak i
katti. Halbuki m ik tan  gittikçe artan 
bir dış yardım. Amerikanın emniyeti 
ve komünizm in yayılmasını önlemek 
için zaruriydi. Kremlin mahdut im 
kânlarına rağmen, Rus halkına ke
merlerini biraz daha sıktırarak dış 
yardım ları arttırm ak yoluna gidiyor
du. Amerikalı seçmenlerin istikbaje 
daha emniyetle bakabilmek için biraz 
daha az para harcamak mecburiye
tine katlanmaları gerektiğini idrak 
etmeleri zamanı çoktan gelmişti.

İran
Sark işi bütç»

İ ranın yeni başbakanı İkbal, geçen 
hafta Sam Amcaya ezile büzUle 

memleketinin bütçe açığının 80 m il
yon dolara yükseldiğini hatırlatıyor
du. Sam Amca habere hem şaşmış, 
hem de kızmıştı. Son Uç sene zarfın
da Amerika. İrana tam  148 milyon 
dolar vermişti. Bütçe açıklarını k a 
pamıştı. D iğer taraftan daha birkaç 
ay evvel eski başbakan Hüseyin 
A lâ, hususi temsilci Büyük Elçi Rlc- 
hards’a bütçenin denk olduğunu 
söylemiş, İranın “sağlam” mail si
yaseti Richards tarafından can-U 
gönülden tebrik edilmişti.

O  halde bu açık nereden çıkıyor
du? Bir şarklı için mesele »ayet ba
sitti. Am a şarkiyatları pek zayıf o- 
lan Amerikalılar bunu anlıyamı- 
yorlardı! BUtün anlaşmazlık Doğu

Hüseyin Alâ
Yatsuia sönen m um !

ile Batı arasındaki muhasebe an la
yışındaki farktan doğuyordu. Hüse
yin A lâ  muhayyel vergilerin tahsila
tını bütçesinin gelirler hanesine kon
durmuştu. Şeker ve intikal vergileri
ne zam yapmayı düşünmüş, am a da
ha önoe bunların gelirini bütçeye 
kaydetmiş ve kâğ ıt üzerinde denk bir 
bütçe hazırlanmıştı.

Am a yeni hükümet şeker fiatlan- 
nı artırm aya cesaret edemiyordu. î- 
ran halkının başlıca gıdası bol şe
kerli çaydı. Şeker vergisine bir ka
lem çekince, denk bütçede tabiatiyle 
b ir açık beliriyordu. Şark memleket
lerinde bunlar olağan şeylerdi. Esa

sen Sam Amcanın hikmeti vücudu 
neydi? Rusya ile hudııt komşusu ol
duğu halde İran, Bağdat Paktına g ir
meyi göze almıştı. Sam Amca da bu 
fedakârlığ ın karşılığını bütçe açığını 
kapayarak göstermeliydi. Hem za
ten, hak ik i dostlar arasında üç beş 
doların lâfı m ı olurdu?

Fakat Sam Amca bu defa kızm ış
tı. tran hükümetini boş yere kendini 
ümide kaptırmaması için ikaz ediyor
du: Bütçe açığını kapamıyacaktı. A- 
ma dostluğu da elden bırakm ıyan A- 
merika bazı tavsiyelerde bulunmayı 
da vazife sayıyordu: tran arazi ver
gisini ıslah etmeliydi. Böylece zengin 

toprak sahipleri vergilendirilecek, 
bütçe açığı da kapanacaktı. Am a ne 
var ki Meclis toprak ağa lan  ile do
luydu. Hüküm et belki her kanunu 
meclisten geçirmeye muktedirdi. A- 
m a iş arazi vergisine gelip dayanın
ca bu ik tid ann  yerinde yeller eserdi. 
Doğrusu Amerikalıların bu işe de a- 
kılları pek yatmıyordu. Ya tran lılan  
garplılaştırmak, yahut daha kolayı 
Am erikalılan şnrklılaştırmak lâzım 
dı.
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Konf ederas yonlar
Türk - I5

Bu haftanın ortasında Çarşamba 
günü Rüzgârlı sokaktaki İnşaat 

İşçileri Sendikasının yeni lokalinde 
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederas
yonu -kısaca Tllrk-lş- üçüncü genel 
kurulu toplanıyordu. Saat 10’da kong
re açıldığında İnşaat İşçileri Sendika
sı lokalinin tık lım  tık lım  dolu olduğu 
görüldü. Türk-İ.ş'in kongresine yur
dun dört bir tarafındaki üye sendika
lardan delegeler katılıyordu. Toplan
tı açıldığında delegelerde ve hele 
Tiirk-lş idarecilerinde bariz bir endi
şenin hüküm  sürdüğü görülüyordu. 
Türk-lş'in son zamanlarda hükümete 
pek şirin gözükmediği malûmdu. He
le Çalışma Bakanlığı adeta Türk-İşe 
karsı cephe alm ıştı. Bu bakımdan 
Tiiık-tş idarecileri kongre hazırlık la
rı yapılırken uçurulan bazı balonlar 
yüzünden çok rahatsız olmuşlardı. 
Meselâ kongrenin toplanmasına izin 
verilmiyeceği yolunda bir söylenti 
çıkarılm ıştı. Her ne kadar Tiirk-lş 
idarecileri günlerce evvelden icap 
eden yerlere icabeden müracaatları 
yapmışlar ve kanunî formaliteleri ye
rine getirmişlerdi. Ama gene de belli 
olmazdı. Kanuni merciler son dakika
da Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri 
Kanununun herhangi bir maddesini 
ileri sürerek kongrenin toplanmasına 
müsaade etmiyebilirlerdi..

Üç gün sürecek olan kongre AKİS 
baskıya verildiği anda idarî ve mail 
raporların müzakeresini yapıyordu.

Tiırk-İşin uzun bir mazisi yoktur. 
Am a halihazırdaki durumuyla hemen 
hemen bütün Türk işçisini temsil e- 
den bir durumu vardı. Bünyesinde 
100 binden fazla isçi ve \5 kadar İy i

birliği Federasyonu ve 150 sendikayı 
topluyordu. Kuruluş tarihi 1950 den 
sonraya rastlıyordu. İ lk  kongresini 
1952 Eylülünde İzmirde yapnlış ve 
hükümetten umulmıyacak kadar bü
yük bir müzaheret görmüştü. N ite
kim  Ttlrk-lş’in Üçüncü kongresinde 
okunan raporda bu durum "geçmiş 
zaman olur ki hayali cihan değer” sö
züyle yad ediliyordu. İdari raporda 
sendikacılığımızın kısa bir tarihçesi 
de yapılm ıştı. Raporda 1950’ den 
1954'e kadar olan devre sendika
cılığım ızın altın devri olarak sıfat
landırılıyordu. İktidara geçen D. P. 
sendikacılığımızı elinden tutmuş, 
sendikalar birlikler, federasyonlar 
ve nihayet bir konfederasyon kur
muşlardı. Ücüncü safha ise 1954 
den sonra başlıyordu. Raporda bu 
safha için "Türk sendikacılığının

fen ümitsiz safhası5' deniyordu. X«
radan geçen bir kaç yıl içinde ne 
olmuşsa olmuş, Çalışma Bakanlan  
sendikalar kanununu yeni bir an la
yışla ele alm ışlar, vaktiyle kendileri
nin izin verdikleri birlik ve federas
yonların kapatılması yoluna gitm iş
lerdi. Bu tatb ikatın neticesi olarak şu 
son aylarda 7 birlik ve federasyon 
kapatılm ıştı.

Raporda Çalışma Bakanlığı İle olan
münasebetler de ele alınıyor ve bu 
münasebetlerin hiç de iyi olmadığı 
belirtiliyordu. Hüküm et Türk-lş’e 
ftdeta düşmanca nazarlarla bakıyor
du. Doğrusu aranırsa Türk-lş’in üye
leri de konfederasyonun istikbali ile 
pek ilgilenmiyorlardı. Konfederasyon 
her bakımdan bitip tükenmez zorluk
lar içindeydi. Rapor bunları teker te
ker ve cesaretle belirtiyor, durumu 
olduğu gibi delegelerin gözleri önüne 
seriyordu. Kongre, hayatî kararlar a l
m ak zorundaydı. Bu kongrede alına
cak kararlar Türk işçisi için bir ham-

İ Ş Ç İ

İsmail İnan
Gcçmiç zaman olur M...

t  ngilterenln A ltın çağı adı İle anı-
* laıı 1850-1870 yılları arasındaki 
refah devresinde nasıl olup da mem
lekette fakirler bulunduğunu i/ah 
edemlyerıler. Victoria devrinin aza
meti İçinde de fakirlerin ve İşsizle
rin bulunmasındaki kabahati sosyal 
düzende arı.vacakları yerde, bizzat 
fakir ve Işsi/.leri bu hallerinden me
sul sayıyorlardı. İleri görüşlü Alim
lerin ve iktisatçıların dalıa X IX . as

rın ortalarında gelecek tehlikeye 1- 
şaret etmelerine rağmen dünyanın 
her yerinde ve bilhassa sanayileş
mede en önde bulunan ingilterede 
bile “fak ir lik” ve “işsizlik" gibi hal
lerin fertlerin kusurlarından ziyade, 
onların iradeleri dışında objektif bi
rer İktisadî hâdise teşkil ettikleri 
ancak bu asrın başlarında aıılaşıîa- 
bildi.

Geçen asırda muazzam iktisadi 
hâdiselere ve fik ir hareketlerine 
sahne olan İngilterede olduğu gibi 
diğer sanayi memleketlerinde de İk
tisadi hâdiselerin ve bunların do
ğurduğu neticelerin “objektif’’ ya
ni fertlerin iradeleri dışında cere
yan eden hâdiseler olduğu geniş 
halk tabakaları ve hükümetler tara 
fından anlaşılamadığından “fak ir
lik ” ve "İşsizlik" e karşı geniş ö l
çüde tedbirler alınmamıştır. Bunun 
neticesi olarak, o zaman bu memle

ketlerde - bugün İktlsaden geri k a l
mış memleketlerde olduğu gibi - İş
çiler ve diğer halk tabakaları has
talık . kaza, fakirlik , işsizlik gibi 
kendi iradeleri dışında vukua gelen 
tehlikelere karşı güvenliklerini ken
di başlarına sağlamağa çalışm ışlar
dır. İşçilerin kendi aralarında kur
dukları yardım laşma cemiyetleri ve
ya bu tehlikelere karşı sigorta edil
meleri için kâr gayesi giiden birta

kım  "miiteşehbis”lerln kurdukları 
karşılıklı yan lın ı ve sigorta şirket
leri beklenen neticeleri vermemiştir. 
Her iki halde de “ ferdi” ve “ ihtiya
r î” esaslardan hareket edildiği İçin 
bunlardan faydalanabilenler stulece 
gelirleri sigorta primlerini ödemeğe 
im kân veren az sayıda işçiler olmuş
tur. Kütlenin büyiik kısmı ise, Üc
retlerinin düşüklüğü sebebiyle bu 
ihtiyarî sigortalardan faydalanama
mışlardır.

Tabiatîyîe milyonlarca erkek, ka
dın ve çocuğun fakirlik Ve sefalet 
içinde yüzmeleri karşısında İnsani 
gayelerle hareket eden birçok k im 
se “hayır cemiyetleri” ile onların 
yardım ına koşmağa çalışmışlardır. 
F akat mselenin hayırseverlikten 
daha başka tedbirlere ihtiyaç gös
terdiği ve ancak kollektif mec
burî bir “sosyal güvenlik” sistemi 
ile halledilebileceği hakikati zihin
lerde sosyal hâdiselerin tesiriyle yer 
etmeğe başladı. M nama fili bu şe
kilde devlet eliyle idare edilecek 
kollektif ve mecburi bir “sosyal 
güvenlik” sisteminin eski sigorta
ların ve hayırsever yardım larının 
yerini almasına muhalefet eden 
“ferdiyetçiler”, işçi tazm inatının 
“sosyalizm”, ihtiyarlık ödenekleri
nin ‘ komünizm '’ demek olacağını 
iddia ediyor ve mektepli çocuklara 
yapılacak tıbbî ve gıda yardım ları
nın “aile hayatı” nı altüst edeceği
ni ve ana-baba sorum luluğunu yok 
edeceğini ileri sürüyorlardı.

Bu şartlar altında, dünyada ilk 
mecburî İşsizlik sigortası ancalf 
1911 de İngilterede ve o da yalnız
4 sanayi kolunda tatbik edilmek it- 
zere vüriırlüğe girebildi. Birbirini 
tak ip  eden iki harple bunlar arasın
daki ve sonraki devrelerde lııgilte-
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le teşkil edecek mahiyette olmazsa 
Türk işçisinin ilerde bilyük sıkıntılar 
çekeceği muhakkaktı. Konfederasyon 
raporunda “bizler kanaatkar insan
larız. Biz, bize vaad edilenlerden başka 
ve daha fazla bir şey istemiyoruz" de
niyor ve rapor “keyfiyet üzüntü ile 
muhterem heyetimize arz olunur” di
ye bitiyordu.. Doğrusu TUrk-İş’in 
başındakiler, Burhanettin Asutay, İs
mail İnan ve Ömer Erter canlarını 
dişlerine takıp çalışıyorlardı.

İşçiler
Uluslararası kongre

M
illetlerarası Çalışma Teşkilâtının 
40 ıncı kongresi bu ayın başında, 

Cenevrede teşkilâtın üzerinde “Sulh 
istiyorsan, adaletten şaşma" yazılı 
binasında yapıldı. Bu teşkilâta bağlı 
m uhtelif memleketlerden gelen dele

gelerin katıld ığı 40 ıncı kongrede, teş
k ilâtın  kurulmasında ve gelişmesinde 
büyük gayret gösteren Albert Tho- 
mas’n ın  25 inci ölüm  yıldönümü mü
nasebetiyle bri tören yapıldı ve bu 
yılmaz mücahidin hatırası yâd edil
di. A m a 40 ıncı kongrede ele alman 
en ehemmiyetli mevzular, şüphesiz, 
otomasyon ve atom enerjisinin barış
çı gayelerle kullanılması idi.

Otomasyonun el emeği istihdam ın
dan sağladığı tasarruf sebebiyle do
ğurabileceği işsizlik karşısında ileri 
sanayi memleketlerinde milyonlarca 
insan işlerini kaybetmek tehlikesine 
maruz bulunuyordu. Tıpkı ilk m ak i
nelerin icadında işçilerin makinelere 
karşı gösterdikleri mukavemete ben
zer bir hareket, otomasyon karşısın
da da belirmeğe başlamıştı.

D iğer taraftan bütün teknik iler
lemelere rağmen dünya nüfusunun 
üçte ikisi hâlen en kötü hayat şart-

Albort Thomas
Biiyiik bir m iicahit

la n  içinde yaşamakta ve m ilyonlar
ca insan açlık ve sefaletten kurtu la
m am adayd ı. İşte atom enerjisinin 
barışçı gayelerle kullanılması yolun
da sarfedilen gayretlerin maksadı, 
zaruret içinde bulunan milyonlarca 
insanın ihtiyaçlarını daha kolay bir 
şekilde sağlamaktan ibaretti.

Türkiye için ne otomasyonun do
ğurabileceği bir tehlikeden, ne de a- 
tomun barışçı gayelerle kullan ılm a
sından bahsedilemiyeceği aşikârdır. 
Bununla beraber, geri bir istihsal tek
n iği ve vasıtaları ile diğer ileri mem
leketlerin seviyesine ulaşmamıza da 
im kân olmadığı ve hele otomasyon ve 
atomun barışçı gayelerle kullan ılm a
sından sonra aradaki mesafenin g it
tikçe büyüyeceği açık bir hak ikat
tir. Türkiye çalışma mevzuunda bu
günkü ölçülerle hareket edip de çok 
sayıda yeni istihsal vasıtalarına sa
hip olmağa çalışmaz ve vatandaşla
rın emeklerinin mahsullerinden ad i
lâne bir şekilde faydalanmalarını 
sağlıyacak tedbirleri almazsa, dağ ı
nık olarak atılan kalkınma hareket
lerinden müsbet bir netice elde etme
sine im kân olmıyacaktır.

* — ■■ —

H E R K E S

S İ G O R T A L A R  I__________
Adil AŞÇIOGLU

renin ve diğer memleketlerin karşı- hastalık vP İşsizlik gibi hallerde da
laştıktan İktisadî buhranlar Ve İş
sizlik. bıı memleketleri sosyal gü
venlik sistemlerini genişletip kuv
vetlendirmeğe sevketınlştlr. F ilha
kika. bugün tngilterede sigortalar 
yalnız işçilere münhasır kalmayıp 
her sınıftan işsiz, hasta ve yaşlı
lardan yetim ve dullara kadar teş
mil edilmiştir. Röylece bütün halk 
tabakaları ellerinde olmayan sebep
ler yüzünden gelirlerini kaybetmek 
tehlikesinden uzak olarak “güven
il” blr hayata kavuşmuşlardır.

Memleketimizde bu şekilde kol- 
lektlf blr esastan hareketle tesis e- 
dilm iş mecburi sigortalar hem yeni, 
hem de nevileri ve şümulleri bak ı
m ından tatm inkâr olmaktan uzak
tır. F ilhak ika memleketimizde ha
len yürürlükte olan iş kazaları ve 
meslek hastalıkları, ihtiyarlık ve a- 
nalık sigortaları sadece İş Kanunu 
ile Basın mesleğinde çalışanlar ve 
çalıştıranlar arasındaki kanunun şü
m ulü İçine giren işyerlerinde tatbik 
edilmektedir. Kıı kanunlar dışında 
kalan işyerlerinde çalışan diğer m il
yonlarca insan hastalık, kaza ve ih
tiyarlık hallerinde herhangi bir yar
dım  görmemektedirler Diğer taraf
tan hayatını günlük kazancı ile sağ
layan insanlar için işsizliğin teşkil 
e ttiğ i büyük tehlikeye rağmen, 
memleketimizde hâlen bir işsizlik 
sigortası mevcut olmadığı gibi, dul 
ve yetimler için de memleket çapın
da bir sigorta sistemi yoktur.

Sigortadan maksat hayatım  gün
lük kazançlarıyla sağlayan insanla
rın hastalık, kaza gibi sebeplerle 
çalışamamaları halinde gelirlerini 
kaybedip sefalete düşmelerini önle
mektir. Gelirleri ihtiyaçlarının çok 
üstünde olan az sayıda kimseler

h| evvelce biriktirmek İmkânını bul
dukları paraları sayesinde bakım la
rını ve İhtiyaçlarını karşılamak im 
kânına sahiptirler. Fakat her mem
lekette çoğunluğu teşkil eden ve 
günlük kazançlarıyla geçinen insan
lar için böyle im kânların mevcut 
olmaması cemiyetin bu tehlikelere 
karşı kollektif çareler araştırm ala
rını lüzum lu kılm ıştır.

Bu hakikatler bizim cemiyetimiz 
için de vârittlr. Bilhassa m illi geli
rin memleketimizde ferd başına dü
şüklüğü, nlsbetslziiği Vp dolayısiyle 
sigorta im kânlarının yokluğu göz 
önünde tutulacak olursa Türkiyede 
derhal memleket çapında blr “sos
yal güvenlik’’ sisteminin kurulması 
gerektiği kendiliğinden anlaşılır.

Gecen hafta Ankarada toplanan 
tşçi Sigortaları Kurumu genel k u 
rul toplantısında Ueri sürülen şikâ
yet ve temenniler de nıejııleketlmlz- 
de bir “sosyal güvenlik” sistemine 
şiddetle ihtiyaç duyulduğunu ve İşçi 
Sigortaları Kurumıınun bugünkü 
hali ile sigortalı işçilere pek faydalı 
olmadığım göstermektedir. O k a 
dar ki, kurumun hastahaneler ve 
dispanserler yaptıracak yerde, iş 
hanları İnşa ettirmek veya satın a l
m akla gayesi dışına çıktığ ı an la
şılmaktadır. Hâlen İşçi Sigortaları
nın elindeki hastahane ve dispan
serle doktor sayısı sigortalı işçile
rin İhtiyaçlarını karşılamaktan u- 
zak bulunmaktadır.

Diğer taraftan hastalık, kaza ve 
ihtiyarlık hallerinde sigortalı işçile
re verilen ödeneklerin azlığı da na
zarı İtibara alınacak olursa İşçi S i
gortalarının memleket çapında blr 
sosyal güvenlik sistemi haline ge
tirilmesindeki zaruret çok daha iyi 
anlaşılacaktır.
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Krutçef Eisenhower
Dünyanın ipleri etlerinde

Irak
Slr, oyuna geldi

J rakın genç kralı Faysal II., geçen 
haftanın sonunda Pazar günü, ge

cenin ilerlemiş bir saatında Ayan â- 
zası Ali Cevdeti çağırarak yeni Irak 
hükümetini kurmaya memur ediyor
du. Her şey son dakikaya kadar, “son 
derece” gizli tutulmuştu. Irak ın  fiilî 
hükümdarı Sir Nuri Sait Paşanın hiç 
bir şeyden haberi yoktu. O kadar ki 
Pazartesi sabahı, sabık kabinesinin 
sadık bakanlarına kraldan hâlâ bir 
ses çıkmadığından dert yanıyordu.

Sanki genç kral ve sözünden bir 
tür lü  çıkamadığı amcası ve akıl ho
cası. Veliaht Prens Abdülilah bir hü
kümet darbesi hazırlam ışlardı! H ü
kümet darbeleri tertiplemek elbette 
Nâsırcı genç subayların inhisarında 
değildi. Genç Faysal da bu işe özen
mişti. Nuri Sait gibi kudretli 
bîr adamı devirmek, doğrusu, çok zor 
bîr işti. Çok dikkatli davranmayı i- 
cap ettiriyordu. Genç Kral ve amcası, 
elhak, bu çetin işten yüzlerinin akı 
ile çıkmasını bildiler. Nuri Sait hiç, 
am a hiç bir şeyden şüphelenmemişti. 
Ona artık “sıhhî sebeplerle” istifasını 
krala arzetmek düşüyordu.

Fakat Meclis, Nuri Saidin adam- 
lariyle doluydu. Bu sebeple yeni hü 
kümetin ilk icraatının Meclisi feshet
mek olması kuvvetli bir ihtimaldi. 
Böylece Nuri Saidin şahsi saltanatına 
bir son vermek isteniyordu. Talihsiz 
Süveyş seferi badiresinde binbir cam
bazlık sayesinde düşmeyen kurt si
yaset adamı Nuri Sait, politikasının 
m uvaffak olmaya yüz tuttuğu bir sı
rada - yani en kuvvetli olduğu gün
lerde - kündeye gelmişti.

Nuri Sait bu oyunu kendisine k i
m in oynadığını da çok iyi biliyordu. 
Faysalın akıl hocası ve amcası m uh
teris Veliaht Prensin gönlü, bir türlü 
gölgede kalmaya razı olmuyordu. 
Abdülilah Irak ı fiilen idare etmek ar
zusunu içinde besliyordu. Bunun için 
de her şeyden önce bir diktatör ka
dar kuvvetli Nuri Saidı sahneden u- 
zaklaştırmak lâzımdı. İşte şimdi ar
zu lan  tahakkuk ediyordu. Fakat sa
bık başbakanın da kolay kolay m ağ
lûbiyeti hazmedecek bir adam olma
dığını unutm amak icap ediyordu.

“Kanunî hükümet darbesi” , Irak ın  
dış siyasetinde her halde büyük de
ğişikliklere sebep olmıyacaktı. Yeni 
hükümet, Nuri Saidin temcit pilâvı 
İsrail tehlikesinden ihtimal pek daha 
az bahsedecekti. Zira Veliaht Prens 
de en az Nuri Sait kadar Batı taraf
tarıydı.

JDoğu - Baiı
Yeni bir şey yok!

T\J ik ita Amcanın televizyonda gö- 
’  rünmesinden sonra dünya siya

set sahasında ön p lâna geçen Doğu-

Batı münasebetleri, aynı plânı geçen 
hafta da muhafaza etti. Bunun baş
lıca sebebi gene N ik ita Amcanın, bu 
sefer Amerikan televizyonunda değil, 
fakat Helsinkide yaptığı bir konuş
ma oldu. Rus Komünist Partisi B i
rinci Sekreteri bu konuşmasında bil
hassa silâhsızlanma meselesi üzerin
de duruyordu.

B ilindiği gibi, silâhsızlanma mese
lesi son günlerde Doğru-Batı münase
betlerinin ağırlık  noktasını teşkil e- 
diyor, hattâ bir bakıma Almanyanın 
birleştirilmesi meselesini bile ikinci 
plânda bırakıyordu. Birleşik Ameri
kanın Silâhsızlanma Talî Komitesinde
ki temsilcisi Harold Stassen bu ayın 
başlannda silâhsızlanma mevzuunda 
yeni bir Amerikan plânı hazırlad ığ ı
nı söylemiş, fakat bu yeni plânı açık
lam aktan kaçınmıştı. İleri sürüldü
ğüne göre, Stassen’in yardımı ile biz
zat Başkan Eisenhower tarafından 
hazırlanan yeni Amerikan plânı an
cak Amerikanın batılı dostlarının f i
kirleri de alındıktan sonra açıklana
caktı. Fakat etraftan sızan haberler 
Batılı dostların yeni Amerikan p lân ı
nı pek aşın  bulduklarım  gösteriyordu. 
Amerikan plânın ın silâhsızlanma 
mevzuunda yarı yolu aştığına şüphe 
yoktu. Fakat Rusya da aynı iyi niye
ti göstererek ikinci yarıyı aşmaya 
yanaşacak m ıydı? İste Helsinki'de 
yaptığ ı basın toplantısında Krutçef 
bu ikinci yarıyı aşmayı açıkça red 
ve eski p lâk lan  çalmaya devam edi
yordu. Krutçef'e göre silâhsızlanma
nın kontrolü ve atom silâhlarının i- 
m alâtına dair Batılılar tarafından 
yapılan teklifler “silâhlanma yarışı

nın devamını maskelemek için ku lla
nılan bir perde” den başka birşey de
ğildi. Silâhsızlanmanın havadan 
kontrolü meselesine gelince bu kont
rolün şimdilik Kuzey Kutbundaki böl
gelere inhisar ettirilmesi yolundaki 
Amerikan teklifi sadece gülünç ola
rak vasıflandınlabilirdi. Krutçef, si
lâhsızlanma meselesinin bilhassa bü
yük devletler arasında karşılıklı it i
madın yeniden kurulması yoluyla 
hallledilebileceğine inanıyordu. Bu i- 
tim at ise, ancak b&nş içinde beraber
ce yaşama prensibi benimsendiği gün 
kurulabilirdi.

Bununla beraber Sovyet Komünist 
Partisi Birinci Sekreterinin bazı ka
pıları açık bırakmak istediği de an
laşılıyordu. Bugün için devletler a- 
rasında karşılıklı itim at yoktu ama, 
bu itimadın yokluğu atom denemele
rin in yasak edilmesi bahsinde bir an 
laşmaya varmak im kân ım  ortadan 
kaldırmazdı. K n ıtçe fin  bu sözlerin
den, Sovyetlerin fikrin in  hangi nok
taya takılm ış olduğu bütün açıklığly- 
le anlaşılıyordu: Atom tecrübelerinin 
yasak edilmesi.. N itekim  Komünist 
Partisi Birinci Sekreterinin bu konuş
masından birkaç gün sonra, Londra- 
daki Silâhsızlanma Talî Komitesinde, 
Sovyet Temsilcisi Zorin de israrla 
aynı nokta üzerinde duracak ve bu 
tecrübelerin hiç olmazsa 2-3 yıl İçin 
olsun durdurulmasını ıstiyecekti. 
Krutçef, bu gayeye ulaşabilmek için 
Batıîılara bazı tavizlet- vermeye bile 
razı görünüyordu. Helsinki’de yap
tığ ı basın toplantısında, “Sovvetler 
Birliği, Birleşik Amerika, İngiltere 
ve diğer memleketlerde tefti# grupla-
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nn ın  kurulması atom tecrübelerinin 
durdurulması mevzuunda bir an la t
maya varılmasını kolaylaştıracaksa 
buna muvafakat edeceğiz.” demekten 
kaçınmamıştı.

K ru tçe fin  bu sözlerinden re yeni 
Rus teklifinden sonra, silâhsızlanma 
bahsinde Amerikan teklifi ile doğan 
iyimserlik havası birden dağılm ış bu
lunuyor. öyle anlaşılıyor ki dünya, 
kaybettiği eşeğini bulmak için, çok 
bekliyecektir.

Orta Doğu
Kopan bağlar

G eçen hafta, Orta Doğuda Irak - 
Ürdün . Suudi Arabistan grubu 

ile Mısır . Suriye grubu arasındaki 
son bağların da koptuğunu gösteren 
bazı hâdiseler vuku buldu. Gerçi Kral 
Suud’un Ürdün ziyaretinin son günü 
yayınlanan Ürdün - Suudi Arabistan 
müşterek tebliğine bakılırsa bu iki 
grup arasında hiçbir fik ir ayrılığı 

yoktu. Tebliğe göre, Am m an’da bu
luşan Suudi Arabistan ve Ürdün kra l
ları dünya ve Orta Doğu meselelerini 
beraberce gözden geçirdikten sonra 
birçok noktalarda fik ir birliğine var
mışlardı. Bunların başında Arap 
devletlerinin bağımsızlıklarının ko
runmasına dikkat gösterilmesi, Islâ- 
m ın mânevi değerlerinin muhafaza
sı. Suriye ve Mısır ile askeri işbirli
ğine devam edilmesi, tarafsızlık si
yasetine bağlı kalınması, Arap dev
letlerinin Akabe körfezi su lan üze
rindeki haklarının savunulması hu
susları geliyordu. Fakat hâdiseler, 
görünüşü kurtarm ak endişesiyle ka 
leme alınan bu tebliği teyit etm iyor
du. Diğer hususlar belki doğn ı ola
bilirdi. ama Ürdün - Irak  re Suudî 
Arabistan grubunun Mısır ve Suriye 
ile askeri işbirliğine devam ettikleri 
yoluada söylenen sözler Arap m illi
yetçiliğine verilen asılsız bir tav iz
den başka birşey değildi.

Ü rdün ve Suudî Arabistan devlet 
balkanların ın  bu beyanlarını yalanlı- 
yan hadiselerin başında Ürdünün 
Ammandaki Mısır askeri ataşesini 
"persona non grata” ilân  etmesi ge
liyordu. Resmî bir Ürdün tebliği ile 
açıklandığına göre Mısırın Am m an
daki askeri ataşesi Yüzbaşı Fuat H i
lâl bir Ürdünlü askeri. Kral ailesin
den bazı kimseleri öldürmeye teşvik 
etmiş ve bu maksatla Ü rdünlü aske
re para ve silâh vermişti. Bu, Mısırın 
Ürdün iç işlerine kanştığ ınm  açık bir 
delili idi.

M ısırın Ürdünün bu hareketine 
gösterdiği tepki çok şiddetli oldu. 
Ürdünün kendi askeri ataşesini hudut 
dışı etmesine karşılık, M ısır da Ka- 
hiredeki Ürdün elçisini geri yolluyor
du. Geçen haftalar içinde çıkan Su
riye - Ürdüa anlaşmazlıklarından ve 
bu yeni hadiselerden sonra iki grup 
arasında hâki, askeri bir işbirliği ya
pılm akta olduğunu ileri sürmek, ha- 
kikatiaria taban tabana zıttı.

Arabulucu Suııd

G eçen hafta Ü rdünü ziyaret eden 
Kral Suud sadece Kral Hüseyin 

ile görüşmekle ik tifa  etmiyerek IJJb- 
nana da hususi bir uçak yolladı. U- 
çak Am m an hava alanına geri dön
düğü zaman içinden Lübnanlı m uha
lefet liderlerinin çıktığı görülüyordu. 
Söylendiğine göre, Suud, bu liderleri 
Lübnan Başkanı Sami E l Sulh ile 
Muhalefet arasında çıkan anlaşmaz
lıkta aracılık yapmak üzere Ammana 
getirtmişti.

B ilindiği gibi, Lübnanda Başba
kanla Muhalefet arasında çıkan an
laşmazlık bu ayın başlarında patlak 
veren kanlı çarpışmalar sırasında en 
had derecesine ulaşmış bulunuyordu. 
Muhalefet, Sami El Sulhun takip et
mekte olduğu Batı taraftarı siyasete 
şiddetle aleyhtardı ve Başbakanın E- 
i8enhower plânına katılmasını bir 
türlü  affedemiyordu. Ancak geçen 
Pazar başlayan Lübnan seçimlerinde 
alınan ilk neticeler Lübnan halkının 
Muhalefetle değil, Sami E l Sulh ile 
birlikte olduğunu gösteriyordu. Bu 
durum karşısında Muhalefetin eski 

sert tutumundan vazgeçmesi gereki
yordu. Ancak Lübnan Muhalefeti ilk 
adımı atm ıyacak kadar inatçıydı, İş
te Kral Suud Lübnan Muhalefeti ile 
İktidarı arasında fik ir birliğine varıl
masını bütün Arap dünyasının men
faatine uygun gördüğü için bu inatçı 
muhalefetin elinden tutmayı kendine 
bir vazife biliyordu.

Kral Suııd
Arabulan yfajrste

Diğer yandan, Kral Suud bu ara
buluculuk vazifesini Lübnan Muhale
feti ile İktidarı arasındaki fik ir ay
rılığı mevzuuna inhisar ettirmek n i
yetinde görünmüyordu. Kral Suud, 
bundan başka, şu sırada Araplar a-

rasında da arabuluculuk yapmak is
ter gibi bir tavır takınıyordu. Bu ta 
vırdan. en çok Mısırın gocunacağına 
şüphe yoktu. N itekim Suudun bu tav- 
n n ı sezen Mısır basını, daha ilk gün
den başlayarak, Suudî Arabistan Kra
lını, Arap milletleri arasında Eisen- 
hower doktrini ile işbirliği yapacak 
yeni bir komünist aleyhtan askerî 
pakt hazırlamakla itham etmeye ko
yulmuştu.

Kanada
Drğişrn iktidar

1 935 yılından bu yana. Kanadada ik 
tidarı elinde tutan Liberal Parti 

geçen Pazartesi günü yapılan seçim
ler sonunda yerini Muhafazakârlara 
bırakmak zorunda kaldı. Liberal Par
ti şeref dolu bir geçmişi olan ve Ka- 
nadayı uzun yıllar başarı ile idare e- 
den bir partiydi. Dünya hâdiselerini 
yakından takip edenler Kanadanın iç 
ve dış politika sahalarındaki büyük 
gelişmesinin hep bu partinin eseri ol
duğunu elbette hatırlayacaklardı. Ka- 
nadanın bitip tükenmek bilmeyen ik 
tisadi kaynaklan ancak Liberal Par
ti ik tidara geldikten sonra işletmeye 
açılmış. Kanada ancak bu parti ik 
tidara geldikten sonra bütün dünya
da söeü geçer bir devlet olmuştu. He
le şu sıralarda Kanadanın durumu 
her zamankinden daha da iyiydi. 
Metııleket içindeki iktisadi refah üs
tün bir seviyeye ulaşmış, milletlera

rası sahada ise Kanada gerek Birleş
miş Milletler Teşkilâtının, gerek NA- 
TO'nıın en faal üyelerinin ön safında 
yer almıştı. Bütün bu iç ve dış başa
rılar büyük ölçüde Liberal Partinin 
eseriydi. Durum  böyle olduğu halde 
KanadalI seçmenler, geçen Pazartesi 
günü kullandıkları oylarla, bu b»şa- 
n lı partiyi iktidardan indirmekten 
kaçınmıyorlardı. Zira Liberal İkti
dar. halkın kendisine karşı o’an gü

venini kötüye kullanarak, teşri or
ganının temayüllerini dikkat nazarı
na almaksızın hükümetin selâhiyetle- 
rini genişletir bir tavır takınmıştı. 
Başka bir deyişle Kanada'nin Liberal 
iktidarı. Kanada Meclisini her gün bi
raz daha fazla ihmal ediyor, memle
keti kendi bildiği gibi ve resen idare 
etmeye doğnı yol alıyordu. Bu. de
mokrat memleketlerde halkın asla af- 
fedemiyeceği bir hata idi. Nitekim 
KanadalIlar da bütün başarılarına 
rağmen Liberalleri affetmemişler ve 
geçen seçimlerde 170 milletvekilliği 
kazanan Liberal Parti, bu sefer 103 
milletvekili ile ik tifa  etmek durumu
na düşmüştür.

Bu haftanın başından itibaren Ka
nadada iş başına M uhafazakâr Par
tinin geçmiş bulunması gerekiyordu. 
Ancak kazandıktan sandalye sayısı 
Muhafazakârların tek başına bir ço
ğunluk kabinesi kurmalarına im kân 
vermemektedir. Kanadada bir parti
nin tek başına çoğunluk kabinesi ku 
rabilmesi için parlamentoda 133 rey
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toplaması gerekmektedir. H albu
ki M uhafazakâr Partinin geçen Pa
zartesi günü yapılan seçimler so
nunda kazandığı milletvekili sayı
sı 110 dan ibarettir. Bu bakım 
dan, John Diefenbaker’in M uhafa
zakâr Partisi, memleketi bir azın
lık hükümeti olarak idaıe edecektir. 
Gene aynı seçimler sonunda 24 m il
letvekilliği kazanan Sosyalistlerle, 19 
m illetvekilliği kazanan Sosyal Kredi 
Partisi, bir koalisyon kabinesi kurul
masına yanaşmamakla beraber, ‘'ken
dilerini tatm in edecek bir program” 
tesbit edildiği takdirde, M uhafazakâr 
iktidarı destekliyeceklerini bildirmiş 
bulunmaktadırlar.

Liberal Parti tarafından çizilen dış 
politika verimli neticelere doğru iler
lemekte olduğu için Muhafazakârla
rın  bu mevzuda bir değişiklik yapmı- 
yacakları m uhakkaktır. Gene aynı se- 
beble, diğer partiler de "kendilerini 
tatm in edecek bir program” dan söz 
acarken dış meseleleri yeniden göz
den geçiren bir programdan değil, ön
ce Kanadada pnrlemanter rejim in ih
yasını, ondan sonra da istikrarlı bir 
iç politika mekanizmasının kurula
bilmesi için en geç bir sene içinde ye
ni seçimlere gidilmesini derpiş ede
cek bir programdan bahsediyorlar. 
Seçim kampanyasını esasen bu nok
ta üzerine kurmuş olduğu için, Die- 
fenbaker'in. Sosyalistlerle Sosyal 
Kredi Partisinin parlemanter rejimin 
ihyası mevzuundaki isteklerini prog
ram ına almak zorunda olduğuna şüp
he yoktur. En geç bir yıl içinde ^>ni 
seçimlere gidilmesi meselesine ge
lince, Diefenbaker’in bu meseleyi da
ha ziyade ilerdeki gelişmelere göre 
bir hal tarzına bağlıyacağı sanılıyor.

Fransa
Gelen gidi'ni aratır

F ransanın en genç başbakanı Bo- 
urg£s-Maunoııry (Yaş: 42), n iha

yet geçen haftanın sonunda kabinesi
ni teşkile muvaffak oldu. Yeni kabi
nenin eskisinden pek farkı yoktu: B i
raz daha fazla Avrupacı, Cezayirde 
biraz daha fazla şiddet taraftarı..

Mollet hükümetinin Avrupa B irli
ğine aleyhtar bakanı Delmos, kabine
yi terkediyordu. Avrupa B irliği aleyh
tarı Daladier de yeni hükümete dahil 
edilmemişti. Lacoste’un Cezayirde ta 
kip ettiği kuvvet siyasetine baş ka l
dıran 3 eski bakan yeni kabinede yer 
almamışlardı. Eski Adalet Bakanı M it 
terand, Lacoste’un Cezajirden Parise 
nakli şaıtiyle kabineve girmeye razı 
olmuştu. Ama Lacoste, Cezayiri ter- 
ketmemiş, Mitterand ile birlikte De- 
ferre ve Masson da yeni Başbakanla 
çalışmayı reddetmişlerdi. Mendâs- 
Fıance a yakın bakanlar da yeni ka
bineye girmemişlerdi. Buna m uka
bil, Mendös-France'ın en azılı rakibi, 
Cezayirde Lacoste'un en hararetli ta 
raftarı Andr6 Morice Savunma Ba
kanlığına geliyordu.

Kabine buhranı hiç bir şeyi hallet-

Robert Lacoste
Zulme devam!.

memişti. Lacoste Cezayirde 16 aydan 
beri hiç bir netice vermiyen kanlı si
yasetini bir müddet daha, hem bu se
fer rahatça, devam ettirecekti.

İtalya
Buhraıı üstüne buhran

G eçen haftanın başında Salı günü 
bu ayın başlarında kurulan Zoli 

kabinesi, daha bir haftalık ömrünü 
bile tamam lamadan çekilmek zorun
da kaldı. Başbakan Zoli, Ita lyan Par
lâmentosunda aldığı güven oylarını 
tatm in edici bulmadığı için çekilm iş
ti.

B ilindiği gibi, tıpk ı kendisinden 
önceki Başbakan Segni gribi bir Hris- 
tiyan Demokrat olan Adone Zoli, ik 
tidara, 1946 yılından bu yana İtalya- 
yı idare eden merkez partileri - Sos
yal Demokrat, Cumhuriyetçi, Liberal 
ve Hristiyan Demokrat Partileri -. 
koalisyonun çözülmesi üzerine gel
miş ve kabinesine, diğer üç partinin 
iştirakini temin edemediği için, yal
nız Hristiyan Demokrat Partisinden 
adam almıştı. Ancak bu parti İtalyan 
Parlamentosunda mutlak çoğunluk 
sahibi olmadığı için, sadece ona da
yandığı müddetçe Zolinin güven oyu

nu kurtarması pek zordu. Diğer üç 
Merkez partisi kabine dışında ka l
m akta inat ettiği müddetçe, yeni Bas* 
bakan, güven oyunu Bağlıyabilmek i- 
çin sağ cenah partilerinin, yani K ral
cılarla neo-faşistlerin desteğine muh
taç olacaktı. Başlangıçta Zoli’nin bu 
aş ın  sağcıların desteğini kabul etmi- 
yeceği sanılıyordu. Fakat İşler sa
nıldığı gibi çıkmamış ve yeni Başba
kan, iktidarda tutunabilmek için, 
Kralcılarla neo-faristlerin desteğini 
kabul etmekten kaçınmamış ve an
cak bu destek sayesindedir ki 4 H a
ziran günü Ayan Meclisinde güven 
oyu alabilm işti.

Ancak Zoli aynı tavrı Mebusan 
Meclisinde takınamam ıştı. Yeni Baş
bakanı iki gün içinde tavır değiştir
meye zorlayan âm il, bizzat kendi 
partisi ileri gelenlerinin İsrarı olmuş
tu. Hristiyan Demokrat Partisi ileri 
gelenlerine göre, maksadı ne olursa 
olsun Zoli’nin Kralcılar ve neo-faşist- 

lerle işbirliği yapması ile komünist
lerle işbirliği yapması arasında hiç
bir fark yoktu. Bu ısrar karşısında 
Zoli tavır değiştirmek zorunda kal
mış ve Mebusan Meclisinde güven o- 
yuna başvurulacağı zaman, aşın  sağ 
kanattan verilecek oyları hesaba kat- 
m ıyacağını beyan etmişti.

Mebusan Meclisinde Zoli hükü 
metine güven konusunda kullanılan 
oylar sayıldığı zaman, yeni kabine
nin, bu kanadın verdiği oylar hesaba 
katılmaksızın da Meclisin güvenini 
kazanmış olduğu sanılmıştı. H ak ika
ten, bu oylama sırasında 305 m illet
vekili oyunu lehde. 255 kişi "de aleyh
te kullanmış, 11 kişi ise çekimser kal
mıştı. Bu 305 oydan yeni Başbakanı 
destekliyen 24 neo-faşistin oyu düşü
lünce dahi Zoli bir oy fark la güven o- 
yu almış oluyordu. Fakat çok geç
meden bu hesapta bir yanlışlık oldu
ğu farkedildi. Çekimser kaldığı sa
nılan iki neo-faşist milletvekilinin de 
oylarını Zoli lehinde kullandıkları an
laşılınca Zoli bir oy farkla azınlıkta 
kalm ak durumuna düştü ve istifasını 
verdi.

Bu istifa sonunda İtalyan siyaset 
sahnesinde bir ay ara ile ikinci bir 
kabine buhranı patlak vermiş olu
yordu. Dekor ve mevzu bir öncekin
den farksızdı. Üstelik, Zoli tecrübesi 
sadece Hristiyan Demokrat Partisi
ne dayanmağa kalkışacak, bir kabi
nenin öm ürlü olamıvacağmı göster
miş bulunuyordu. Merkez pertileri 
bu sefer de hükümet dışında kalm ak
ta ısrar ettikleri takdirde İtalyan ka
bine buhranının içinden ancak iki şe
kilde cıkıiabiiirdi. Birinci şekil, gene 
Hristiyan Demokratlardan teşekkül 
edecek bir kabinenin kurulmasıydı. 
Ancak bu kabine güven oyunu aşın  
sağcıların desteğiyle değil, fakat es
ki koalisyonun diğer üç partisinin hiç 
olmazsa çekimser kalmasını sağla
m akla kazanacak cinsten bir kabine 
olmalıydı.İkinci şekil ise, önümüzde
ki Nisan ayında yapılacak seçimlere 
kadar, vazifesi bütçeyi hazırlamak-

....... ... ....... ı ııı û
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T t Y A T R O

Gronchi
tg başa düğünce...

tan ve Avrupa Müşterek Pazarı and- 
laşmasınt Parlâmentoya tasdik ettir
mekten öteye gitmiyecek bir "iş ka- 
binesi”nin kurulmasıydı. Böyle bir 

kabinenin kurulması fikri Segni H ü
kümetinin istifa ettiği günlerde de 
ortaya atılm ış, fakat İtalyan Cum 
hurbaşkanı tarafından kabule şayan 
bulunmamıştı. Italyadan gelen ha

berlerden İtalyan Devlet Başkanı 
Gronchi'nin bu fikri bu sefer de ka 
bule şayan bulmadığı anlaşılmakta
dır. Gronchi bütün gayretiyle eski ko
alisyonu canlandırmaya çalışm akta
dır ve bunun için, merkez partilerinin 

bütün ileri gelenlerini kendine yar
dım  etmeğe çağırm ıştır. Bu davete i- 
cabet edilip edilnıiyeceği ancak önü
müzdeki günlerde belli olacaktır.

*

YEHILIK

Onbeş günlük fik ir re sanat
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Turneler
Komedi Bölümü Ankarada

İ stanbul Belediyesi Şehir Tiyatrosu 
1956-57 mevsimi üzerine perdele

rini kapar kapamaz ik i koldan bir 
“Anadolu Turnesi” tertiplemiş ve bir 
saat bile geçirmeden soluğu Istan- 
bulun dışında almıştı. Tabiatiyle Şe
hir Tiyatrosunun bu turneden m ak
sadı hem ziyaret, hem ticaretti. Sa
natkârlar deniz mevsimi geçmeden 
turneyi bitirip kapağı gene Istanbula 
atm akta acele ettiklerine göre, tu r
nenin gayesindeki kefelerden birinin 
daha ağır bastığı da kuvvetle tahm in 
edilebilirdi.

İstanbullu sanatkârların tertiple
dikleri bu turnelerden ilki “İstanbul 
Belediyesi Şehir Tiyatroları sanat
kârları Anadolu turnesi temsilleri” 
nam ını taşıyordu ve bundan iki haf
ta önce şehrimizde “Benim Üç Me
leğim ”, “Halanın M irası”, “Üvey Ba
bam ” gibi eserlerle temsillerini ver
miş bulunuyordu. Bu ilk  grubun seç
tiğ i eserlerin hepsi de "gülünçlü" ne- 
viinden piyeslerdi. Başta 1. Galip Ar- 
can olmak tlzeçe sanatkârların he
men hepsi de Ankaralı seyircinin 
“gülme” arzusunu bol bol yerine ge
tirdiler, güle güle yorulan seyircinin 
artık  uykusu gelmeğe başlayınca da 
şehrimizi terkettiler.

Bu birinci grubun hemen arkasın
dan bir başka Şehir Tiyatrosu grubu 
daha Ankaraya gelerek Küçük Ti
yatro sahnesindeki temsillerine baş
ladı. Bu defaki turne küçük bir de
ğişiklikle “İstanbul Belediyesi Şehir 
Tiyatrosu Komedi Kısmı sanatkârları 
Anadolu turnesi” nam ını taşıyordu. 
Ve bilhassa turnenin "Komedi Kısmı” 
na ait olması bu defaki temsillerin 
daha kalabalık bir seyirci topluluğu 
tarafından takibedilme şansını arttı
rıyordu. Şehir Tiyatrosunun ikinci 
turne topluluğu ilk temsili, Noel Co- 
ward’ın dilimize Vasfi R ıza Zobu ve 
Reşiha Vafi tarafından adapte edi
len “Ben Çağırm adım ” isimli eseriy
di. Şehir Tiyatrosu Komedi Kısmı 
topluluğunun Anadolu turnesi reper
tuarında bu eserden başka “Vaşing- 
ton Bu Evde Kalm ıştı” , “İşte Buna 
Talih Derler” , "Buz Dolabı”, "Melek 
H anım ın K ıskançlığı” ve "M eraki” 
gibi eserler yer alıyordu. Ankarada 
sanatkârlar bu repertuvardan sadece 
“Ben Çağırm adım ”, “Vaşington Bu 
Evde Kalm ıştı” ve “Buz Dolabı” isim 
li piyesleri temsil edeceklerini ilân  et
mişlerdi.

Nerden nereye?

T urnenin ilk temsilinde hazır bulu
nan Ankaralı seyircilerden çoğu 

“Ben Çağırm adım ” namı altında sah
nede oynanan piyesi neredeyse tan ı
yacak gibi oldular. Temsil ilerledikçe 
de tahminlerinde aldanmadıklarını ve 
piyesin ana hatlariyle geçen mevsim 
Devlet Tiyatrosunun Büyük Tiyatro

sahnesinde başarıyla temsil ettiği 
"Ruh lar Gelirse” isinaü eserden baş
kası olmadığını anlam akta gecikme
diler. Noel Coward’ın bu pek sevdik
leri eserj hakikaten o kadar garip ve 
hakikaten o kadar “gülünç” k ılığa 
girm işti k i seyirciler ilk  anda tered
düde düşmekte yerden göğe kadar 
haklıydılar. Denilebilirdi ki Vasfi R ı
za Zobu eseri sırf kendisi için adap
te etmiş, başrolü alan bir oyuncu o- 
larak piyesi kendi hünerleri dahilinde 
bir kalıba sokmaktan çekinmemişti. 
Am a çoktan beri artık  kendini tek
rarlam aktan başka bir yön göstere- 
miyen bir Sanatkârın kaprisi için bir 
eser bu kadar suiistimal edilemez, he
le şu haliyle eserini Noel Coward gör
müş olsa bu sanatkârı sanat nam ına 
katiyen affetmezdi. B iri kalk ıp bir 
eseri adapte edemez m i?  Eder. Am a 
adapte ediyorum derken eserin ruhu
nu bozmağa, onu değiştirip, sırf hal
kı daha çok güldürsün diye yamru 
yumru etmeğe hakkı yoktur. Bir re
jisör kalkıp bir eseri kendi anlayışı
na göre sahneye kovamaz m ı?  Ko
yar. Am a bir eseri kendi anlayışıma 

göre sahneye koyuyorum diye kalkar 
da kendine göre, kendi oyun yetkisi
ne göre bir yol tutarsa - bu işi yapan 
gene Vasfi R ıza Zobu’dur -, artık din
leye dinleye gına getirdiğim iz ucuz 
espriler ve göre göre bıktığım ız el 
kol hareketleriyle, yansının yarısı 
kadar lüzumsuz ilâvelerle bu eserin 
ruhuna ihanette bulunur, düşündürü
cü yönünü yokedip gıdıklıyarak gü l
düren bir komedi meydana getirirse 
bunu eserin yazan kadar artık seyir
ciler de hoş karşılamaz. Şayet bu sa
natkâr kendine göre bir piyes isti
yorsa, ya otursun bir yenisini kendisi 
yazsın, yahut tutsun birisine yazdır
sın. Am a bir yabancı yazarın dünya
ca tanınıp bilinmiş bir eserini istedi
ğ i kalıba döküp oynamak hakkını 
kendinde bulmaktan vazgeçsin.

Methiye olmayınca

D  iz biliyoruz ki Şehir Tiyatrosu 
■*-' Komedi Kısmı Turnesi sanatkâr
ları bu satırlan kale alm ıyacak ve 
ne Refi Cevat Ulunayın, ne Sabri E- 
sat Siyavuşgilin, ne de Haşan Al| E- 
dizin “Ben Çağırm adım ” hakkındaki 
methiyelerine benzemediği için, turne 
münasebetiyle neşredilecek herhangi 
bir özel broşürde siyah çerçeve içe

risinde nakletmiyecek. Zaten daha 
tarafsız davranıp methiyelere verdi
ğim iz ehemmiyeti methiye olmayan
lara da verebildiğimiz gün gelseydi, 
kısacası Fransızlann diliyle “pour” 
la n  ve “contre” la n  bir teraziye ko
yup hassasiyetle ölçün biçmeyi öğ- 
renseydik herhalde Noel Coward’ın 
saygıdeğer komedisi saygısızca hır
palanm ış olmazdı. Şunu da söyliye- 
lim  ki, şayet eseri adapte edenler me
selâ bir Noel Coward’ın eseri için ele 
ald ığı mevzu ve fik ir gibi ham m ad
deye sahip olsalar tiyatro dili ve t i
yatro tekniği bakım ından Türk tly&t-



TİYATRO

Şehir Tiyatrosunun eski bir turnesi
Tas da aynt, hamam  da..

rosuna pek güzel yerli eserler k a 
zandıracaklarına şüphe yoktur.

Terıısll

Ş
ehir Tiyatrosu temsil bakım ın
dan son on yılki Şehir Tiyatrosu

dur. Şehir Tiyatrosu temsillerine tir 
yaki seyircilerin dahi neden artık bu 
temsillerden eskisi kadar zevk a l
m adığın ı araştırırsak bunun temeli
ni bıkkınlıkta bulmak pek. m üm kün
dür. “Vasfi, diyorlar, ne tip  bir rol 

oynarsa oynasın hep aynı”... “Bedia, 
diyorlar, ne tip bir rol oynarsa oyna
sın hep aynı”... Her yol Vasfi R ıza 
Zobuya hep sinirlendikçe sesini in 
celtmeği, şaşırdıkça başını eğip bük
meği, telâşlandıkça da sağ elini m ü
temadiyen yukarı aşağı sallamağı m ı 
ilham  eder bilmeyiz! İşte "Ben Ça

ğırm adım ” da romancı M ithatı oy
nayan Vasfi R ıza  bu sebepten eski 
hayranlarından bir kısmını körü kö
rüne teshirde devam ederken, bir kıs
m ını da derin bir hayal k ırık lığ ına 
uğratıyordu. Usta şayet perde açıl
dığında halkın kendisine gösterdiği 

tezahüratı perde kapandığında da 
göstermesini istiyorsa lütfen tu luat
larının bir kısmını azaltsın ve bütün 
dikkatleri sırf kendi üzerine çekmeğe 
çabalayarak temsili lüzumsuzca u- 
zatm aktan vazgeçsin. İspritizmacı

Ermeni Madamda Bedia Muvahhiti 
seyrederken daha önce aynı rolü 
bambaşka alıp büyük bir başarıya 
götüren Handan Uranı hatırlam am a
ğa maalesef im kân yoktu. M ithatın 
ilk  karısının Ruhu’nu oynayan Gönül

Ü lkünün de daha önce aynı rolde M u
azzez Kurdoğlunu bir kere seyretme
si temenni olunurdu. Temsilin en ba
şarılı oyuncuları Nezahat Tanyeri, 
Halide Pişkin ve özgün  Alevdi. Re
şit Baran Dr. Nazım  da renksiz ve 
Şekilsiz kalıyordu.

İşte Buna Talih Derler

İ
stanbul Şehir Tiyatrosu sanat
kârları turnenin ikinci piyesi o la

rak Louis Verneuil’le Georges Berr'- 
in  "İşte Buna Talih Derler” isim li 
komedisini temsil etmişlerdi.. Vasfi 
R ıza ve Bedia Muvahhitle Reşit Gür- 
zap ve Hümaşah Gökerln başrollerini 
oynadıkları eser, temsil yönünden bir 
kere daha eski Şehir Tiyatrosu tirya
kilerini hayran bırakıyor, fakat t i
yatromuzu hâ lâ  artık otuz yıl geride 
görmek istemlyen genç tiyatrosever- 
leri cidden üzüyor, üm itsizliğe düşü
rüyordu. “İşte Buna Talih Derler” 
piyesinin adaptesinden temsili bir 
kere daha göstermişti ki, Şehir Ti- 
yatrosu'nun tek gayesi sadece bir 
kısım halkın zevkine hizmet etmek, 
onları en ucuz yollarla ve ne pahası
na olursa olsun güldürmekten ibaret
tir. Bu hale göre Şehir Tiyatrosundan 
çok yönlü ve ileri bir sanat kaygusu 
beklememek, oyunlarım bir tip “ko
medi” çerçevesinde m ütalâa etmek 
en kestirme yol olacaktır.

"İşte Buna Talih Derler” in tem 
sili, bu anlayış içinde elbette başarı
dan uzak değildi. H attâ  eserin adap
tesinde Fransızlara has açık saçık- 
lık da muhafaza edilmiş ve bir k ı
sım seyircinin alâkası bu yolla da 
oyun üzerine çekilebilmişti. T iyat
roya sırf gülüp eğlenmek için giden 
seyircinin alâkası bu temsilde tek 
beğenmediği şey olsa olsa o kadar 
zengin ve "m odem ” bir ailenin evi
ne yakıştıramadığı o ihm alkâr ve fa 
k ir dekordu. Eh, bu kadar kusur ka
dı kızında da bulunurdu! Hem sonra 
nihayet bu bir turne temsiliydi ve bu 
neviden kusurları hoş karşılamak 
gerekirdi. Çok tuhaftı şu seyirci de
nen nesne! Vasfi R ıza Zobu’nun üç 
saat boyunca halkı güldürmek için 
göbeği çatlam ıştı da, en çok gülen 
seyirci bile ona da kusur bulmadan

edememişti. Çok bağırmamalıym ış ta
söyledikleri anlaşılabilmeliymiş! Çok 
k ırılıp  dökülüyormuş ta  insanın başı 
dönüyormuş! Aynı seyirci tutmuş, 
Bedia Muvahhit’i de Seniha Dallı 
rolünde beğenmemiş, daha canh, da
ha güzel, daha işveli olmasını bekle
mişti. Zaten seyircide kötü niyet de
din mi dağlar kadar... Bilir bilmez 
tenkit dedin mi, kamyonlar dolusu... 
Bütün bunlara kulak asmamak en iy i
si. Şehir Tiyatrosu bildiği yolda yü
rüsün.. Küçük Tiyatro salonunun ge
ne de her gece aşağı yukarı dolması 
elbette boşuna değildir. Biz işte böyle 
tiyatro isteriz. Halkı gıd ıklam ak için 
kuvvetli kollara sahip olmalı... Seyir
cimiz de ona ayak uydurur.. Gide g i
de o beğenmediği dekoru da. dekorun 
lâfı mı olur, sahnede o Sulukule ağ 
zıyla konuşan uydurma prensesleri 
de. uydurma oyunları da hoş görmeğe 
başlar. Böylece “İşte Buna Talih Der
ler” temsilinin en iyi oyuncuları Reşit 
Gürzap ve Reşit Baran gibiler de 
sahneden büsbütün silinir gider.

Edebî Heyetler
Lüzumsuz topluluk

Bu haftan ın başında. Milliyet gaze
tesinde bir istifa mektubu ya

yınlandı. Âdet, istifa mektupları
nın ait oldukları m akam lara gön
derilmesiydi ama istifa mektubu
nu yazan, istifasının m üm kün ol
duğu kadar alâyişli bir şekilde ba
sında akis uyandırmasını istiyor 
olmalıydı. Böylece bir taşla ik i 
kuş vurmuş oluyordu. Hem fıkrdaı 
aradan çıkıyor, hem de istifası yayın
lanıyordu. İstifa  eden zat üdebadan 
Peyami Sefa idi ve Şehir Meclisinin 
kendisini de seçtiği İstanbul Şehir T i
yatrosu Edebi Heyet üyeliğinden isti
fa ediyordu. İstanbul Şehir Tiyatrosu 
edebi heyeti doğrusu pek de ne iş yap
tığ ı belli olmayan bir heyetti ve t i
yatro gibi bir ihtisas işinin başına ge
tirild iği halde bu heyetin üyelerini 
belki de iyi birer tiyatro seyircisi bile 
olmayan Şehir Meclisi aza lan  seçiyor
du. Edebî heyetin vazifei aslisi tiyat
rolarda oynanmak üzere Tiyatro m ü 
dürlüğüne tevdi edilen piyesleri oku
maktı. Am a işin aslı aranırsa .Edebî 
Heyetin okuduğu bu piyeslerin Şehir 
tiyatrolarında oynanması veya oynan
maması meselesi hiç de bu Edebi He
yetin selâhiyeti dahilinde değildi. H a t
ta öyle ki, mevcut şartlar muvacehe
sinde edebi heyet istişarî bir toplu
luk selâhiyetini bile taşımıyordu.

Bugüne kadar resmî tiyatrolarım ı
zın cılız repertuarlarının yegâne me
sulü olarak bu heyetler gösteriliyor, 
tenkit yağm urların ın en şiddetlileri 
bu heyetlerin başına yağdırılıyordu.

Herkes Edebî Heyetlerin ehliyetsizli
ğinden bahsediyor, ama iş başa dü
şünce kaçacak bir kapı arıyordu. Son 
m isal Peyami Sefa idi ve Edebî He
yetler hakkında şartlara uygun bir 
hal tarzı getirilmesi zaruretini ortaya 
koyuyordu. En  iyisi Edebi Heyet mü- 
essesesine son vermekti.
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K İ T A P L A R

ŞEYTANIN GÜZELLİĞİ

(R£no Claire v© Armand Salac- 
rou'nun senaryosu. Çeviren: Muzaf
fer Gökmen. Sinema yayınları No. 2. 
K ültür Matbaası, Ankara. 1957, 176 
sayfa, 380 kuruş)

S
inema ile, uzak yakın alâkası o- 
lanlar arasında sinemacılığımız 

hakkında sık sık tekrarlanan bir söz 
vardır: Türk sinemacılığı, derler, Ho
tanto veya Gana sinemacılığından 
daha ileri değildir. Şu beğenilmiyen 
Mısır sinemacılığı ise bizimkine gö
re fersah fersah ileridedir. Hiç şüphe 
yoktur ki bu sözde, hem de mühimce 
bir ölçü içinde gerçek payı vardır. 
Günümüzde sinema sanatı diğer 
memleketlerde dev adım larıyla iler
ler ve en kuvvetli ifade vasıtası olur
ken bizde sinemacılık hâlâ ve hâlâ 
acınacak bir haldedir. Seyirci için 
bir yerli film i başından sonuna kadar 
seyretmek dayanılmaz bir işkence
dir. Yerli film  im alâtçılarına sorar
sanız, karşınıza m üdafaa sadedinde 
bir sürü lâfla  çıkarlar. Ham film  yok
tur, teknik vasıtaları dışardan ge
tirtmek döviz darlığı dolayısiyle im 
kânsızdır, banyo malzemesi yoktur, 
şu yoktur, bu yoktur... Evet, yerli 

filmcilerim izin itirazlarını toplarsanız 
hep yoklar üzerine kurulmuş bir bina 
İle karşılaşırsınız. Am a bu arada sı
ralanan yüzlerce yok içinde meselâ 
bir film  kültürü yokluğundan şikâyet 
eden yerli sinemacıya rastlamak âde
ta imkânsızdır. Nedense bizde en az 
ehemmiyet verilen sey bir işin k ü ltü 
rüdür. Hiç kimse kültür yokluğundan 
şikâyet etmez. Gariptir 20-30 senelik 
sinema mazimize rağmen hiç kimse 
sinema kültürü yokluğunu giderecek 
bir çaLşma yapmamıştır. Sanki bü
tün zorluk yalnız ve yalnız, teknik 
vasıtaların darlığı veya yokluğudur. 
Am a bu memlekette bir zamanlar 
bol m iktarda teknik vasıtanın da 
gelmek im kânı bulunduğu günler 
olduğu, hattâ  halen bir çok şeyin 
istendiğinde bulunabildiği halde 
yıllardır şöyle eli yüzü düzgün bir 
film  çevrilmediği söylenirse, ve
recek cevap bulam ıyanlar işi m u
galâtaya döker ve bu sefer de, 

ya seyirciden şikâyet ederler, ya da 
film  âm ilin in  anlayışsızlığından. Her 
halde çeyrek asrı bir hayli geçen si
nema tarih im iz içinde sinema kü ltü 
rünü sağlıyacak olan sinema kütüp
hanemize telif veya tercüme bir eser 
kazandırmak ise hiç bir sinema me
raklısının aklına gelmemiştir. İşte, 
ancak son yıllardadır ki genç neslin 
sinemaya karşı duyduğu a lâka bir iki 
kişide bu noksana karşı bir çare bu
lunması kaygısını uyandırm ış ve bu
güne kadar bomboş kalm ış olan sine
ma kitap lığım ıza bir ik i eser kazan
d ır ı lm ış t ır . Am a sayılan UçU bile bul
mayan bu gerçek sinema âşıklarının 
kazandırdıktan eserler neye yeter k i?

.R£ne Claire ile Armand Salacrou'- 
dan dilimize çevrilmiş olan “Şeyta

nın Güzelliği” adlı senaryo, sinema 
k itap lığ ım ızın  kazandığı üçüncü k i
taptır. Sinema kitap lığ ında yer alan 
ilk  kitap, “Şeytanın Güzelliği” ni de 
dilimize çevirmiş olan Muzaffer Gök
men tarafından yazılan "Senaryo 
Tekniği” adlı kitaptı. Bunu N ijad Ö- 
zön’ün derlediği “Sinema Sanatı” ad
lı k itap takip etmişti. İşte Şeytanın 
Güzelliği sinema sanatına ve senar- 
yoculuğa ışık tutan bu iki kitabın bir 
tamamlayıcısı olmakta ve Batıda, bir 
usta elinden çıkmış bir senaryonun 
nasıl yazıldığını gösteren kıymetli 
bir örnek olmaktadır.

“Şeytanın Güzelliği” adlı senar
yoyu dilimize çeviren Muzaffer Gök
men bu senaryo tercümesinin başına 
yazdığı bir önsözde diyor ki: “Bugün 
sinemacılığın ileri olduğu memleket
lerde, meşhur film lerin senaryoları
n ın neşredilmesi artık bir gelenek ha
line gelmiştir. Şüphesiz, bunlar her 
bakımdan örnek olabilecek m ükem
meliyete erişmiş senaryolar arasından 
seçilmektedir. Memleketimizde sine
m a sanatı kadar, sinema fikriyatın ın 
da gelişmemesinden dolayı, henüz 
böyle bir neşriyata ihtiyaç hissedil- 
memesini tabii görmek icabeder. Bu 
nevi eserlerin sinema sanatının tekâ

mülündeki hissesi tahm in edilemiye- 
cek kadar büyük olmaktadır. İyi bir 
örneğin, mükemmele ulaşmak için, 
sadık bir klavuz vazifesi göreceği a- 
şikârdır. Yeter ki seçilecek senaryo 
misal teşkil edecek kadar eksiksiz, 
sağlam ve edebî olduğu kadar da d i
daktik mahiyetiyle okuyucuyu bir kaç 
cephesiyle birden ilgilendirebilsin. 
B ir film in, hele sevdiğimiz bir film in,

Muzaffer Gökmen
Beyaz perdenin esran

kâğ ıt üzerinde nasıl yazıldığım  gör
mek ve âdeta onun anatomisini teş
rih masasında bütün teferruatiyle 
müşahede etmek, az meraklı olan bir 
şey m id ir?”

“Şeytanın Güzelliği” meşhur A l
man efsanesi Faust'u ele almış. M a
lûmdur ki Faust efsanesi bir çok A l
man yazarı tarafından çeşitli tarih
lerde işlenmiş, pek mükemmel eser
ler meydana getirilm iştir. Ama, gene 
hiç şüphe yok ki bu efsanenin edebi 
bakımdan şahikasına erişmiş şeklini 
büyük şair Goethe kaleme alm ıştır. 
Goethe’den bu yana da kimse çıkıp 
Faust efsanesini ben Goethe’den da
ha iyi işlerim demek cüretini göster
memiştir. İşte aradan bir hayli za
man geçtikten sonra, edebiyat saha
sında yapılmayan, yeni yeni gelişmiş 
olan sinema sanatında yapılm ış ve si
nema dünyasının en büyük isimlerin
den R6ne Claire tarafından, çağdaş 
Fransız yazarlarından Armand Sa- 
lacrou'nun da yardımiyle Faust ef
sanesi senaryo halinde bir defa daha 
İşlenmiştir.

Faust efsanesini “Şeytanın Güzel
liğ i” adıyla yeni baştan ele alan 
R6ne Claire ve Armand Salacrou hiç 
şüphe yok ki senaryoyu hazırlarken 
Goethe’nin meşhur Faust’undan bir 
hayli faydalanmışlardır. Am a bu fay
dalanış Faust'u, olduğu gibi kopya 
etmek şeklinde de tecelli etmemiş. 1- 
ki eser arasında mühim farklar var.

Goethe'nin Faust’u idealist bir 
İnsandır. Bütün arzusu yaşamak, ha
yatta şimdiye kadar görülmemiş de
recede şümullü bir saadet içinde ya
şamaktır. Her şeye muktedir olduğu
na inanan şeytan, Mephistopheles ga
yet şeytan! bir pazarlık la Fausta her 
arzusunu yerine getireceğini, ama 
buna karşılık şayet günün birinde sa
adetten, hazdan sarhoş olup da bu 
mukaddes amn durmasını dilerse o 
zaman ömrünün sona ermesini şart 
koşar. Faust şartı kabul ettiğinden 
Mephistopheles, onu kendi âleminden 
alıp, asıl dünya ve hayatla karşı kar
şıya getirir. Faust’un çalışma odası
na kapanıp göremediği bir çok hak i
katlerle karşı karşıya kalması bir 
çok idaellerinin ölmesine sebep olur. 
Mephistopheles daha sonra Faustu 
insan oğlunun en zayıf tarafı olan 
bedenî hazlanyla karşı karşıya bıra
kır. Bunun için de Faust’u Gretchen 
isminde saf ve masum bir kıza âşık 
eder. Kızıda Faust’un arzularının pen
çesine atar. Gretchen, Faust tarafın 
dan iğfal edilir ve gebe kalır, çocuğu 
olur. Sonra Faust tu tar Gretchen’in 
ağabeysin! öldürür, bunun üzerine 
Gretchen de çocuğunu boğar ve cina
yetine karşılık idama mahkûm  edilir. 
Faust, Gretcheni kurtarm ak için o- 
na beraberce buralardan kaçmasını 
teklif ederse de Gretchen buralardan 
kaçmakla ıstıraplanndan da kaçamı- 
yacağını bildiğinden bu teklifi redde
der. Kendini ölümün kucağına bıra
kır. Faust ise Mephistophelese karşı 
girdiği iddiayı kaybetmiştir.

R^ne Claire ve A. Salacrou Faust 
efsanesini tabiî k i Goethe'ye göre da
ha modern ve daha beşeri bir yönden 
ele alarak senaryo haline getirmek
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K A D I Nİstemişler. Bunun için de daha başta
Faust ile Mephistopheles arasında 
yapılan mukavelenin şartlarını değiş
tirm işler: Faust, mukavele yapıld ık
tan sonra Mephistopheles olur. Mep- 
histopheles’in fiz ik i de Faust’un ru 
hu ile birleşip Heinrich haline gelir.

"Şeytanın Glfeelliği” hakkında böy- 
lece kabataslak bir bilgi edindikten 
sonra asıl bir senaryonun dilimize 
çevrilmesi noktası Üzerinde durmak 
gerekiyor. Bir senaryo niçin yayınla
n ır?  Bu sualin cevabını vermek lâ 
zım. Senaryo m uhakkak k i bir 
roman gibi, bir hikâye gibi, h a t
ta bir oyun gibi okuyucuyu cez- 
bedecek bir eser değildir. H itap e- 
debileceğı kitle sinema sanatının en 
çok gelişmiş olduğu memleketlerde 
bile son derece mahduttur. Hal böy
le olduğu halde "Şeytanın GUzellifii” 
adlı senaryoyu dilimize çeviren M u
zaffer Gökmen niye böylesine nan
kör bir işe emek harcam ıştır? Bu su
alin cevabını tek cümleyle ve kısaca 
vermek yeter sanıyoruz: Muzaffer
Gökmen Türk sinemacılığının yarın ı
na bel başlamış, sinema sanatına i- 
nanmış bir insandır da ondan...

BÎR ARADA

(D il ve Tarih - Coğrafya F akü l
teni Şairlerinin Şiirleri. Ankara Ü ni
versitesi Dil ve Tarih . Coğrafya F a 
kültemi Talebe Cemiyeti yayınlan, 
No. 1. Rüzgârlı Matbaa, Ankara-1957 
73 sayfa, 100 kuruş).

S
anat dünyası gariptir. Bakarsınız 
en umulmadık bir meslekte ça

lışan bir insan meselâ bir baytar şi
ir  yazar, yahut bir doktor resim ya
par ve şiiri ile yahut resmi ile o sanat 
kolunun profesyoneli o lan lan  bile 
gölgede bırakacak başanlara ulaşır. 
Bunun gibi daha çok edebiyat okutu
lan bir takım  fakültelerim iz vardır
- Edebiyat Fakültesi gibi. D il ve Ta- 
rih-Coğrafya Fakültesi gibi - bura
larda da edebiyatçıdan başka herşey 
yetişir; en az yetişenler edebiyatçı
lardır. "B ir Arada” adlı kitabı okur
sanız göreceksiniz k i Ankara İMİ 
ve Tarih . Coğrafya Fakültesi 
hiç de iyi şair yetiştirmemektedir. 
Her ne kadar sanat, mekteplerde öğ
renilen bir nesne değildir. Am a gene 
de gönül, adında edebiyat olan bir 
okuldan hiç olmazsa bir ik i tane iyice 
edebiyatçının yetişmesini arzuluyor. 
Eğer D il ve Tarih - Coğrafya F akü l
tesinin şairleri adı altında neşredilen 
manzume bozuntularını yazan insan
lar şiir yazıyoruz diye ortaya çıkarsa 
buna gülmek lâzımdır. Daha bu k i
tabın önsözünü okurken ister iste
mez bir kere yadırgıyorsunuz. Önsö
ze göre, bu kitaptaki şiirler tertip e- 
dilen bir şiir matinesinin doğurduğu 
hazzı devam ettirebilmek için bir a- 
raya toplanmış! İşte o k itap ta yer 
alan şiirlerden bir örnek:

Boy boy. «af saf. renk renk,
Ne İyi çocuklardı bilseniz 
S ın ıf arkadaşlarım.
Kil çalar sınıflara doluşur,
Aşina yolcuları beklerdik maziden.
Bu kitap için harcanan mürekkep, 

kâğ ıt vesaire için insan ister istemez 
bir üzüntü duyuyor.

Genç Kızlar
Şöhret modası

G
eçenlerde m ühim  bir otomobil ka
zası geçiren genç Fransız roman

cısı Françoise Sağan “Bonjour Trıs- 
tesse” ve "Acı Tebessüm” romanları 
ile terbiyecileri ve aileleri telâşa dü
şürmüştü. 18 yaşında ilk romanım  ve
ren bu genç kız, yaşından çok evvel 
olmuş, tecrübeli bir eda ile ve genç 
k ız iann  asırlardan beri, örtünmeğe 
alıştıkları mahcubiyet örtülerini y ır
tarak, konuşuyordu. Üslûbu çok g ü 
zeldi. Gençler romanlarını kapışıyor
lardı.

Terbiyecileri, aileleri saran endi
şe şuydu: Acaba bütün gençlik böy
le mi hissediyor, böyle mi hareket e-

Françoiso Sağan
“Acı tebessüm”

diyordu? İkinci Dünya Harbi, o za
manlar çocuk olan bir neslin gençli
ğini, yani saflığını ve tem izliğini yok 
mu etm işti?

Hayır, böyle birşey yoktu. F ran 
çoise Sağan müstesna bir kabiliyet 
olduğu için, meşhur olmuş, okunmuş
tu. Ne söylerse söylesin söylemesini 
biliyordu. Fakat “moda” denilen tu 
haf ve sari şey Françoise Sagan'm 
istediğini, istediği gibi söyliyen biri
cik genç kız olmadığını meydana çı
kardı. Sağan yolu göstermişti: D ün 
yanın birçok yerlerinde 18 yaşındaki 
genç kızlar kaleme kâğıda sarıldılar. 
K im i geçirdikleri, kim i tahayyül ettik 
leri maceraları en veciz bir syrette ifa 
de edebilmek merakına kapıldılar. B il
hassa Amerikada böyle birçok genç 
kızlar tâbilerin kapılarım  aşındırma

ya başladılar. Bunlardan İki tanesi 
biri Amerikada. diğeri de Şimalî Afri- 
kada muratlarına nail oldular, roman
ları kabul edildi, basıldı ve uzun u- 
zun kendilerinden bahsedildi. 

Amerikalı Sağan

P almela Moore. 18 yaşında gayet 
uslu ve mahcup tavırlı, fakat çok 

erken olmuş, cesur ve fütursuz bir 
sanata sahiptir.” Bu sözleri söyliyen 
münekkidlerdir.

Palmela Moore’un eseri olan “Cho- 
colates for breakfast” kitabının ya
nında Sagan’ın eserleri çok hassas, 
çok temiz, rok saf eserlerdir. Palmela 
Moore kendisini içkiye, sefahata tor- 
keden ve sonunda da ıstırabının se
bebini ailesinin omuzlarına yükleyen, 
onlardan tamamiyle uzaklaşan zen
gin Amerikalı bir aile kızının haya
tını alarak bunu çok çiğ, açık ve za
man zaman müstehcen bir lisanla, 
tahlilleri daima yarım bırakarak an
latm ıştır. Amerikadaki büyük m u
vaffakiyetten sonra kitap. Fransızca- 
ya da tercüme edilmiş ve Avrupada 
da meşhur olmuştur..

Meşhur bir münekkid:
“—  Eskiden kızlarım ıza bu tarz 

kitapları okumayı yasak ederdik, 
şimdi yazıyorlar” diyordu.

Cezai rli Sağan

Asya Cabbar, “La Soif” isim li ro
manı ile bir Françoise Sagan’ın 

yetiştiği toprağa göre çok değiştiği
ni ispat etmiştir. Fransız Sağan ro 
m anlarında maddi şeylere bile tuhaf 
bir hassasiyet, bir süs, bir renk ver
mesini bilmiştir. Amerikalı Sağan 
tam  bir maddilik ve kum luk  içinde
dir. Cezayirli müslüman Sagan’a ge
lince o, halledilememiş kadınlık dâ
valarının tesiri altındadır ve her sa
tın . bununla doludur,

“La Soif” müstehcen bir eser de
ğildir. Fakat o da cesaretle ele alın
mış, söylemek istediğini kısa yoldan 
söyliyebilmiş bir eserdir. Asya Cab
bar. yirm i yaşma rağmen çok karar
lı, kendinden emin, kısa, biraz si
nirli bir üslûba sahiptir. Onun roma
nındaki kahraman 20 yaşında zengin 
aileye mensup bir canavar kızdır.. 
Am a bu ele avuca sığmaz genç kızın 
yolunu şaşırması annesinin Avrupalı 
ve babasının Asyalı bir müslüman o- 
lıışundan ileri gelmektedir. Genç 
kız pantalon giyer, içer ama bunları 
bir türlü aldığı dini ve muhafazakâr 
terbiye ile bağdaştıranıaz. İk i kutup 
arasında çırpınmakta, kendi kendini 
yemektedir. Bu buhranlar arasında 
en sevdiği arkadaşının kocasını ayar
tır. Bu genç kız ne Batılıdır, ne Do
ğulu ve m uallâkta olduğu için hak i
ki kıymetleri bulamamıştır.

Asya Cabbar romanının Pariste 
basılıp büyük a lâka topladığını gö
rünce önce inanamamıştır. Şimdi bir 
korkusu vardır: Cezayirdeki çiftçi ve 
müslüman ailesinin kitabı okuyacak
ları zam an gösterecekleri reaksiyon.. 
Çünkü nişanlısından başka, ailede 
kimse bunu bilmemektedir.
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KADIN

Tehlikeyi Atfettik!..

B ir arkadaş anlatıyordu: Geçen
lerde Et-Balık Kuruım ım ın ö- 

niinde, et sırasını beklerken, ih ti
yar bir adamın biraz, ötedeki er 
gurubuna sokulduğunu görmüş İh 
tiyar adam önce hal hatır sormuş, 
sonra zelzelelerden söz açmış, en 
sonunda da hiçbir hakikate, hiçbir 
m antığa uymayan, kara taassuba 
dayanan bir dini konuşma yapmış.
O sırada sokaktan geçen normal 
kıyafetli kadınları göstererek:

“—  Bunlar • böyle açılıp saçıl
dıkça felâketler her arı artacaktır 
ve kıyamet Ç°k yakındır” demiş.

thfiyar adam ayrılırken, erlere 
bazı din kitapların ı sağlık vermiş, 
bunların nerelerde satıldığını söy
lemiş. bunları okuyup köylerine gö
türmelerini sıkı sıkı öğütlemiş.

Bu sözlere uzaktan kulak m isa
firi olan arkadaş pek çok üzülmüş. 
Ç iinkü saf memleket çocuklarının 
ne kadar çabuk tesir altında kal
dıklarını gözleriyle görmüş.. K a 
ranlık bir taa.ssuhuıı, belki dp satı
lacak yeni birkaç din kitabının pro
pagandasını yapan ihtiyar adama 
kızmam ak doğrusu elde değil. Onu 
bir türlü  affedemeyiz.

Ev kadınları buna benzer hadi
selerle sık sık karşılaşırlar ve sık 
sık üzülürler. Filânca koydan ge
len Fatma kadının köy hocası hak
kında anlattıkları, Ayşe kızın giz
lenmekten ibaret namus ve fazilet 
mefhumu, yalnızca ramazanda o- 
ruç tutm aya ve yahut saçları ört
meğe dayanan bir din telâkkisi ha
kikaten düşündürücü \> üziicııHur. 
Bunun için birçok kadın topluluk
larında bu mevzu ele alınır, enine 
boyuna çekilerek konuşulur. Ne 
yapmalı da okumamış büyük k ü t
leyi “d iirüsflü ftc  dayanan hakiki 
bir din anlayış na kavuşturm alı? 
İste mesele budıır. Cünkii dinin te
meli ah lâktır ve bu bakımdan dini 
İnanışları doğru ve sağlam olan ce-

Moda

Jale CANDAN

miyetlerde dürüstlük hüküm  sürer.
U tanarak da, s-kılarak da olsa 

şunu itiraf etmek mecburiyetinde
yiz ki. bizdeki din müesseseler! bu
güne kadar maalesef halka bir ah
lâk mefhumu aş lıyamam-ş. “din "i 
bir şekilden, h-nı de taassubu kö- 
rüklı*y-;ı k ln ’rr garezler yara
tan hi ■ ş'k;h!e:ı ibaret olarak kar
şım ıza çakarmışlar.

Bunun en güzel misalini geçen
lerde Meclis kürsüsünde konuşan 
Ankara Milletvekili Öıııer Bilen 
Hoca verdi. Dini siyasete âlet et
mek Istiyen bir vaizi savunurken, 
bu din adam ım ız hakiki din te lâk
kisinden ı<e kadar uzaklaşıyordu:

•'Din”j korumak her insan gibi 
hata işliyebilecek hocaları ve din 
adamlarını körü körüne korumakla 
değil, bilâkis onu bu gibi bilgisiz 
kimselerin elinden kurtarm akla 
kabildir. Ömer Bilen Hoca aynı 
kürsüden din nıiiessesesi için neler 
söyliyemez, neler istiyeıııezdi? Bu 
memlekette din için yapılacak o 
kadar çok iş vardı ki.. Din adam la
rımızı daha çok iyi yetiştirmenin 
şartlarını aramak, din adam larım ı
zı manevi şekilde kıynıetlcııdirebil- 
mek içiıı maddeten tatm in etmek, 
ibadet yerlerimizi islâlı etmek b i
zim  vazifemizdi. Fakat buna m u
kabil din müessesesindcıı halka 
doğru, diirüst. taassuptan uzak ve 
vicdana, m antığa yakın lıir din an
layışını aşılamasını beklemek de 
hakkımızdı.

Öyle zannediyorum ki bugün
den boyl*. vaiz vermeğe çıkan her 
hoca, ister istemez bir an Fevzi 
Boyşr hadisesini hatırlıyacakt ır. 
Bııgiin siyaseli. yarın herhangi bir 
menfaatini dine âlet etmek Isliven- 
ler İçin bu hakikaten ibretle hatır
lanacak bir derstir. Bu bnkımdan 
meselenin B M .M .ı ıe  gelmiş olma
sına »'-vinçlim Ejveyee terledik, fa
kat tehlikeyi atlattık!.,.

PalmHa Moore
Yasak duvarını a-jtt

İk i senedir Pariste okuyan bu 
genç kızın hayatta çok bliyük gaye
leri vardır. Gayelerinin ne olduğunu 
söylememekle beraber müslüman 
memleketlerde dolaşmak, oradaki 
hayat şartlarını tetkik etmek, mem
leketi için bazı şeyler yapmak iste

diği bilinmektedir. Fakat Cezayirli 
Sağan bunları yumuşak, kadınca bir 
eda ile ancak hissettirmektedir.

Asya Cabbar
K ad ın lığ ın  sesi

Yaz gardrobu

Y
az her kad ıra güzel giyim  im 
kânları veren bir mevsimdir. 

Çünkil yazın hafif ve cici elbiseler, 
şu “hiç” e malolmuş basına entari
ler, ba^an en ağır ve en pahalı bir 
elbiseden daha güzel dururlar. Eğer 
bir kadının yazlık gardrobunda bir 
tek ağır kıyafeti, buna uygun bir ye
ni çantası, şirin bir şapkası varsa ge
ri kalan boşlukları yalnızca iic beş 
kuruşluk basma ile doldurabilir ve 
neticeden hiç de mahcup olmaz! 

Takım elbise
D  asmalara geçmeden evvel, bu tek 
■*-' ağır elbisenin üzerinde biraz dur

m ak lâzımdır. Kadının tek ağ ır elbi
sesi yaladığı hayata göre çok güael 
bir emprimeden, fakat daha iyisi iyi 
cins bir düz renk ipekliden, şantııg- 
dan. güzel bir ketenden olabilir. Bu 
bir “takım-elbise” olmalıdır. Meselâ 
çıplak bedenli, diiz hatlı açık kahve
rengi bir sade keten elbise tasavvur 
edelim. Bu elbise bir sıra pembe inei, 
pembe bir şapka ile mUkcmmel bir 

kokteyl elbisesi olabilecektir. Fakat 
bu elbisenin m inim ini bir de ceketi 
vardır. Hem elbisenin çıplaklığını ör
ter, hem de elbiseye ilâve olunca m ü
kemmel bir sokak ve şehir kıyafeti 
olur. Yakaya bir gül ilâve edilince 
aynı kıyafet, n ikâha veya herhangi 
bir merasime gider. Tabii şapka da 
giymek şartiyle...
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KADIN

Ucuz kumarlarla yapılabilecek ılört yaciık model
İş parada değil, zevkte

Eğer bu takım ın üçüncü bir par
çası, bir pardesü veya yandan yırt
maçlı bir trois-quart’ı varsa bu kıya
fetle kadın yazın serin günlerini kor
kusuzca karşıhyacaktır. Tek kıyafe
tin aksesuarları arttıkça kadın her 
defasında yeni birşeyler giyinm iş his
sini duyacaktır.
Ayakkabı meseleni

D
ikkat edilecek bir nokta da kadı
nın mühim  vesileler için, bir kö

şesinde, daima, topukları çok m unta
zam, yeni, şık bir ayakkabı bulundur
masıdır. Moda olan ince topukların 
kadınlara çok yakıştığı, bacakları g ü 

zelleştirdiği bir hakikattir. Fakat bi
zim sokaklarım ızda bu ayakkabıları 
her gün giyinmek ve hergün m unta
zam giyinmek adeta imkânsızdır. Biz 
ince topukları hiç olmazsa günün m u
ayyen saatlerine hasretmek mecburi
yetindeyiz. Zaten bu mevsim uzun 
topukların yanında piyasaya çıkan 
çok kısa ve kalınca topuklu ayakka
bılar da çok revaçtadır. Bunlar hem 
ayak lan  rahat ettirir, hem de gönlti.. 
Yani insanın gözleri hep kaldırım  
taşlarında kalmadan, topuk gitti g i
diyor diye çarpıntıya uğramadan yü
rümek kabildir. Her kadının her za
man giymek için böyle rahat ve sağ
lam bir düz beyaz ayakkabısı da ol
malıdır.
Caııta

B u sene çantalar, Ankara vitrin
lerinde de görüldüğü gibi uzun

ca boyludur. Sap kısmı kare ve net 
oldugru halde alt kısmı yumuşak ve 
daha ziyade “torba” biçimindedir. Bu 
çantaları derilerden, kolayca tem iz
lenebilir beyaz plastiklerden, hasır
dan, hattâ  tıg ile evde rafyadan veya 
kordonelerden, merserize iplikten 
yapmak mümkündür. Bu takdirde 
sapı gene çantacıya taktırm ak icap 
eder.

BaMim elbiseler

B asma elbiseler renk renk, çeşit çe
şittir Basma bir elbise yaparken 

dikkat edilecek en mülıim  nokta altına 
jüpon giyinmektir. Bu jüponun çok 
kabarık, fazla dik olması heraaman 
lâzım  değildir. H attâ  her zaman için 

hafifçe kolalanm ış rahat ve normal bir 
patiska jüponu diğerlerine tercih et
mek lâzımdır. Maksat elbisenin sün- 
mesine mani olmaktır. Bu sene pop
linler ve hatta bazı basmalar ince 
patiska ile astarlanarak dikilmekte

dir. Büyük verev kloşlar k a t’iyen mo
da değildir. Ü tüsüz pliler, kanonlar 
türlü şekillerde zenginleştirilmiştir. 
Meselâ çift kanonlar çok modadır 
ve eteğin alabildiğine zengin olması
nı m üm kün kılmaktadır. Gittikçe bol
laşan biçimleri tercih edenler için, 
düz parçalı kloşlar mevcuttur.

Basma bir elbise yaptırırken d ik
kat edilecek bir nokta da kumaşı faz
la almaktır.. Basmanın hakkı verile
rek dikilirse kareli, puanlı ve çiçekli 
basmalardan, çizgililerden nefis plâj 
elbiseleri, sokak elbiseleri ve gayet 
şık akşam ve gazino elbiseleri yap-
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mak mümkündür.. Bir gazino elbisesi 
en aşağı 10 metre basmadan çıkar. 
Meselâ piyasada çok ucuza satılan 
siyah beyaz pötikare bir basma alıp, 
çıplak bir bedenin üstüne birbirine 
büzülerek geçirilen bandlı, çok zengin 
bir etek yapmak m ümkündür, k ırm ı
zı veya yeşil bir kemerle bu elbise er> 
ağır emprimelere rekabet edebilir.

Şehirde, sokakta giymek İçin az 
"m etraj"lı basm alan tercih etmeli
dir.. Meselâ çiagili keten basmalar
dan bahriyeli yakası olan, kısa kollu, 
dümdüz bir elbise yapıldığı takdir
de bununla rahat rahat çarşıda pa
zarda dolaşmak mümkündür. Böyle 
bir elbise için 4 metre çoktur bile.. 
Türk kumaşı ile

B asmalar kadar ve onlardan daha 
çok sükse yapan elbiseler de 

Türk kumaşı ile yapılan modern k ı
yafetlerdir.. tzm irde gayet faal bir 
dernek olan Türk kumaşiyle Güzel 
Giyim Derneği bu sahada fevkalâde 
buluşlar ortaya atmıştır. Bu derne
ğin  bir kapısından giren bir hanım 
bütün gUndüz ve gece ihtiyaçlannı 
görebilecek elbiseleri alarak öbür ka
pısından çıkabilir. Hem de hep Türk 
kumaşı ile giyinmek şartı ile ve ga 
yet ucuza.. Köylülerin çocuklanna 
kundaktık olarak kullandıktan “aba
ni" lerden nefis kokteyl elbiseleri, 
mantolar yapmak mümkündür.. Der
neğin keşfi olan bir ensiz dokuma 
bezden nefis bir gUndüz elbisesi mey
dana getirilmiş, dokumanın kenarlsi- 
nndaki renkli hat, elbisede, çizgi ola
rak kullanılm ış, bu hat ile yakada ve 
kemerde muvaffakiyetle oynanmıştır. 
Elbisenin maliveti ise sadece 3,5 l i 
radır. Dernek başkam Mesadet Bay- 
raka göre Türk kumaşı, az para sar- 
federek şık giyinmek isteyen kadın 
İçin bitip tükenmek bilmez bir hazi
nedir.
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C E M î Y E T

I
stanbulda Şişli Emniyet Am irliğ i 
polis m omurlarından Tevflk Güçlü 

bir ay irinde otuz sekiz hırsız yaka
ladığı için Emniyet Müdürlümü tara- 
fuMbuı üç ııvaa>< nMbettnkle ta ltif e- 
dildi. Bu prim  devrinde hırsız mah- 
sultlne böylece prim  verilmesi şaşı

lacak bir hadise olmamakla beraber 
alâkalı m akam ların memuru sevin
dirmek niyetine hırsızlığın niye bu 
kadar arttığ ı meselesinin hiç Üstün
de durmamaları hayret uyandırm ış
tır.

İ spat hakkı vermeyen yeni Basın 
Kanununun tanıdığı tekzip hakkı 

İrili ufaklı her hadisede ku llanılm ak
ta berdevam. Bunun son misali İstan- 
bulda görüldü: Darüşşafaıka Ijsesi
talebelerinden Vedat Uysalın bir ar- 
kadaşiyle giriştiği iddia neticesinde 
bir çaylak yavrusunu diri diri yedi
ğini bildiren bir sabah gazetesini er

tesi günü genç Uysalın annesinden 
yem Basın Kanununa milstenid bir 
tavzih geldi. Hanını, oğlunun "Böyle 
vahşi bir harekette bulunmadığının 
neşrini” talep ediyordu. Vahşi hare

ketin kurbanı çaylak yavrusunun a- 
nasının şahit gösterilmesine madde
ten ve kanunen im kân bulunmadığın
dan hadise kapandı.

T ekzip hakkının kullanılışına bir 
başka örnek daha: Gazeteler, ta 

lebesi genç güzel bir A lm an kızını 
İğfal eden bir edebiyat profesörünün 
savcılığa verildiğini yazdılar. Prof. 
Ahmet Caferoğlu, A lman kızım  iğfa l 

ettiği söylenen profesörün kendisi ol-

duğunu. fakat hadisenin tamamen bir 
iftiradan ibaret bulunduğunu, bir ter
tip karşısında kaldığını gazetelere 
savcılık kanaliyle gönderdiği bir 
mektupla açıkladı.

I
ran Şahının 26 yaşındaki kardeşi 
Prens Haini R ıza Pehlevl şehrimiz

de boş gün kalarak Avrupaya gitti. 
Gazetecileri. "Ben Prens değilim, o 
yukarda uyuyor” diye atlatm ağa ça
lışan Prens, ağabe.visi Şahla müşabe
heti yüzünden gazeteciler tarafından 
serbest bırakılmadı. Foto flaşları par
ladı, prensin ve 22 yaşında, kısa pan- 
talonla bir çocuğa benzeyen karısının 
etrafı çevril i verdi. Prens sorulan su
allere cevap verdi: “Çalışm ıyorum a- 
ma ilerde politikayla uğraşmak niye
tindeyim. A ta binmek ve ava çıkmak 
en büyük merakımdır. Biri Opel, di
ğeri Mercedes iki otomobilim var." 
“Peki Kraliçe Süreyya hakkındaki 
fik rin iz?". Cevap: “Söyliyemem. O 
zaman Kpmpliman yapmış olurum”.

CM.P. İstanbul II Başkam Hüsnii 
Süyleıııezoglu, Keçen hafta gazete

ciliği zamanından kalma bir borcu ö- 
demesi için savcılığa çağrıldı. Söyle- 
mezoğlıı M illet gazetesinin yazı işleri 
m üdürlüğü sırasuuta u'&zetesinde çı
kan bir yazıdan dolayı hapis ve sür

gün cezasına çarptırılmış, hapis ceza
sını çektikten sonra hürriyetine ka
vuşmuştu. Acaba sonradan yapılan 
hesaplar, Söylemezoğlunun sürgün 
cezasından geriye 15 gün daha borcu 
kaldığını ortaya çıkardığından eski 
gazeteci, frenç politikacı borcunu ö- 
demek üzere Kütahyaya gönderildi.

Hüsnü Söylemezoğlu savcılıkta
Gazetecilik borcu!.

AKİS, 11 H A Z İBA N  1957

Prens Hami ve karısı
Politika stajı

İ
mar dinamitlerinin infilâk ına alı
şan İstanbullular bile geçen hafta 

bir öğle üzeri Boğaziçinin orta yerin
de 21 pâre salvo atışı duyunca şaşır
dılar. Sonradan bunun Edimbourg 
Dükü P re n s  Phlllp’in doğum gününü 
tesid için limandaki İngiliz gemileri 

tarafından yapıldığı anlaşıldı. Şehrin 
hemşerileri muhterem prensin isim 
günü partisine bu suretle davet olun
madan ve istemeden iştirak etmiş ol
dular.

G
eçen hafta önce İstanbullular, 
som a da A nkara lIla r  İsveç jim 

nastiğinin sıhhat ve vücııt güzelliği 
üzerindeki müspet tesirlerini bizzat 
müşahede etmek fırsatını buldular. 

Bu fırsatı bağışlayan "Sofia Kızları" 
namı altında turneye çıkan sporcu 
genç kızlardan müteşekkil bir kafile 
oldu. Miitenas'.p endamlı, sıhhatli 
genç İsveç kızları gıpta ile seyredildi.

M
adrid Üniversitesi Arapça Pro
fesörü Knılllo (iarcia Gitmez ve 

eşi. Dışişleri Bakanlığının davetlisi 
olarak İstanbula geldiler. Anadoluyıı 
dolaştıktan sonra Türkiye hakkında 
bir İspanyolca kitab yazacağını söy
leyen Prof. Gomez’in eşi de birkaç 
yabancı dili bilen ve İspanya Büyük

elçimizin k ızı Gülseven'den mükem
mel Türkçe öğrenen kültürlü bir ka
dındır. H attâ bu sene Madrid’in en 
çok okunan ABC gazetesine Ömer

■ t Seyfettin'i^ Qn iki hikâyesini teırü- 
me etmiştir. Mma. G om ef ".Şiıpdi, de 
Halide. Ed ih  Adıvpr'ın bir kitabını 
tercüme etmek istiyorum,” demiştir.

27



S 1 N

Sinemacılar
N es il d e ğ iş irk e n

S
inemanın ancak altm ış yıllık bir 
tarihi var. Çok kere unutulan bu 

nokta, asrımızın en yaygın, aynı za
manda en canlı sanatının bazı özel
liklerini izah etmek için oldukça e- 
hemmiyetli bir husustur. Sinemanın 
mucitleri, ilk sanatçıları daha yakın 
zamanlara kadar hayattaydılar. S i
nemanın bir sanat olarak belirdiği za
m anlara kadar hayattaydılar. Sinema 
nin bir sanat olarak belirdiği zam an
larda çalışanlar ise ya hâ lâ  hayatta
dır. ya da cok kısa bir zaman önce 
ölmüşlerdir. Bunun bir sebebi de sine
macıların umumiyetle çok (rene yaş
ta işe başlamalarıdır. îlk  film lerini 
20-25 yaş arasında çeviren rejisörler 
büyük bir çoğunluk teşkil ediyor. S i
nemacılığa önce dekorcu, montajcı, 
rejisör asistanı, v.s. olarak giren re
jisörler ise daha da genç yaşta sine
macılığa başlamaktadırlar. Bu du
rum da sinemacılar arasında başdön- 
dürücü bir nesiller karışmasına yol a- 
çıyor: Flaherty'nin. Renoir'ın yanı sı
ra De Sica yahut Clâment’m, bunların 
yanı sıra da Antonioni, Fellini'lerin 
yani eski, orta ve yeni nesillerin ay
nı zamanda aynı hızla fâaliyette bu
lundukları çok kere rastlanan bir h â 
disedir. Bunun sebebi bilhassa şudur: 
Sinemacılar işe çok genç başlıyorlar: 
öte yandan sinemanın büyük bir en
düstri oluşu, endüstriyi idare e- 
denlerin, sermayelerini ancak de
nenmiş, güvenilir, sağlam elle
re emanet etmek istemeleri bir ke
re tutunan sinemacının uzun zaman, 
ekseriya ömrünün sonuna kadar mes
lekte kalmasına yol açıyor. Böylece 
zaten altm ış yıllık tarihi olan sinema
nın İlk, orta, yeni ve en yeni nesli hep 
birarada "icra-yı faaliyet" etmekte
dirler.

Yaprak dökümü

S
avaşın sona erdiği yıl, sinemanın 
ellinci yılıydı. O  tarihten bu vana 

gecen yıllarda, sinemacıların ilk nes
linin artık tabiat kanunlarına b<>yıın 
eğerek teker teker sahneden çekilme
ce başladığı görülmektedir. Son on 
yıl içinde ölenler arasında Zecca
(1947), Griffith (1948), Feyder
(1948), Lubitsch (1948), Eisenstein
(1948), Flaherty (1951), Vertov 
(1952). Pudovkin (1953), DoVçenko 
(1956), Donskoy (1956), Epstein
(1956), Dupont (1957), Ophtils
(3957). Stroheim (1957),,. gribi sine
ma tarihinin büyük isimleri bulunu
yor. Renoir, Clair. Wyler. Ford. Vi- 
dor, Lan?., artık eski nesil arasında 
ver almaktadır. Film lerini çevirmeğe 
İkinci Dünva Harbi sıralarında bav
lıyan Rcsselini, De Sica, Huston... b>- 
!e orta nesilden sayılmaca bağlamış
tır.

Yeniler

B ’ina karv lık  başka Mr tab iat k a 
nunu, boşalanların yerin* bUvUk
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bir hızla yeni sinemacılar yetiştirmek 
tedir. Son birkaç yıl içinde m illetlera
rası film  festivalleri, en yeni nesil
den olan bu sinemacılann eserlerini 
tanıtıyor. Amerikadan Asyays kadar 
çeşitli memleketlerde son bir kaç yıl, 
d ikkati çeken genç sinemacıların fa
aliyetine sahne oldu. Bunların yetiş
me tarzı, çevirdikleri eserler, başlıca 
özellikleri de büyük benzerlikler gös
termektedir.

Amerika

R
obert Aldrich: 39 yaşında olan Al- 
drich, yaşına ve tecrübesine göre 

artık bir “ihtiyar genç” sayılabilir. 
Chaplin’den Renoir'a kadar tanınmış 
hirçok rejisörlerin yardımcılığını yap
tı. Epey uzun süren bu stajından son
ra "The Big Knife - Büyük B ıçak”
(1955) ve "Attaek - Hücum ” (1956) 
ile dikkati çekti. Aldrich, bağımsızlı
ğa kavuşmak gayretleri, ele aldığı ko
nuya - Hollywood çerçevesi içinde- 
m üm kün olduğu kadar cesaretle ya
naşması. mizansenlerinin dinamizmi 
ile ilerisi için birşeyler vadeden reji
sördür. Ama, son yıllarda ttsttlste çe
vird iği filmleri, bu "ilerisi"n in bir 
türlü gelmediğini ortaya koyuyor. 
Kendisine bağlanan ümitleri gerçek
leştirmek için Aldrıch'e pek az zaman 
kalm ıştır.

Stanley Kubrick: Aldrich'ten on
yaş küçük ama, ondan daha üm it 
verici bir rejisör olan Kııbrick, işe 
fotoğrafçılıkla başladı. "Look” mec
muasına ilk röportaj-fotoğraflarını 
götürdüğü vakit lise talebesiydi, bu 
kadar canlı sahneleri bu kadar genç 
bir adamın çekebileceğine inanmam ış
lardı. “Look" için birkaç dokümanter 
film  çevirdikten sonra küçük bir 
prodüktörün yardımiyle “Fear and

Desire - Korku ve İstek”! (1953) çe
virdi. Düşman hatlarının gerisine dü
şen dört askerin heyecanlı macerası
nı anlatan bu film , yılın en sevilen e- 
serlerindendi. Ama, Kubrick asıl bom
basını "K iller’s Kiss - Katilin Buse
si” (1954) ve “The K illing . Kanun
dan Kaçılmaz" (1955) ile patlattı.'Bu 
iki film. Kubrick’in eski röportaj- 
fotoğrafçılığı tecrübelerinden fayda
landığım  gösterdiği gibi. bir zaman 
başlayıp da fiyaskoyla sonuçlanan A- 
merikan neo-realizminin de asıl ö r 
neği olarak gösterilebilecek canlılık 
ve gerçeklikteydi.

Fransa

A lbert Lamorisse: Otuz beş yaşın
da. Şimdiki halde sinemanın en 

iyi “şair” i. “Bim, le petit âne - ftim 
Küçük Eşek” (1950) küçük bir ço
cukla bir eşeğin hik&yesirçi, "C ri" 
Blanc - Beyaz Yele” (1953) kilçUk bir 
çocukla vahşi bir atın hikAy*£ini. 
“Le Ballon Roııge - K ırm ızı Baİon" 
(1956) küçük bir çocukla bir balonun 
hikâyesini anlatıyordu. Ele aldığı bu 
temaları şimdiye kadar sinemada hiç 
rastlanmayan bir yolda işleyep L&- 
morisse’in her film i sonunda seyirci 
“artık bundan sonra bu çeşit başka 

•film  çeviremez" der, ama ardından 
gelen eserde aynı saf şiiri daha us
talık la bularak hayretler içinde kalır.

Alnın Resnais: I-amorisse’le aynı 
yaşta, fakat "tarzı" bambaşka. F ran
sız Sinema Enstitüsünde tahsil gören 
Resnais, sinemanın yaşıyan en büjHlk 
dokümanter filimcilerindendlr. tik  üç 
film i “Van Gogh" (1948), “Çuernice"
(1949), “Gauguin” (1951) s îna t tli*- 
rine film lerin en güzel örneklerindçn- 
di. Resnais “Les Statues Meurent Aus 
si - Heykeller de ölür” (1954) film iy
le, evvelce çevirdiği sanat üzerine 
film leri bundan sonra çevıreceğ1 do- 
kümanterlerle birleştiriyordu: O rta 
ya bir yandan Afrikadaki zenci sa
natının en güzel eserlerini tanıtan.

Franco’ya rağmen
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Satyajit Kay “Panchali Baba”yı çevirlyof
Ayaklar çıplak ama...

I 7 ' , ı

bir yarıflıln bu medeniyeti vahşice ö l
düren müstemlekeciliğe şiddetli bir 
hücum İhtiva eden bir film  çıkmıştı. 
Nazi vahşetini olanca çıplaklığıyle or
taya seren “Nuit et Brouillard”
(1956) dan sonra Fransız Millt KU- 
tüphanesi’ni ele alan "Toute la M£- 
moire du Monde” (1957), bu defa Ba
tı medeniyetinin ehemmiyetli bir h â
zinesini tanıtıyordu.

Alexaru1re Astruc: 34 yaşında Si
nemaya başlamadan önce roman ya
zarlığı ve sinema tenkitçiliği yaptı. 
B irkaç kısa film  çevirdikten sonra 
Barbey d’Aurevilly’nin hikâyelerin
den birini “Le Rideau Cramoisi”
(1952) adıyla perdeye aktardı. Tama- 
miyle görüntülere dayanan, diyalog- 
suz film  Cannes Festivali (1952), 
Louis-Delluc Arm ağanı ile m ükâfa t
landırıldı. “Les Mauvaisses” Rencont- 
res - Kötü Tesadüfler” (1955), çev
rildiği yılın Fransasında, taşradan ge
len bir genç kızın meşhur olmak için 
g iriştiğ i teşebbüslerin acı neticelerini, 
existentia!isme ve “Saganisme”in bir 
çeşit teşrihini yapıyordu.

Hindistan

S atyajit Ray: 35 yaşında. Bengalli. 
Tagorâ’un talebelerinden olan 

Rsy, üniversiteden sonra bir reklâm 
şirketine girdi. Bir Hlm çevirmek, bil
hassa doğduğu Bengal'i filmle an lat
mak uzun zamandır zihnini kurcalı
yordu. Fakat para bulmak epey zor
du. Onun için 1956 Cannes Festiva li
nin armağanlarından birini kazanan 
"Pather Panchali"n in çevrilmesi tam 
beş yıl sürdü. F ilm in sermayesini bul
mak için bazan araya bir yıl fasıla 
giriyordu. Fakat Satyajit Ray'la ik i 
Uç arkadaşının çalışması sonunda, 
H indistan’ın asırlardır süren, efsane
leşmiş sefaleti hiçbir iktisadi, içtimai 
incelemenin veremiyeceği canlılıkla 
perdeye aksetti. Ray, şimdi hikâyesi
nin devamını hazırlamaktadır. 

İspanya

"D erianga: 34 yaşında. Felsefe tah- 
■L' sili yaptıktan sonra 1947 de Mad- 
rid'teki Sinema Araştırmaları Ensti
tüsüne girdi. Dokünıanter film ler çe
virdi. 1951 yılmda arkadaşlariyle bir 
film  şirketi kurdu. İlk  mühim  film i, 
fak ir bir Castil köyünün Marshal plâ- 
niyle ilgili bir heyetin ziyareti karşı
sındaki davranışını, tepkilerini kome
di çerçevesinde anlatan "Bienvcnuto 
Mr. Marshall”dır (1952). 1954 te 1- 
talvan senaryocusu Zavattini ile İs 
panyanın en fak ir bölgelerini gezerek 
birlikte bir senaryo hazırladılar ama, 
prodüktör bulamadılar. Dağlık  bölge
deki hızarcıların yasavışını anlatan 
‘‘Los Ganeheros”u (1955) ise Franco 
sansüründen kurtulamadı. 1956 Can
nes Festivaline yolladığı “Calabuig” 
hüviyetini gizliyerek bir balıkçı köyü
ne gizlenen atom âlim in in  eğlenceli 
hikâyesini anlatıyordu. Am erikalıla
rın da, Rusların da cazip tekliflerini 
reddeden âlim  bu basit ve geri köyde 
yaşamağa karar veriyordu. İtalyan 
neorealistlerinin tesiri altında ka l
m akla beraber Berlanga’da mahalli 
hususiyetler daha ağır basmaktadır..

Bardem: Berlanga’dan bir yaş kü 
çük. Z iraat mühendisliği tahsil ettik
ten sonra Ziraat Bakanlığının sinema 
koluna girdi. Daha sonra Sinema 
Enstitüsüne giderek Berlanga ile be
raber çalıştı. İlk  uzun film i, gezici t i
yatroların yaşayışını anlatan “Co- 
micoB” tur (1954). İkinci film i “Fe- 
lices Pascuas” (1954) bayram için 
kendilerine bir koyun hediye edilen 
orta halli bir ailenin hayvanı kesip 
kesmemek arasındaki tereddütlerini, 
yaşadıkları çevreyi kuvvetli bir m ü
şahede ile anlatır. Cannes Festivalin
de jüri üyesi olduğu için festival dışı 
gösterildiği halde tenkidçiler arm a
ğanı kazanan “Muerta di un ciclista
- Bir Bisikletlinin Ö lüm ü” (1955) ay
nı müşahede kuvvetini bu sefer İs
panyol aristokrasisine çevirir. Zen
gin, evli genç bir kadınla orta halli 

âşığı arasındaki macera, ikisinin bir 
bisikletliyi çiğneyip öldürmesi üzeri
ne korku ve şüphe havasına bürünür. 
Genç kadının, münasebetleri ortaya 
çıkacak diye korkup çekinmesi ile 
delikanlının kıskançlığının yanı sıra 
ikisinin mensup olduğu ayrı çevrele
rin incelenmesine girişilir.Geçen yılki 
Cannes Festivalinin başarılarından 
biri olan “Calle Mayor - Büyük Yol” 
bir kasabanın insanlarım ele alır. 
Bardem’in eserlerindeki üslûpçuluk 
endişesi, onu sosyal konuların daha 
derinine gitmekten alıkoymaktadır. 
Bununla beraber, bunda belki de 
Franco rejim inin baskısı da rol oyna
m aktadır. N itekim  geçen yıl, “Calle 
Mayor'’u çevirirken Üniversiteliler a- 
yaklanmasında tevkif edilmiş, sine
macıların nrotestosu üzenne serbest 
bırakılm ıştı.

İsveç

I ngmar Bergman : 37 yaşında. Bir 
rahibin oğlu olan Bergman senar- 

yocû olarak sinemaya girdi. İsveç’in 
tanınm ış rejisörü A lf Sjöberg'le Ça-'

lıştı. Son birkaç yılın en şahsî üslûp 
sahibi rejisörlerindendir. 1945 y ılın 
dan bu tarafa 20 kadar film  çevire
rek birdenbire dikkati çekti. Bunların 
çoğunda İsveç sinemasına has p lâs
tik  duygu, İsveç manzaralarının ta 
biî bir dekor olarak kullanılması gibi 
hususiyetlerin yanı sıra başıboş bir 
tabiat içinde olduğu kadar kapalı bir 
cemiyet içindeki kadın-erkek m üna
sebetlerini de batılıları bile yerinden 
hoplatan bir serbestlik, aynı zam an
da m izah havası içinde ele alması fce- 
lir. “Sommarlek - Yaz Oyunları”
(1950), "Sommaren med Monika - 
Monika ile Geçen Yaz” (1952), “Som- % 
marnattens Leende - Bir Yaz Gecesi 
Tebessümü” (1955) çeşitli karakter
de, çeşitli çevreye mensup kadınlı er
kekli gruplar arasındaki aşk mace
ralarını bazan fantastik bir tutum, 
bazan acı bir m izahla ortaya koyu
yordu. Bu yılki Cannes Festivalinde 
armağan kazanan “Det Adimde In- 
seglet - Yedinci M ühür” (1957) ise 
yine bir aşk macerasını bu sefer or
taçağın meşhur veba salgınlarından 
birinin ortasında ele alıyor, insanla
rın aşk ve ölüm gibi iki büyük mese
le karşısındaki davranışlarını inceli
yordu.

İtalya

F ederico FcUini: 35 yaşında. “I/> 
Sceicco Bianco - Beyaz Şeyh”

(1952), “I  Vitelloni - Vitelloniler”
(1953), ‘‘La Strada - Sonsuz Sokak
lar” (1954), “II Bidone - Dolandırıcı
lar” (1955), bu son İtalyan bomba
sını, gençler arasından sıyırıp Vis- 
conti - Rossellini - De Sica üç bü
yükleri arasına kattı.

Carlo Uz~ani: Fellin i’yle aynı yaş- 
ta.Sinema tenkîdçiliğiyle işe başladı, 
şimdi de rejisörlük yaparken bir yan
dan bu eski mesleğine devam etmek
tedir Bu arada İtalyan sinemasının 
özlü bir tarih in i de nedretti. Lızzani.
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“Monika ile geçen yaa”
İsveç usulü...

1954 Cannes Festivalinde armağan 
kazanan “Cronaohc di Poveri Aman- 
tj - Fak ir Aşıklar H ikâyesi” yle d ik
kati çekti. Vasco Pratolini’nin İta l
yan faşizm inin ilk yıllarındaki Flo- 
ıansa'y ı anlatan aynı addaki roma
nını neorealist bir üslûpla perdeye 
aktarıyordu. Neorealizmin "sol” ka
nadına mensup olan L.izzani aynı hu
susiyetleri, gazeteciler çevresini ele 
alan “Lo Svitato” sıında da gösterdi.

Vittorio De Seta: 34 yaşında. M i
m arlık  tahsil etti. Rejisör asistanlığı 
yaptı. 1954 ten sonra birbiri ardın
dan çevirdiği dokümanter filmlerle 
kendisini tanıttı. “Isola di Fuoeo”
(1954) E tna yanardağının eteklerin
deki bir köyün yaşayışını ortaya ko
yuyordu. Cannes’da armağan alan bu 
filmlerden sonra kendi memleketi Si
cilya'nın balıkçılarını anlatan iki do- 
kümanterde de - “Tempi di Pisçi Spa- 
ta”, “Contadini del Mare” - aynı ba
şarıyı gösterdi.

Francesco Maselli: Dünyanın ta 
nınmış rejisörlerinin en genci. Henüz 
27 yaşımla olan Maselli 16 yaşınday
ken dokümanter filmcilikle işe baş
ladı. 1950 de çevirdiği “Bambini - Ço
cuklar”, şehir çocuklarının muhtelif 
oyunlarını gösteren sürükleyici bir 
dokümanterdi. Sonra senaryoculuğa 
geçti. İtalyan sinemasının iki büyük
lerinden Visconti ile Zavattini onu h i
mayelerine aldılar. Birincinin "Siamo 
Donne - Biz Kadınlar” (1953) film in 
deki epizodunda asistanlık yaptı, 1- 
kincisinin "Amore in C ltta - Şehirde 
A şk” (1953) film inin bir epizodu için 
hazırladığı senaryoyu filme aldı. 24 
yaşındayken çevirdiği “Gli Sbanditi’’ 
kendisine bağlanan üm itlerin boş ol
madığını ortaya koydu. Venedik Fes

tivalinde armağan kazanan bu eser
de, başıboş bir hayat süren yüksek 
sınıftan İtalyan gençlerinin savaş 
gerçeğiyle karşılaştıkları vak it gös
terdikleri çeşitli tepkiler hayret edi- 
lecck bir incelik ve ustalıkla an latılı
yordu. Visconti ile Zavattini gibi iki 
büyük rejisörün tesiri altında yetiş
mesine ve genç yaşına rağmen ken
disine mahsus bir üslûp sahibidir.

Polonya

A
ndrzej W ajda: 30 yaşında. 8on 
Cannes Festivalinde "K ana l” f il

miyle kendini tanıttı. A lm an işgali 
altındaki Varşovanın yeraltı yolla
rında mukavemet harbine girişen 
kadınlı erkekli vatanseverlerin h ikâ
yesini, aşklarım , korkularını, düşün
celerini hiçbir yapmacığa kap ılm a
dan anlatan bu filmden üç yıl önce 
ilk film i Pokolenie-Genç nesil"de ay
nı konuyu başka bir açıdan aynı us
talık la ele almıştı,

Türkiye

'P î  ? ? ?
•

¥ unanlstan

N
ikos Kunduros: 29 yaşında. Güzel 
Sanatlar Akademisinden mezun. 

1952 yılı başına kadar Makronissos 
adında sürgün kalan Kunduros, 
A tinaya dönünce birkaç kısa film  çe
virdi. Pısırık, kendi halinde bir ban
ka memurunun, kendisine çok benzi- 
yen müthiş bir haydutla karıştırılm a
sından doğan maceraları zahiren 
fantastik bir tutum la, aslında Atina- 
da küçük memurların yaşayışını, 
"ayaktak ım ı” çevresini büyük bir 
gerçekçilikle anlatan “A tina Cana
varı” onun ilk  uzun film iydi. Kendi 
kendini yetiştirmekten doğan bir e- 
meklemenin izleri de farkedilmekle 
birlikte, “A tina Canavarı” büyük isti
dat sahibi bir sinemacıyı müjdeliyor
du.

Michael Kakoyannis Kunduros’tan 
iki yaş küçük olan Kakoyannis daha 
çok film çevirmiş, batıda da daha çok 
tanınm ıştır. Ingilterede aktörlük tah 
sili gören Kakoyannis sinemacılığa 
1953’te başladı. İlk  film i “A tinada 
Pazar" Clair ile Becker’tn tesirlerini 
taşıyan bir komediydi. Bir piyesten 
aktarılan ikinci film i “Stella” (1954) 
Amerika yabancı filmlere verilen ar
mağanı kazandı. İngiliz fotoğrafçısı 
VValter Dassally ile Ydra adasında 
baştan sona kadar stüdyo dışında çe
virdiği “Siyahlı K ız” (1956) alelâde 
bir konudan hareket ederek bir çev
reyi ve o çevrenin insanlarını başa- 
riyle tasvir eden, ilk  film inin aksine 
tamamiyle orijinal özellikler taşıyan 
bir eserdi.

Filmler
“Çöl Esrarı”

L âJe F ilm in  geçen yılki çocuk bay
ramında Istanbulda, bu çocuk 

bayramında da Ankara’da oynattığı 
“Yaşayan Çöl - The Living De sert" 
adlı dokümanter haklı olarak bilyuk

bir a lâka toplamıştı.. Bu alâka bazı 
sebeblere dayanıyordu. Birinci sebcb, 
dokümanter film  Türk seyircisi için 
yenilikti. İk inci Dünya Harbini an la
tan haber filmlerinden derlemelerle, 
canlı-resimlerin dışında sinemaları
m ız yıldızsız film  gösterme itiyadın
da değildiler. Ayrıca “Yaşayan Çöl” 
hakikaten güzel bir filmdi. W alt Dıs- 
ney’in zorlama iyimserliğine rağmen, 
ö lü gibi görünen çölde kaynaşan ha
yatı fotoğrafçılar büyük bir başarıy
la tesbit edebilmişlerdi,

“ Ya.şayan Çöl”ün kazandığı başarı 
üzerine bizde "Çöl Esrarı” diye ad
landırılan, “True-Ivfe Adventure” se
risinin ikinci eseri “The Vanishing 
Prairie - Kaybolan Ova”, aynı ekip 
tarafından, aynı çalışma şekli ve ay
nı üslûblu hazırlandığı halde ilk in in 
başarısına ulaşamıyor. “Çöl Esra
rı” gibi budalaca takılan adı unutup 
film in asıl adı “Kaybolan Ova"yı d ü 
şünürsek, bu dokümanterin bahsi ge
cen ovanın hangi şartlar altında kay
bolduğunu, orada yaşayan hayvanlar 
ve bitkilere bu değişme sırasında ne 
olduğunu anlatması gerekirdi. Di3- 
ney'ın James A lgar idaresinde hazır
lanan film i bu noktalara zaman za
man yanaşmakla birlikte, malûm  ı- 
yimserlik havası içinde asıl meseleye 
hiç girmeyip devamlı teğet geçiyor. 
Disney’in çocuksu romantizmine <6- 
re, film in çekildiği ovalarda ömrünü 
kır faresi peşimle koşmakla geçirtil, 
et yiyen memelilerin, yırtıcı kuşların 
ve yılanların bir müddet sonra aç
lıktan ölüp nesillerinin tükenmeleri, 
ovaların ise çabuk üreyen bu fareler
den geçilmez bir hal alması gereki
yor. Disney'in herşeyi unutacak Ka
dar farelere dostluk göstermesi, on
lardan tarafa çıkması bir yana bütün 
film  boyunca yalnız bir defa, dağ as
lanının geyik yakaladığı sahnede, o 
da çok üsUlnkörü olarak bu zoraki 
romantizm in dışına çıkılıyor. Kaybo
lan ovada yaşayan yaratık ların ra
hatın ı ne kendilerinden kuvvetli hay
vanlar, ne yangınlar, ne de su baskın
ları bozmuyor. ‘‘Cinderalla''nın, “Pe- 

“Kaybolan Ova”nın “ Yaşayan Çöl” 
den daha ilgi çekici, onun canlılığına 
yaklaşan tek bir sahnesi yok. Ne buz
da kayan ördekler, ne yavru doğura.ı 
bizon, ne de “İl Travatore” m üziğ iy 
le toslaşan dağ keçileri, “Yaşayan 
Çöl”deki böceklerin ve küçük yaratık
ların hayat mücadeleleri kadar sü
rükleyici ve heyecanlı olamıyor. Fa
relerin macerası “Yaşayan Çöl”de za
ten kâfi derecede verilmişti. Bu se
fer birçok laboratuvar sahnelerinin 
de ilâvesiyle bir tekrarlama olm ak
tan ileri geçmiyor.

“Yaşayan Çöl” ile dokümanter f il
m in zevkine varan seyircilerin "K ay
bolan Ova"nın tesiriyle hayal k ırık lı
ğ ına uğram amaları gerektir. Gelecek 
yıl gösterilmesi muhtemel olan, ge
çen yılın Cannes Festivali .tyrincist 
“Le Monde du Silence - Sessizlik 
Dünyası” dokümanter film  zevkini 
fazlasıyla tatm in edecek kadar m ü
kemmel bir eserdir.
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Sanatkârlar

Ezi«) Pinza
A ltın  ses..

İki kayıp

T oscanini'den sonra musiki dünya
sı, son aylar zarfında, ik i ehem

miyetli sanatçı daha kaybetti: Basso 
Ezio P inza ve piyanist Josef Hof- 
mann.

K ırk  yıl boyunca Ezio Pinza, yum u
şak, eğilip bükülen basso sesi, yak ı
şıklı görünüşü ve vakur cehresiyle o- 
pera sahnesinin en çok hayran ka
zanmış sanatçılarından biri olmuştu. 
“Resmî” bir musiki tahsili yoktu. 
Birçok şarkıcının yıllar sürmüş bir 
eğitim  sonunda mesleğe atıldıkları 
bir yaşta Pinza. profesyonel bisiklet 
yarışçısı ve demiryolu frencisi olarak 
hayatını kazanmakla meşguldü. G ün
lerden bir gün, duşun altında, “O So
le Mio” şarkısını söylerken yanında
ki duşta yıkanan bir başka bisikletçi 
a lâka çekici bir müşahedede bulundu. 
P inza’ya "Yahu, senin sesin var” de
di. Pinza da bu sözü ciddiye aldı. Bir 
şan hocasına başvurdu. Sonra Bolog-

,

DEMET
Aylık Eğitim  ve Ofrrettm D errlıl 

fom ria 'd s  Göller Böljreel KtVr 

öğretmenleri Derneğince cık»- 
nh r. Köyün ve öğretmenin  

d&vAlnnm m vanor.

•*7*1 M, yıllığı 4UO k«ra#tar,
O a u k u n u v e .

na konservatuvarına girdi. Kasaba 
kasaba gezen bir opera kumpanyası
na dahil oldu. Derken harp çıktı. P in 
za asker oldu. Am a daha askerdey
ken Romada “Manon” operasında 
Kont des Grieux partisini söylüyor
du. Bir gün Toscanini onu L* Scala'- 
da söylemeye davet etti. Derken Met- 
ropolltan’ın o zamanki m üdürü Gat- 
ti-Casazza onun sesini işitti ve kont
rat imzaladı.

Y ılla r geçti. Ezio Pinza. seyircileri 
büyüleyen sahne şahsiyetiyle ve ge
rektiğinde bariton partilerini söyle
mesine de im kân veren elâstiki sesiy
le opera devamlılarının favorisi oldu. 
Repertuarında 82 rol vardı ve bun
ların arasında bilhassa Mozart'ın Don 
G iovanni’sinde büyük ün yapmıştı. 
Doğru dürüst nota okumasını bile bil
m iyordu ama. herkesi hayrette bıra
kan bir musiki hafızası vardı. Kendi
sine, değişik bir rolde sahneye çıka
cağı yarım saat önceden haber veril
diğinde bile büyük bir selâhiyetle ve 
kusursuzlukla partisini söyler ve oy
nardı. Bilhassa komik tiplerde, kö
tü  adamlarda, baba ve papaz rolle
rinde başarı kazanm ıştı: "Sevil Ber- 
beri”nin Don Basilio’sunu. "Faust”un 
Mefisto’sunu ve “Sihirli F lü f ’ün Sa- 
rastro’sunu ondan dinleyenlerin ha
fızalarında bu roller nakşedilmiştir.

Nihayet 1948 yılında Metropolitan’ı 
b ıraktı ve mensuplarına, ciddi opera 
sahnesine nisbetle çok daha büyük bir 
Un -ve daha kabarık bir servet- sağ- 
lıyan Broadvvay sahnesine atıldı. Ger
çi Broadvvay’in sudan operetleri, bu 
büyük şarkıcıya hiçbir zaman, kabili
yetlerine uyan im kân lar vermiyordu. 
"Güney Pasifik" gibi bir operetin 
“Some Enchanted Evening” gibi uy
duruk bir şarkısını söylemek için Pin- 
za'nınki gibi büyük bir sese, opera 
tecrübesine ve icracı yaratıcılığına ih 
tiyaç yoktu. Fakat bugün bütün dün
yada m ilyonlarca insan P inza’yı Don 
G iovanni'nin aryalarıyla değil, bu 
garkıyla hatırlar.

P inza artık, her zamandan daha 
fazla, kalp fethetmiye başlamıştı. F a 
kat öte yandan kendi kalbi de tabiat 
tarafından fethedilmek, kadere boyun 
eğmek üzereydi, önce operet seyir
cileri, Broadvvay sahnelerinden birin
de oynanan "Fanny” operetinde Ezio 
P inza ism inin yerini, Lawrence Tib- 
bett'in aldığını gördüler. O sıralarda 
gazeteler, büyük basso’nun bir kalb 
krizi geçirdiğini haber veriyorlardı. 
B irkaç ay sonra Pinza, 66 yaşına ba
sacağı günden bir kaç gün önce, Con- 
necticut evinde, uykusu esnasında, 
hayata gözlerini yumdu.

Kısa boylu dev

LJerhangi bir münekkide çağım ızın 
■f^en büyük piyanistlerinin -kana- 
atince- kim ler olduğu sorulduğunda, 
Rahm aninof’lar, De Pachmann'tar, 
Horowitz’ler, Cortrtt'Iarla beraber Jo- 
sef Hofmann'ın da adını zikredeceği 
m uhakkaktır. Geçenlerde 81 yaşın

dayken ölen Hofmann aslen Polonya- < 
lı bilâhare Amerikan tabiiyetine geç
miş, çocukluğunda bir "hârika” iken 
bilâhare asrımızın en olgun piyanist
lerinden biri olmuş bir sanatçıydı.

Josef Hofmann, kısa boylu küçük 
yapılı bir adamdı. Elleri de vücudu g i
bi ufacıktı. Bunun için boyutları -ve 
tuşları- küçültülm üş hususi olarak 
yapılm ış piyanolar kullanırdı. Ama, 
normal piyanoda onu dinliycnler, us
talığından hiç şüphe etmezlerdi. Son 
yıllarda konser vermeyi bırakmıştı. 
Y irm inci asrın ilk yıllarının adam ıy
dı. Pek çok plâğı da yoktur. Am a 
mevcut olanlar, onun canlı konserle
rinde bulunanların ömürleri boyunca 
muhafaza ettikleri heyecanı değilse 
bile, dinleyicilerine Hofmann'ın hem 
teknik ustalığı, hem tefsir derinliği 
hakkında sağlam bir intiba saglıya- 
bilirler.

Hofmann’ın, genç bir piyanisti din
ledikten sonra ileri sürdüğü fikirler, 
kendi çalışında asla bulunmayan ek
siklikleri belirtmesi bakım ından a lâ 
ka çeker...

“Duygunuz var: fakat bu gerekti
ğ i gibi belirmiyor. Kulağın ız var: fa 
kat bu bir iç kulak. Yapm ak istediği
nizi duyuyorsunuz; ama bunu gerçek- 
leştiremiyorsunuz. Teknik kolaylığı
nız var; fakat bu henüz ifadeli bir 
teknik olma seviyesine yükseleme- 
miş. R itm in iz var; fakat bu ritm  ta 
bii ve temelli bir nabız atm a haline 
gelememiş. Sizde şimdilik eksik olan 
şey bilgi: piyanistliğin ve musikinin 
ana prensipleri hakkındaki bilgi. Ça
lışınız hakkında hüküm  verecek, ça
lışınızı düzeltecek ve inceltecek ölçü
lere m alik  değilsiniz".

Josef Hofmann
İnce bir teknik
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Yarışlar
İşin başı talih!..

K ırm ızı şapkalı ve san  forma giy
m iş bir jokeyin bindiği al bir at 

son virajı da dönerek düz yola başla 
çıktı ve rakiplerinden ayrılmaya 
başladı. Hâdise geçen pazar günü An
kara Hipodromunda, senenin en e- 
hemmiyetli yarışı olan Gazi Koşusu 
yapılırken cereyan ediyordu. V irajı 
başta dönen at yarışın favorilerinden 
Coeur de Lion’du. Herkes nefesini 
kesmiş, heyecanla gözlerinin önünde 
geçen bu mücadelenin zevkini kaçır
mamaya gayret ediyordu. Fakat bir
den bire başta giden al atın sendele
diği ve durakladığı görüldü. Şimdi 
başa başka bir al at geçmişti. Bu Mi- 
rage idi ve üzerindeki sarı-lâcivert 
forma giym iş Jokey Reşat Mergin 
bütün gayretiyle, bineğini rakipleri
nin önünde potoya sokmak için çır
pınıyordu. N itekim  Mirage, ikinci ge
len Emel ve üçüncü gelen Şehleven- 
tin  epeyce Önünde yarışı bitirerek se
nenin en ehemmiyetli yarışının galibi 
oldu.

Mirage’m bu seneki performansı 
kusursuz denecek kadar iyi olmakla 
beraber, Gazi Koşusunda adı ancak 
out-sider’ler arasında geçiyordu. Mev
sim başında Tay deneme koşusunda 
bir UçUncülük yaptıktan sonra, Has
pa ve Kısrak koşusundan galibiyetle 
çıkan Mirage, Gazi koşusunu da 
kazanarak yarış hayatını g ıpta edi
lecek bir şerefle süslüyordu. Doğrusu 
aranırsa talih, bütün yarışlarında 
Mirage’a yaver olmuştu. Am a bu, 
M irage’m zaferlerini gölgelendiremi- 
yordu. Zira talih, at yarışlarının en 
mühim  unsurlarından biri, belki de 
başlı^asıyjiı.

Jsepelerden beri ei) iyi saf kap ârap- 
laj-ı sahaya çıkarmakla şöhret kaza
nan Karabucak ahırının^ Jngiljz atı 
yarişçılığına da girişmek üzere yap- 
tıklfup ilk tecrübe, böylelikle muvaf
fakiyetle başlıyordu! Mirage, Karabu-

caklann  renklerini taşıyan ilk  İngiliz 
tayı idi.

60 hinin arkası

M
irage'ın galibiyetiyle sona eren 
Gazi koşusunun ikramiyesi bu se

ne 60 bin liraya yükseltilm işti. Bu ilk 
bakışta, şüphesiz, pek biiyiık bir rak- 
kamdı. Am a aslına bakılırsa yarışla
rın tertip ve idaresi vazifesini gören 
Türkiye Jokey K lübü halen daha yük 

sek ikramiyeler koyabilecek bir mail 
takata çoktan erişmişti. Jokey Klü- 
bü, bilindiği gibi, b^hsj müşterek bi
leti satışının %  25'ini kesiyor ve bu
nu yarış geliri nam ıyla bütçesine ge
çiriyordu. Bundan başka kapı hasıla

tı, şartlı koşuların ve handikapların 
duhuliyeleri ile program satış bedel
leri de yarış gelirine dahildi. Bu pa
ralar muazzam bir yekûna baliğ olu
yor ve gün geçtikçe kabarmak istida
dım gösteriyordu. Yüksek ikram iye
ler işte bu paralardan ayrılan tahsi

sattan ödeniyordu. Yarış Kanununa 
göre ikramiyelere ayrılacak tahsisa
tın, yarış gelirinin %  40'ından daha 
aşağı olmaması İcap ediyordu. Fakat

gelin görün ki, ikramiyelerin her sone 
çoğaltılmasına rağmen, ikramiye ye
kûnları gene de bu asgari %  40 nis- 
betinin çok aşağısında kalıyordu.. Bu 
hal, at sahiplerinin bitip tükenmek 
bilmeyen şikâyetlerinden başlıcasıy- 

dı. Jokey K lübü daha çok ve daha 
yüksek ikramiye verebilecek iken bu 
vazifeyi yerine getirmiyor, at sahip
lerinden haklarını esirgiyordu.

Bundan başka Jokey Klübü, öyle 
bir ikramiye politikası güdüyordu ki, 
bu at yarışlarının hikmeti vücudu ile 
taban tabana zıt bir zihniyeti besle
mekten başka bir işe yaramıyordu. 
Meselâ Gazi Koşusuna giren safkan 

ingllizler 60 bin liralık bir ikramiye 
için mücadele ederken C grubu saf
kan arap atları 2 bin lira gibi gülünç 
kalan bir meblağı paylaşmak için 
g ırtlak g ırtlağa geliyorlardı. C grubu

bu sene ihdas edilen bir sınıftı. Ko- 
fcu hayatında bir varlık göstermeye 
m uvaffak olamayan ve yarış pistle

rine yeni çıkan safkan arap atlar bu 
gruba ithal edilmişlerdi. Bu muvaffa- 
kiyetsiz atların sayısı bir hayli kaba
rıktı ve C grubu yarışları en zevkli 
mücadelelere sahne oluyordu. Bu 
grubun yarışlarına az ikramiye ay

rılması hem adaletsizlikti, hem elden 
bir türlü bırakılmayan “at neslini ıs
lah’’ bayrağına sadakatsizlikti. Gaye 
at neslini ıslah idiyse, çok sayıda va
tandaşın eline iyi cins atın geçmesi 
yolundaki çalışmalar teşvik edilme

liydi. Köylünün ve çiftçinin bugün sa
hip olabileceği iyi cins atlar ise şüp
hesiz haliskan ingilizler değil olsa 
olsa yarımkan araplar ve hadi bile
mediniz safkan araplardı. Halbuki 
yarımkan araplara karşı yarış bile 
tahsis edilmiyordu. Yarış hayatından 

sonra köylü dam ızlığına geçebilecek 
safkan araplara karşı tak ip edilen re
jim  ise, teşvikten çok tahrip maksadı
nı taşıyordu. Bunun delili C grubu 
atlara ayrılan ikramiyelerdi. Bu ik ra 
miyelerle bir atın ancak Masrafları

karşılanacağına göre - ikram iyenin 
aslan ağzında olduğu da unutulm a
m alı -, teşvikin adı bile edilemezdi.

Jokey K lübü yarışları bir snobizm 
ve lüks, gösteriş meselesi olarak te
lâkki etmekteydi. Çok sayıda at sahi
binin sahaya çıkması Jokey KlübU- 
nün gayesi değil, korkulu bir rüya
sıydı. Bu hal, Şubatta yapılan kong
rede Um um î Kâtip  Sadık Giz tara 
fından iftiharla belirtilmiş, “önüne 
gelenin at sahibi o lam ıyacağ i’ söy
lenmişti. Nedim Ökmen tarafından, 
haklı olarak, hücuma uğratılan bu 

zihniyet, şimdi tezahürlerini ikram i
yelerin tevziinde gösteriyordu. Jokey 
K lübünün arzusu, yarişçılığın muay
yen ve küçük bir zümrenin İnhisarın
da kalmasıydı. Bu da. yarış idaı'eci-1 
İlginin Jokey Klübünün uhdesinden 
alınması için bir başka mücbir se
bepti. *

.M irage, F .m ı liıı b n iin d e  (>azi k o ş u s u n u  r a h a tç a  k a z a n ıy o r

60.000 T.L.
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S P O R

Fenerbahçeliler Almanya seyahatinin babında
Bu sene (teniz yok!..

Teşkilât
Transfer muamması

Henüz futbol sezonu kapanmadan 
basım ve umum î e fkân  ziyadesiy

le meşgul eden bazı transfer hadise
leri, haftanın hayli heyecanlı gedme
sine sebep oldu. Fenerbahçe, bir ç ır
pıda, Vefa'nın 1960 yılma kadar kon
tratlı futbolcusu H ilm iyi "alıp kaçtı
ğ ın ı" açıkça ilân  etmişti. Bu ilk ha
dise değildi. Kulüp ileri gelenlerinin 
.sütun dolusu beyanatları gazeteleri 
dolduruyor, mukavelesinin biteceği 
öğrenilen futbolcular bu gazete say
falarında açık artırmayla “adeta” sa
tılıyordu. H ilm i hadisesi son ve şim 
dilik en mühim  vak ’aydı. Fenerbah

çeli idareciler m illî takım ın bu cin a- 
damını “artık” kultlplerine mal ettik
lerini, bu muameleye talimatnamenin 
mani olmadığım  söylerken. Vefalılar 
şiddetle itiraz ediyorlar. H ilm inin an 
cak Vefada kalabileceğini, ta lim atna
menin bunu âm ir olduğunu bildire
rek, oyuncuyu cezalandırıyorlardı. 
H ilm i meselesi dahi ilk karışık hadi
se değildi. Geçen yıl, genç Fenerbah
çeliler Beşiktaşlı Ahmet Berman’ı 
Kadıköye uçurmuşlar, hususî maçla
rında oynattıktan sonra ligde de ta 
kımda yer vereceklerini iddia ettikle
ri sırada uzun münakaşalarla geri 
vermişlerdi. H ilm i, yeni bir Ahmet 
Berman m ıydı? İşte bu suale tali
matnameyi hazırlayanlar bile cevap 
veremiyordu. Bu hadiseyi yenilerinin 
takip etmesi mukadderdi. Ç ünkü ne 
futbolcu, ne de idareci, transfer ayın
da nasıl hareket edeceğini bilmiyor, 

hangi şartların transfere engel oldu
ğu kestirtlemiyordıı. Talimatname, a- 
deta futbolcunun aleyhine hazırlan
mış bir çok saçma hükümlerle do
luydu. Kontratı biten sporcular, k u 
lüpleri tarafından keyfî bedellerle sa
tışa çıkarılıyor, ekseri ödenmesi ka
bil olmayan bu mantıksız bedeller yü
zünden, kulübüne olan kontratlı bor
cunu ödemiş ve serbest kalması icap 
eden futbolcunun hürriyeti, âdeta 
gaspedıliyordu. Kulüp değiştirmek is
teyen futbolcuların en büyük korku
su “satışa çıkmak” tı. Satışa çıkarı
lan futbolcuların transfer yapması 
nadirattandı. Bunun yanı sıra, şikâ
yetleri dinliyecek resmî mercinin 

“hangisi” olduğu da meçhuldü. M u
tazarrır oyuncular Bölgelere mi, 
yoksa Federasyona mı gidecekti ? 
Doğrusu aranırsa kulüpler Federas
yonun birçok kararlarını, türlü yol
lardan faydalanarak, dinlemiyorlar
dı. Bu arada futbolcu “tampon” du. 
Hele “para” hususunda kulüplerin o- 
yuncularına yaptığı hususî muame
leler hayli enteresandı. Kontratı bi
ten oyuncu idare heyetlerine çağrılı
yor ve ufak bir para ile uzun vadeli 
bir kontrat imzalaması isteniyordu. 
Serbest kalmak veya kulüp değiştir
mek isteyen oyuncu, teklifi reddetti
ğ i an, kontrat için teklif edilen m ik

tarın çok yüksek bir misli ile satış 
listesine itlıal ediliyordu, ö lçü , insaf
tı. Talimatname veya m antık yoktu. 
Bütün futbolcular şikâyetçiydi. Satıl
madıkları takdirde ellerine geçen u- 
fak bir yüzde onları "mecburen” 
kontratı im zalamağa götürüyordu. 
Kulüplerdeki çeşitli dertler yanında 
transfer ayında karşılaştıkları m a
niler, profesyonel olmağa çalışan fu t
bolcuları zarara sokuyordu. Derdin 
giderilmesi, hem de bir an önce gide
rilmesi lâzımdı. Şimdi bütün gözler 
Ankarada toplanan ve profesyonellik 
talimatnamesini düzene sokacağı bil
dirilen İstişare Heyetine çevrilmiş 
bulunmaktadır. Son üm it budur. A r
tık futbolcular da, kulüpler de, spor
severler de Ahmet veya H ilm i mese
lelerinden bıkmışlardır. Türk futbolu
nun ilerisi için muntazam ve okun
duğu zaman - hiç olmazsa - anlaşıla
bilecek talimatnamelere ihtiyaç var
dır. Bu kadar basit kelimelerle ifade 
edilen şikâyetin de anlaşılm ıyacak 
tarafı yoktur...

Kulüpler
Seyahat ballarken

F utbol sezonu kapandıktan sonra 
kulüp antrenörlerini ziyadesiyle ü- 

zen bir mesele, bu yıl ortadan kalk
mış bulunuyor. Hususi maçlar için 
oyuncularını denizden toplamağa a- 
Uşmış idarecilerin yüzü gülüyor, fu t
bolcular da denize Gidememenin ver
diği sıkıntıyla âdeta surat asıyorlar. 
Bu, futbol sezonunun kapannııyaca- 
gını gösteren işarettir. Bir tarafta 
Federasyon Kupası devam ederken,

diğer tarafta kulüplerin uzun süreli 
seyahatler angaje etmeleri bu yazın 
hususiyetidir. Fenerbahçe Almanya, 
Fransa ve Danimarkada beş maç 
oynamak üzere Köln'e uçuyor, Gala
tasaray senenin en ehemmiyetli Rus
ya seyahatine hazırlanıyor, Beykoz 
Karadenizde yapacağı turneyi Bul- 
garistana kadar uzatıyor. Uç ku lü
bün dış maçları arasında, her halde 
Galatasaray’ın Rusya turnesi diğerle
rinden daha ehemmiyetli görünmek
tedir. Geçen sene aynı memlekette 
başarılı maçlar oynayarak. Lenin- 
gradın Zenith’ini 2-1 yenen, fakat 
Moskova Dinamosu’na 1-3 kaybeden 

Fenerbahçeden sonra, Sarı-Kırmızı- 
lıların seyahati bir bakıma daha faz
la ehemmiyet kazanmıştır. Çünkü 
Galatasaray. Sovyetlerin en kuvvetli 
tak ım ı Spartak ile oynıyacaktır. Mos- 
kovanın Spartak takım ı, Rus m illi e- 
kibine dokuz oyuncu veren bir bera
berliktir. Bilhassa beynelmilel şöh
rete sahip Paramanov, Bachachkine, 

Igor Netto haf hattı ile Titchenko, O- 
gonkov geri kademeleri ve sa£açık 
TatVıchine. soliç Salnikov, solaçık T ü
lin 'in  yer aldığı Spartak takım ı, Sov
yet m illî takım ının ikinci kalecisi î- 
vanov’a sahip bulunmaktadır. Fener- 
bahçenin Rusyada çıkardığı “çok iyi” 
oyunların bu memlekette bıraktığı 
fevkalâde tesirin, Galatasarayın ana
nevi bir gayreti ve insan üstü bir e- 
nerjisi il* kuvvetleneceği söylenebi
lir. Bütün yurt Sarı-Kırnuzılı tak ım 
la beraber olacaktır. Bu seyahat için
de GalatasaraylI idarecilerin hassasi
yetle üzerinde durmaları lâzım gelen 
bir nokta bulunmaktadır. Geçen yıl 
Fenerbahçenin Dinamo'ya 1-3 maf-
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IOp olduğu maç. R.ianslar vasıtasıyle 
Avrupa.va "Türkiye - Rusya” millt 
maçı olarak duyurulmuş ve bütün tn- 
giliz gazeteleri müsabakayı "1111111 

karşılaşma'’ olarak vermişlerdir. Bu 
hadisenin tekrarı, d ikkatli bir m üra
caatla önlenmelidir.

Futbol
Beşinci’ye bir kupa

F ederasyon Kupası ıııaçlan ilk tur
larını tamamlarken futbolla ilgili 

çevreler neşin bir hükme varm ışlar
dı: "Galatasaray bu kupayı kazana
caktır”. Fenerbahçe gibi kudretli bir 
rakibi elimine eden Sarı-Kırmızılı ta 
kını, hafta içinde oynanan Beşiktaş - 
Galatasaray maçına kadar "h â lâ” fa
voriydi. Fakat bu maçı seyreden her 
göz. Galatasaray takım ındaki teknik

yorgunluğu ve top bezginliğini açık
ça görmüş, Beşiktaşın 2-1 lehine çe
virdiği müsabakadan sonra Birinci 
Federasyon Kupası'nm İstanbul lig 
beşincisine güleceğini kuvvetle tah

m in etmişti. N itekim  Galatasaray, 
Ankara temsilcisi Gençler B irliğ in 
den zorlukla bir beraberlik koparır
ken, Beşiktaş aynı rakibi Uç farkla 
yeniyor, şansını beş puvarf farkla 
sağlamlıyordu. Görünlişe göre Beşik
taş şampiyon olmuştu. Çok kuvvetsiz 
ihtim aller siyah-beyazlılarm kupa 
galibiyetine mani olabilirdi. Bununla 
beraber bütün gözler bu hafta İstan- 
bulda oynayacak olan İzm ir'in sem
patik siyah-beyaz ekibi Altay'a çev
rilm iş bulunmaktadır. Altay İstan- 
bula iki revanş için gelmektedir. İlk i 
Galatasarayla oynıyacağı iki farkın, 
diğeri Beşiktaşla yapacağı ik i penal
tının revanşıdır. İtalyan antrenör Re-

mondini'nin elinde sıkı bir çalışmay
la İzm ir Şampiyonluğundan sonra. 
Federasyon Kupasına da iştirak hak
kını kazanan Altaylılar. geçen hafta 
son derece sıkı bir "Futbol harbi” ni 
6-0 kazanmış bulunuyorlar. Kendi sa
halarında Adananın sertten ileri M.l- 
lî Mensucat takım ı ile oynayan İz 
mirliler, hadise dolu bir ıııaçtaıı son

ra rakiplerini farklı bir mağlûbiyete 
uğratm ışlardır. Bununla beraber Al- 
tayın İstanbul maçları hadıscsiz geç
meğe namzettir. Sadece iki revanşı 
değil, ik incilik ' prestijini ortaya ko
yarak şampiyonluk üm itlerini oynı- 
yacak olan tzm irin siyah-beyazlıları 
Birinci Federasyon Kupası maçların
da ik inciliği kazandıkları takdirde 

her halde İzm iri sevince boğacaklar
dır. Sıcakların tesiriyle esasen güç 
seyredilen kupa karşılaşmaları so
nuna ulaşırken, İzm ir temsilcisinin

İstanbul maçlarında her zamanki 
dert gene karşım ızdadır: Avrııpada 
m illi maç idare edecek olan ''hakem
lerimiz"...

Tenis
Wimbl+‘don 80 yaşında

D
ünya Tenis Aleminin kalbi sayılan 
İngilterenin VVimbledon Tenis 

Turnuvasının sekseninci yıl maçları, 
21 Haziran’da bağlıyacaktır. 1877 den 
beri harp yılları hariç, her sene fev
kalâde bir intizam,- emsalsiz bir heye
can ile beş kıtanın yüzlcrce tenis y ıl
dızının boy ölçüştüğü VVimbledon. bu 
yıl da büyük mücadelelere sahne ola
caktır. Tenis kritikleri, her yıl VVimb- 
ledon’u tetkik etmeden, ananevi' bir 
“VVimbledon yolu" nu dikkatle 
gözden geçirirler. Bu yolda, sezo

nu açmış tenis yıldızlarının Roma, 
Paris. Bornemouth. Queeııs Court, 
Birm ingham, Nice sribi mühim  tur
nuvalarda elde ettikleri başarılar te
razilenir ve nihayet en büyük im ti
hana girilir. Bu VVimblcdon'dur. Son 
iki hafta İçinde. Avrupa spor basını 
da tenis sutunlannı çoğaltmış, gözle
rini İngiltereye çevirerek büyük 
VVimbledon’u beklemeğe başlamıştır. 
K im  kazanacak? Hangi tistad bilek, 
tek erkek şampiyonluğunu hak ede
cek? Modern Tenisin usta temsilcile
ri Avusturalyalılardan, geçen yılın 
galibi Lçwis Hoad, dinam ik Ashley 
Cooper veya “Dünyanın 1 numaralı 
Servis'i” Neale Fraser mi ? Yoksa 
Güneylilerin ezeli rakibi Amerikalı
lardan. yılların kort kurdu Victor 
Seixas, eşsiz yıldız Ham ilton Richard 
son veya parisin Amerikalısı Budge 
Patty mi ? Hepsi o kadar mı ? Eski 
stilin yılmaz müdafii Jaroslav Drob- 

ny. Amerikanın yıldız ümidi Herb 
Flam , İsveçin sevimli şampiyonu 
Sven Davidsson şahane mücadele i- 
çin hazır olarak VVimbledon yolunda
lar. Tenis kritiklerinin şampiyonu tâ 
yin için yazdıkları makaleler, doğrusu 
aranırsa, bu yıl fazlaca karışık. Ge
çen sene "F ina li Hoad ve Rosewall 
oymyacaktır” diyebilen birçok yazar. 
RosevvaH’un Profesyonelliği ve Ho- 
ad'un sezon sonunda geçirdiği m ü
him bir arızadan sonra, 80 inci şam- 
piyona’nın favorisini tayinde güçlük
lerle karşılaşmışlardır. Bununla be
raber son turnuvalarda forma giden 
oyunlar çıkaran Avusturalyalı H ıad  
ile Davis Kupasında Seixas ve F i»m 'ı 
yenen Ashley Cooper ilk söylenecek 
isimlerdir. 20 yaşındaki Avustralya 
şampiyonu Ashley Cooper, fevkalâde 
bir fileci ve kısa topların üstadıdır. 
Bugün için Avustralyanın en ileri te
nisçisi olarak anılmaktadır. Lewis 
Hoad, geçen yılın şampiyonudur. Ro- 

sewall ile oynadığı finalin dördüncü 
setinde 1-4 geride iken, eşsiz kudreti 
ile 15 dakikada beş sayı kazanmış, 
filede ve geride rakipsiz görünmüş
tü. Geçen sezon sonunda kol ve be
linden geçirdiği arızalara rağmen, 
Viktorya şampiyonasında Cooper’e 
karşı çıkardığı insan üstü maçta for
ma yanaştığını göstererek, ikinci 
şampiyonluk için adaylığını koymuş

tur. Hoad ve Cooper'i finalden uzak
laştıracak iki tehlike vardır. Bunlar
dan ilki, sol el servisleriyle “Dünya
nın 1 numaralı servisi” Unvanını ka
zanan 23 vaşındaki AvustralyalI Ne
ale Fraser’dir. Fraser’in tek zayıf ta 
rafı back-hand’ine düşen servisleri 
toplamakta uğradığı güçlüktür. Bu
nunla beraber Fraser'ln servisini kar
şılamak hususunda Hoad ve Cooper’- 
in de güçlük çektikleri bir hak ikat
tir. İkinci "Out-sider” geçenlerde ts- 
tanbulu ziyaret eden Amerikalı Ham 
Richardson’dur. Donald Budge ve 
Tilden gibi yıldızları kendine hayran 
bırakan Ham. şok«*r hastalığından 
muzdariptir. Normal maçlarında Ho- 
ad’u yenebilecek kudrete sahip, usta 
bir fileci ve iyi bir serviscidir.
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her bedene ve her zevke uygun, 
zengin yazlık koleksiyonu ile, ha
nımlara huzur ve zevkle giyinmek 

imkânını temin etmiştir.!

Konfeksiyonlarım 

Bittim tnaijaznlartia ninniniz

TOPTAN SATIŞ Elm*<t«i, Duvsrdibi 3/5 - TAKSİM. T»l. 47 12 41

• ETEK

• BLUZ

• ELBİSELER

Kapak Baskısı : Rüzgârlı Matbaa D e n iz c ile r  C ad . - A N K A R A

Kapak Klişe*! : Kenan D in ç m a n  Klişe Kah.. • İ S T A N B U L


