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AKİS'in Yazı Müsabakası
Önümüzdeki sayıdan itibaren gönderilen

y a z ı l a r ı  n e /  r e b a ş l ı y o r u z
1 —AKİS’in bo seneki yazı müsabakası îçin seçilen mevzu şudur: De- 
X mokratik rejim içinde yaşamağa azimli milletler ne şekilde hareket 
etmelidirler?

A  — Müsabakaya katılmak için gönderilen yazılar kâğıdın bir yüzüne 
£ m makinayla ve orta aralıkta yazdacak, uzunluğu da 23x30 eb’adındaki 
kâğıtlarla iki sayfayı tecavüz etmiyecektir.

O  — Gelen yazılar önce AKİS’in yazı işleri kadrosundan kurulacak bir 
O  küçük jüri tarafından incelenecek, uygun görülen AKtS’te neşredi
lecektir.

A — Yazıların neşrine 1 Temmuz 1957’de başlanacak ve 30 Nisan 1958 
*  den sonra gelen yazılar müsabaka dışında bırakılacaktır.

C  — AKİS’te neşredilen yazılar 1958 Mayıs başında toplanacak olan se- 
v  lâhiyetli 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. Bundan baş
ka birinciliği kazanan yazının muharririnin resmi 1958 Mayısının ortasın
da çıkacak olan Beşinci ydımızın ilk sayısının kapağını süsUyccekttr.

O  — Müsabakaya katılacak yazıların “AKİS Mecmuası, yazı müsabaka- 
w  sı servisi P. K. 582 - Ankara” adresine postalanması lâzımdır.

D i k k a i :

Müsabakaya gönderilen yazıların bir kısmının çok kısa olduğu görül
müştür. Makalelerin yazı makinası ile yazılmış iki sayfayı tecavüz etme
mesi şartıyla, bir fikri etraf ile izah edebilecek uzunlukta olması lâzımdır.
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Köylü Vatandaş
Sandık basma!..

Milli Cephe hakkında

A
ltı rey sahibi b ir ailenin, hiç b ir 

partiyle ilgisi olmayan reisiyim. 

14 Mayıs 194» - 1950 değil - tarihinde 

doSan torunuma Celâl adını koymuş. 

1960 ve 1954 seçimlerinde reylerimizi 

D .P . ye vermiştik.

Osman B ö lükbas ın ın  başına gelenler 

beni dehşete düşürdü ve yıllardan be

ri erimekte olan üm id im izin son zer

resini de yok etti. Şimdi derin derin 

düşünüyorum , önümüzdeki seçimlerde 

reyimizi hangi m uhalif partiye verece, 

itiz? Vardığım  netice su:

K at'i b ir zafer kazanmak ve memleketi 

aydın lığa kavuşturmak için Uç partinin 

birleşmesi artık  vacip olmuştur. Is is
ten geçmeden, kanuni İmkânlar lıeııüz 

müsaitken ne yapıp yapıp m illi bir cep

he kurmalarını Uç partin in idarecile

rinden Urarla rica ediyorum. Her tü r 

lü  m ütalâa ve mülâhazalar b ir  tarafa 

bırakılm alı, karşılık lı fedakârlık larla 

m utlaka anlaşmaya varılmalıdır.
Ilıılııs i Ç ıngı - Ankara

★

S
on günlerin hâdiseleri iyiden iy i

ye gösterdi k i seçimlere gidiliyor. 

Gene son günlerin seçimlere g id ild iğ in i 

gösteren hâdiseleri de gösteriyor ki 

iktidarı ellerinde bulunduran lar altla

rındaki ko ltuğu kaçırmamak için ç ır

p ınm aktadırlar ve Meclisteki büyük 

çoğunluklarına güvenerek yapmıyacak- 

ları sey yoktur. H âl böyle olduğuna 

göre muhalefete tek b ir vazife düş

mektedir: Birleşmek... Teker teker hiç 

b ir m uhalif parti bugünkü geniş im 

kânlar içindeki D.P. nin sırtını yere 

getiremez. Ama darbımesel meşhur

dur: "Tek elin nesi var? tk i elin se

si var". Birlesen ve tek cephe halinde 

D .P . nln karsısına çıkan Muhalefet on

lara bu ko ltuk lan  çok aratır.

Ali Güllü .  Urfa
★

Mecmua hakkında

1 63 sayılı AKİS'te çıkan Memduh 

L ü lü  tmzalı mektubu hayretle o- 

kudum. Meğer İnönü devlet adamı de

ğilm iş! Burada İnönü’nün memlekete 

yaptığ ı hizmetleri ve yüksek vasıflarını 

sa»ıp dökecek değilim . Esasen bu isi 

Menderes. Bütçe müzakereleri sırasın

da benim yapabileceğimden çok iyi b ir 

seklide yaptı. Havaya çekilen bos nu

tuk larla devlet adamı olunamıyacağını 

da sanırım  herkes bilir.
K a im i l ' ı t t  - İs tanbu l

★

A K İS 'in  163 üncü sayısında Mem

duh Lü lü 'n ün  mektubunu üzülerek 

okudum. İnönü olgun b ir devlet ada

m ı olduğu kadar. AKİS 'de o dsrece ta

rafsız ve vakur bir mecmuadır. Bu va

tan. İnönü'ye çok sey borçludur, bunu 

inkâr faydasızdır, beyhudedir. AK İS- 

e gelince, haklkatiarı bu derece açık, 

bu derece büyük b ir medeni cesaretle 

ortaya döken bir ikinci mecmua basın 

âlemimizde henüz mevcut değildir.

Bievrn» At>l»n - Kart
★A KİS'in çrık eski bir «kurucusuyum, 

çıkmakta devam e ttiğ i müddetçe 

okuyacak kadar da tiryakisiy im . Bu

bağ lılığ ım ın  sebebi, A K İS 'in  Türk Ba

tın ın a  örnek olacak medeni cesareti

d ir. Fakat... GUnler geçtikçe A K İS ’e 

olan sevgim azalıyor. Zira artık açık

ça C H  P  propagandası yapıyorsunuz. 

Son sayınızdaki Turhan Feyzioğlu 'nun 

makalesinde dahi partisinin propagaa. 

d ası gözden kaçmıyacak kadar aşikâr. 

Bir parti uğruna sevgili AK İS'i kur. 

bao etmek doğru m u?
A. Çilek - Sivrihisar

★

A K İS 'in  163 üncü sayısındaki "H ür. 

P. n in  h iddeti" başlıklı yazınızda 

Yeni G ün 'ün  neşriyatından bahisle Fey- 

zioğlu'nun C H  P. ye girmekle Hür.P . yi 

hayal k ırık lığ ına  uğra ttığ ın ı ve Hür. P. 

nin ödem isli Vaiz meselesindeki ürkek 

tu tum uy la bunu hak ettiğin i yazıyor

sunuz. Sorarım size. AK İS  hâdiselerin 

aksi olmaktan mı çıktı, , yoksa artık 

okuduğunuzu mu anlam ıyorsunuz? 

Meclisin o celsesinde Hür. P. Hatibine 

söz verilmediğini bilm iyor olamazsınız. 

Vaiz meselesi dolayısıyla Teni Gün’de 

Cihad Baban'ın ve Cemal KöprUIU'nün 

makalelerini de sUphesiz görmUssünüz- 

dlir. Eee, su halde?

Dr. F. Alpkirec - Lapseki

★

K usura bakmayın ama artık  AKIS'- 

in de " b a k ın ” çıktı. Seçimlerin 

yaklaştığ ın ı hissedip "vazifenize" başla

ma zamanının geld iğ in i kabul ederek 

C .H .P . n in  propagandasını -eskisine 

nazaran daha sarih olarak- yapmaya 

başladınız. 163 üncü sayınızdaki "Genç

lik  Asısı" başlıklı yazıyı okuyan oku

yucuların da aynı hususu düşündükle

rinden şüphem yok. Prof. Turhan Fey. 

zioğlu ile b ir kaç Temyiz Azası'nıtı C. 

H .P . ne girişi üzerine, b ir ortaya ç ı

kıp  sikir s ik ir oynamadığım ız kaldı.

A K İS 'in  “ idd ia "s ım  kayıp ettiğ in i 

görmenin samimi üzüntüsü içinde oldu

ğum u da kaydetmek isterim. Yazık, 

b izi epey zaman aldattınız. İste mem

leketim izin kaderi... Ve yazık kİ bu 

yüzden de “ lây ık " olduğumuz seçimde 

"idare ’’ edilmekten şikâyetçi olmamak 

durumundayız.
Ahmet Aydın - Ankara

★

A K tS 'in  163 sayılı nüshasında Tur

han Feyzioğlu 'nun yazısını ibret

le okuduk. Fakat kendi deyimleriyle 

“ C .H .P . nin bir neferi" olarak Partiyi 

göklere çıkarırlarken Liderleriyle ne 

derece tezada düştüklerin in farkına var

dılar m ı bilm iyorum ? Söyle ki “Tur

dun her kösesinde camileri doldurup 

tasan kitlelere, uyanık fik irli açık d ü 

şünceli, iy i ahlâklı d in  adamları mari

fetiyle. manevi ve ahlâki yükseliş aşı

lanabileceği g ib i..”  derlerken, yarın 

yazılacak tarihim izde şimdiye kadar bu 

bahiste kabahatin 34 senedenberl doğru 

yol gösterilmeyen % TO'l okuma yaz

madan bihaber m illetim izde olm adığın ı 

kabul edeceklerini Ümit ederiz. Nacu 

kanaatim iz, bu islerin ne körü körüne 

inkılâpçılık  anlayışı re hele ne de bu . 

giinktl durum la hailedtlermyeceği mer

kezindedir.
M. F.mia Kavundu - t ı la a k ıl
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Y U R T T A  O L U P  B t T E N L E R

iktidar
En mühim nokta

G
eçen haftanın sonunda Cumarte
si gecesi Ankara bütün gün de

vanı eden boğucu sıcakların tesirin
den kurtulup yayla akşam larının fe
rahlık verici serinliğine kavuştuğu 
bir sırada, politikacıların karargâhı 
haline gelerek siyasi hayatım ızın en 
ehemmiyetli bir merkezi haline gelen 
meşhur Ankara Palanın bahçesinde 
.«adece ik i masada oturanlar vardı. 
Diğer masalar boştu. Bahçenin çi
menleri Üzerindeki ağaçların altında
ki bir manada Başbakan Menderes 
giinün yorgunluğunu çıkarıyor, bera
berindekilerle sohbet ediyordu. Baş
bakanın sohbet arkadaşları Namık 
Gedik, Em in  Kalafat ve.... ve N ihat 
Erim  ile Sefa Kılıçlıoglu idi. Bu sa
m im i sohbette D.P. Genel İdare K u
rulu tarafından hakkındaki m uvak
kat ihraç cezasının kaldırılmasiyle 
sevgili partisinin saflarına ve kıymet
li ideal arkadaşlarına kavuşmak fır
satını henüz elde eden Dr. Sarolun da 
bulunmaması tuhaftı. “İktidarın ba
şı” nın nezdindeki mevkii bir milddet 
Em in  Kalafat, halen de Dr. Nam ık 
Gedik tarafından doldurulan Dr. Mü- 
kerrem Sarol. hakkındaki inzibati ce
zanın kaldırılmasıyla yeniden ideal 
arkadaşlarının yanında yar almaya, 
kelimenin tam  mân&sivle gurbetten 
dönmeye hak kazanıyordu. Muhterem 
Doktorun politika sahasındaki büyük 
tecrübelerini partisinden ve ideal ar
kadaşlarından esirgemiyeceği, m uka
bil tarafın da bu kıymetli tecrübeler
den lâyıkiyle faydalanacağı m uhak
kaktı.

•'İktidarın başı” Ankara Palasın 
bahçesinde yeni ideal arkadaşlarıyla 
görüşürken eski ideal arkadaşı Dr. 
Sfro l da Ankara Palasın taraçasında 
Hüsnü Yam an ve F iruzan Tekil ile 
birlikte gurbetten dönUşü tes'ıt edi
yordu. Dr. Sarol son derece neşeliydi 
aıjıa aklı fikri bahçede olup bitenler
deydi. Sık sık ayağa kalkıyor ve bah
çedeki, ağaçlar altındaki masaya ba
kıyordu.

Ankara Palasın bahçesindeki di
ğer masada ise. Cumhurbaşkanı sa
yın Celâl Bayar bulunuyordu. Y an la 
rında bir yaveri ile, orta boylu, sport
men yapılı, sanşın biri vardı. Bu sa- 
n j ın  zat D.P. Müşterek Haysiyet D i
vanı Başkanı. Rize Milletvekili Osman 
Kavı-akoğlu (di. Cumhurbaşkanının 
Rize Milletvekili ile çok al&ka çekici 
bir mevzu üzerinde sohbet ettikleri 
ilk bakışta anlaşılıyordu. Seçimlerin 
yaklaştığı bir sırada. D.P. nin dört 
kurucusundan biri olan £ayın Cum 
hurbaşkanının, parti kademelerinde 
ehemmiyetli bir mevkii dolduran 
Kavrakoğlundan bazı izahat aldığı 
kolaylıkla tahm in edilebilirdi.

Ankara Palas bahçesindeki soh
betten bir gün evvel, Meclis komisyo
nu C.M.P. lideri Osman Bölükbaşınm 
dokunulmazlığının kaldırılmasına ka-

Osıııaa Kavrakuğlu
Gizli vazife!.

rar vermişti. Mesele iki gün sonra
B.M.M. de müzakere mevzuu olacak
tı. Hadise bütün çevrelerde dikkat ve 
alâka ile takip ediliyordu. Sohbet sı
rasında ihtimal. Devlet Başkanı ile 
Rize Milletvekili arasındaki konuşma 
bu mevzua da intikal etmişti. Devlet 
Başkanının bu mesele hakkındaki dü
şünce ve görüşlerini Rize Milletve
kiline de anlatm ış olması muhtemel
di.

Dr. Mükerrem Sarol
Yeni ufuklar

Bu arada şüphesiz en mühim  
mevzuun yaklaşan seçimler olması da 
tabii idi. Zaten her şey onunla ilgili 
değil m iydi ? Yaklaşan seçimlere en 
fazla ehemmiyet veren D.P ve bil
hassa onun yüksek kademeleriydi. 
Başbakanlıktaki ve Çankayadaki is
tişareler günlerden beri devam edi
yordu. Seçimlerin tarih in in tesbiti ve 
seçim propagandasının istikametinin 
tayini iktidar çevrelerini en fazla 
meşgul eden husus olmak vasfını bu 
haftanın başında da muhafaza ediyor
du

B. M. M.
Anayasam» gülget>in<lti

Bu haftaıun babında Pasarte^i gü 
nü öğleden sonra saatin akrep ve 

yelkovanı 3 rakkam ının üzerinde bu
luştuğu bir sırada, polis kuvvetleri U- 
lus Meydanından İstasyona inen geniş 
caddeyi biriken halk topluluğundan 
“temizleme”ye çalışırken Büyük M il
let Meclisinin cümle kapısının sağ ta 
rafında Cumhurbaşkanının numarasız 
otomobili sol tarafında da Başbakan
lığ ın  A.0002 plâkalı Cadillac’ı duru
yordu.

Bu, İktidarın  en yüksek çevreleri
nin Meclisin o günkü içtimaına ver
dikleri büyük ehemmiyeti gösteren 
küçük bir noktaydı. O gün Büyük 
Meclis, C.M.P. lideri Osman Bölükba- 
şının dokunulmazlığının kaldırılması 
meselesini görüşecekti. İktıdşr, baş
langıçtan itibaren, bu meseleye büyük 
bir ehemmiyet vermişti. Tahkikat ev
rakı birkaç gün içinde tekemmül et
tirilm iş ve karma komisyon raporu 
gündeme konulmuştu. Vilâyetlerdeki 
milletvekilleri, 34 Haziran Pazartesi 
günü Ankarada bulunmak üzere ta 
lim at atmışlardı. Celsenin devamı bo
yunca, Başbakan merdiven altında 
ve koridorlarda müzakerelerin hava
sım takip etti. H attâ  bir aralık, Cum 
hurbaşkanı da aşağı indi ve merdi
ven altında Başbakanın etrafına top
lanan milletvekilleriyle görüştü.

Muhalefet partileri de mevzu üze
rinde ehemmiyetle durmuşlardı. Ç ün
kü hâdisenin Anayasa tem inat ve ta t
bikatı ile alâkası vardı. 300 seneden- 
beri, hemen bütün parlamento rejim 
lerinde, teşrii vazifelerini yerine geti
rirken söyledikleri sözlerden dolayı 
milletvekillerinin takibata m an ı* bı
rakılmadıkları malûmdu. Türk Anaya
sasının 17 inci maddesi de aynı prensi
bi benimsemiş bulunuyordu. Osman 
Bölükbaşınm hesap vermek üzere a- 
dalete teslim edilmesi, hic şüphesiz, 
hukukçuların kolay cözemiyecekleri 
bir Anayasa problemi yaratacaktı.

İsmet İnönilnün Meclis kürsllsUn- 
den belirttiği gibi, hâdisenin ehemmi
yet arzeden İkinci bir noktası. Bölük- 
b*şı hakkında cereyan eden muame
lenin Kırşehir meselesine bağlı bulun- 
masıydı. “İktidar, C.M.P. liderini hu
susi bir usul ile takip ediyordu. IBM

AK İS , 80 H A ZİR A N  1U61



.YURTTA OLUP BÎTENLEB

Kapaktaki adattı

K ö y l ü  V

5 U sıralarda tarlalarda yaz gü- 
nebinin kemale erdirdiği mahsu

lü kaldırm akla ve boğucu n ifak lar
da. kızgın güneç altında mahsulü
nün harmanıyla l>i babından a>kın o 
lan K«iyili Vatandaş, seçimlerin 
yaklaşmasıyla siyasi bayatım ızda
ki mühim mevkiini tekrar aldı. 
$lnıdi bütün Közler ve düşünenler 
tarladaki Köylü Vatandaşın ak lın 
dan gevenlere, daha doğrusu onun 

reyine çevrik bulunuyor. Bütün 
siyasi partiler, İktidara gldeıı yo
lun köylıi reyinden geçtiğini pek 
İyi bildiklerinden Kiiylii Vatanda
sın halinden memnun olup olmadığı
nı, onun reyini kazanm ak için ne
ler yapmak lâ/.mı geldiğini araştı
rıyorlar. önüm üzdeki günlerde 
Köylü Vatandaşlar mahsullerini a- 
rahalarına sarıp satmak üzere ka 
saba yolunu tuttukları kirada oto
mobiller dolusu politikacı da köylü
nün nabzını tutmaya, onu kendi ta 
rafına çekmeye çalışmak İçin tozlu 
köy yollarına dökülecekler.

Hoşa glt«e de gitmese de. mem
leketin ve rejimin akıbetinin nü
fusun büyük bir kısmını teşkil e- 
den Köylü Vatandaşın reyine bağlı 
bulunduğu bir vakıadır. Köyltt Va

tandaş, önümüzdeki seçimlerde 
sandık başına giderek gelecek dört 
senelik devre İçin memleketin ka
derini tâyin edecektir. Bütün gözle
rin köylere ve Köylü Vatandaşın re
yine çevrilmesinin sebebi budur. “lk  
tldarın başı"nııı “İçtim ai adalet köy 
dâvasıdır" derken, buğday Hatla

rına yapılacak zammı müjdelerken, 
çarığın yerini iskarpinin, köylünün 
Hırtındaki jandarma Kupasının ye
rini elbisenin aldığını köylerken bu 
reyleri düşündüğü şüphesizdir M u

halefet partilerinin de başka bir 
tarzda olmakla beraber aynı köp
rüden geçeceği söylenebilir. Zira 
İktidara gelmek için önce köylü* 
nün reyini kazanmak l&zınıgeldlği- 
ne itiraz eden kimse yoktur.

Uyanık, aklı selim sahibi ve şu
urlu köylü edebiyatının alabildiği- 
ne revaç bulacağı şüphesiz bulunan 
önlünüzdeki giînlerde, bazı zihinle
ri, memleketin mukadderatını “s i
yasi rüşde erdiği" ısrarla İleri »ü- 
rülrn, fakat asırlardan heri süre
gelen ihmalin netlccsinde büyük 
bir ekseriyeti okuma yazma bile 

bilmeyen köylü çoğunluğuna ter- 
ketıııeııin mahzurları üzerinde, ih 
timal. ciddi düşüncelere sevkediv 
ccklir Fakat ne düşünülürse düşü
nülsün, "oyunun kaidesi” budur. 
Demokratik bir rejimin ilk şartı, 
idare edenlerin idare edilenlerin
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a t a n  d a ş
çoğunluğunun reyleri Ue iç başına 
getirilmesidir. Nihayet "İktidarın  
başı"nın tâbiriyle ‘‘şeriatın kesece
ği parm ak" ın acımaması lâz ım 
dır. Esasen “şeriat”ın hangi parma, 
ğı keseceğini şimdiden kestirmek 

te bir hayli meçhuldür 19341 ve 
19&4 seçimlerinde büyük köylü ek
seriyetinin reylerini ne sebeple 
Ü.P. ye verdiği de kesin olarak I- 
zah edilemez Hele şimdi şartlar 
büsbütün değişmiştir Kiivlü Va
tandaş bu defa seçlııı sandığı başı
na giderken, şüphesiz, 1054'ten çok 

daha farklı düşünülere sahip bu
lunacaktır Buğday Hatlarına ya
pılan zamdan küçük çiftçinin his
sesine düşen kısmı, onun hayat pa
halılığı karşısındaki sık ıntılarını 
unutturacak kadar büyük olacak 

m ıdır? Bu, çek şüphelidir l'akat 
Köylü Vatandaşın slya,sl davranışı
na tesir eden en mühim  âm ilin ida
reden memnuniyeti veya memnu
niyetsizliğinden çok. köydeki grup
la ş m a la r  olduğu da unutu lm am alı
dır Köylerin »iyast bünyeleri üzerin 

de yapılan tetkikler bu gruplaşma
ların siyasi veya iktisadi m ülâhaza
lardan çok daha başka köklere sa
hip bulunduğunu göstermiştir. 

Köylü Vatandaş sandık başına g i
derken çok defa mensup olduğu 
grubun ileri gelenini memnun et
mek maksadıyla hareket etmekte 

ve reyini gn ıp  İleri geleninin arzu
ladığı gibi kullanmaktadır. Urup 1- 
ieri gelenleri İse, varlıklı, büyük a- 
razî sahipleridir D P. büyük zirai 
gelirleri vergilendlrmemekle, gerek 
ziraatın maklnalaşnıası mevzuun
da, gerek zirai kredilerde büyük a- 
razi sahiplerini memnun edici icra

atı Ue ve buğday Hatlarına yapılan 
son zam larla Köylü Vatandaşın si
yasî hayatındaki bu rehberlerini 
kendi tarafına kazanmak politika
sını tak ip  etmiştir. Bunların kendi
lerini destekllyen D P  yİ destekle
mesi beklenmektedir Fakat herşe- 

ye rağmen bu grupların bile mem
nuniyetsizliğini uyandıracak hâd i
selerin cereyan etmekte olduğu da 
m uhakkaktır Cok partili hayatın 
l 'i ııci yılında tahsil seviyesinin 
biraz olsun ilerlemesi ve köylü va

tandaşın siyasi hâdiselere karşı a- 
lâkasının artıııa.sı sayesinde bu se
ne 1954’ten daha farklı bir şekilde 
hareket etmesi de beklenebilir. G iz
il rey usulü, bu yoldaki üm itleri 

daha da kuvvetlendirmektedir ö- 
uumuzdeki seçimler, köylünün “*1- 
ya*i rüştü" hakkıııdakl söylenen
leri bir edebiyat utmaktan çıkara
bilir.

de K ırjehir vilayeti ılg3 edilmek su
retiyle, ona rfy  veren seçmenler ce
zalandırılm ıştı. Şimdi ise. arzu edil
meyen milletvekillerinin bertaraf *- 
dilmesi düşünülüyordu." Bölükbasınm 
takibata maruz bırak ılm ışı. Muhale
fet partilerinin emniyeti bakı
m ından da üzerinde hassasiyeti* du
rulması gereken bir dâva idi.

Hâdisenin siyasi çevreleri düşün
düren diğer bir cephesi de, Osman 
Bölükbaşı tevkif olunursa, C.M.P. 
nin kuvvetinden ve mücadele kabili
yetinden bir hayli kaybetmesi ihtim a
liydi. Liderini ve i  No. lu hatibini du
varların arkasına terk ettikten sonra 
gireceği bir seçimde, C.M.P. b>r hay
li güçlük çekebilirdi.

Osman Bölükbaşı hakkında Meclis 
ekseriyeti tarafından verilen kararın 
hukuki ve siyasi bünyemizde derin ve 
devamlı akisler uyandıracağı, şimdi
den tahm in edilebilirdi.

Barometrenin düşüşü..

M
eclisin havasından anlayanlar. 
Kırşehir kanunu görüşülürken, 

bir fırtınanın yaklaştığın ı sezmişler
di. Fakat fırtınanın bir usul meselesi 
yüzünden çıkacağını vç ciddi tahribat 
yapacağını kimse tahm in etmemişti.

Maddelerin müzakeresi tam am lan
dıktan sonra. Osman Bölükbaşı söz 
istemiş ve kanun aleyhinde konuş
muştu. tç tüzüğün 110 uncu maddesi 
mucibince. Bol tik baş mı takiben yal
nız kanun lehinde konuşmak üzere 
bir m illetvekilinin daha söz alması 
müm kündü. Son söz milletvekillerine 
ait olduğundan, müzakerenin bu saf
hasında hükümet adına kürsUden be
yan yapılmasına iç tüzük müsait de
ğildi. Fakat 110 uncu maddenin sara
hatine rağmen, İçişleri Bakanı Nam ık 
Gedik kürsüye gelerek Osman Bölük- 
başıya hücum etnıişli. C.M.P. m illet
vekili, şalısına yapılan hücumu cevap
landırmak isteyince de gürültü kop
muştu. C.M.P. lideri ile D.p. saflan 
arasında karşılıklı bazı sözler sarfe- 
dilm iş ve sıra kapakları vurulmuştu. 
Osman Bölükbaşı üç celse için Mec- 
1.3ten çıkarılm ış »ma münakaşanın 
koridorda da devam etmesinin önü
ne geçilememişti.

Koridordaki hadise, Balıkesir m il
letvekili Ahmet Kocabıyıkoğlu ile C. 
M.P. lideri arasında cereyan etmişti. 
Ahmet Kocabıyıkoğlunun sıhhati 
kavga ve gürültüye mütehammil o l
m am akla beraber, kendisini daima 
hâdiselerden uzak tutamadığı vaki 
idi. H attâ bir defa, o vakitler bir hay
li şişman ve cüsseli olan Sırrı A talayı 
kucakladığı gibi kürsüden aşağı in 
dirm işti! Fakat harcadığı gayret, Ah
met Kucabıyıkoğluna pahalıya mal 
olmuş ve bir kaç dakika sonra fena
laşarak tedavi altına alınmıştı. Bu 
sefer ise, Osman Bölükbaşı ile Koca- 
bıyıkoğlu çok sert bir karşılaşma 
yapmışlar ve hatta birkaç yumruk 
dahi savrulmuştu.

Siyasi fırtınalar

B üyük Mecliste konuşan hatiplerin 
şiddetli ve a £ ‘r kelimeler kullan

maları v« hatta işi pa*u kuvvetin*

S
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Pazartesi günii Büyük Millet Meclisinin önü
Saat 15’ten önce Saat 15’ten sonra

bindirmeleri ilk defa vaki olmuyordu. 
Sekizinci devrede Adnan Menderes’in 
D.P. Grupu adına yaptığı bir tenkid 
cevaplandırılırken “mariz haleti' ru 
hiye” ve “psikopat" kelimelerinin kür
süden kullanıldığı henüz unutu lm a
mıştı. Aynı devre içinde, İktidar m il
letvekillerinden birj tarafından Ah
met Tahtakılıca da bir yumruk atıl
mıştı.

Dokuzuncu devrede de Cezmi 
Türk, Sırrı Atalay, Ahmet Kocabıyık- 
oğlu ve Abdurrahman Boyacıgillerin 
adları birçok gürültü lü celselerde 
zikredilmişti. Başbakan Adnan Men
deres, H ikmet I ‘annıkodluna “Dağa 
ç ık !." diye bağırm ış ve C.H. P. İlleri 
“Senelerce iktidarda çöreklenip kal
dın ız!." diye azarlamıştı.

F akat onuncu devrede, çok daha 
sık gürültü çıktığı görülüyordu. İk t i
darı temsil edenler. Muhalefete "Pro
fesyonel cani”, "çete", “sapık ve sap- 
raşık haleti ruhiye” diye hitaba baş
lamışlardı.

Başkanlık, ik tidar mensuplan 
tarafından söylenen bu sözlerde bir 
hakaret kokusu sezmemiş, ceza ta t
bik etmek şöyle dursun, sözlerin geri 
alınmasını dahi istememişti. Fakat 
bu sefer bir M uhalif milletvekili si
nirlerin gerildiği bir anda aynı m ahi
yette kelimeler telâffuz edince, yep
yeni bir içtihadla karşılaşıyordu. "Za 
lim lerin uşağı. haysiyetsizler” nevin
den sözler için, bir seneden altı sene
ye kadar ağır hapis cezası verilmek 
üzere Osman Bölükbaşı aleyhine ta 
kibat açılıyordu. Mahkûm olduğu tak 
dirde C.M.P. lideri bir daha milletve
kili seçilebilmek ve devlet hizmetinde 
bulunmak hakkını kaydı hayat şar
tıyla kaybedecekti.

Tehlikeli kayalar

eçen haftalarda. Osman Bö lük-
başının yıldızı sakin sularda akis 

uyandırarak parlamıyordu. Babına 
gelecekler, Kırşehir kanunu görüşü
lürken olup bitenlerden ibaret değildi. 
Kırşehire gittiği vakit, m isafir olduğu 
evin danuna tas yağm aca başlamıştı.

Bina polis kordonu altında tutulduğu 
ve Kır »elıırde asayiş “berkemal’’ ol
duğu halde dama taşlar düşmesi, an
cak bu noktada “hacerl semavileri” 
çeken bir cazibe kuvveti bulunduğu
na delâlet edebilirdi.

Bölükbaşı Ankara üzerinden Kon- 
yaya geçmek üzere yola çıkınca, ha- 
ceri semavilerin adetleri azaldı; fakat 
hacimleri büyüdü. Bir Jeep arabası
nın yan büyüklüğünü aşan son taşın 
arkası kesildiği an, C.M.P. liderini ye
ni ve daha tehlikeli bir gaile bekliyor
du. Anayasa ve Adalet Komisyonları
n ın tahkikat raporu hazırlamak üzere 
yaptıkları müşterek toplantıda müda
faasını dinlemek üzere kendisini An- 
karaya çağırıyorlardı. Osman Bölük- 
başımn daha doldurulacak çileleri

vardı. Gece yarısı yola çıkarak Anka- 
raya geldi ve komisyondan bir gün 
tnühlet istedi.

“Sanık ayağa k a lk !”

B ir kavga hiçbir zaman tek kişi ile 
ve hiç sebep bulunmaksızın ol

mazdı. Müzakerenin idare tarzı, tah 
rikler ve müdahaleler bir münakaşa 
esnasında kullanılan sözlerin dozu ü- 
zerinde daima az veya cok tesir ya
ratabilirdi. Bu hâdisede, Osman 
BölUkbaşının yalnız başına suçlu gö
rülmesine sebep, yalnız kendisinin 
Meclisin manevi şahsiyetini tahkir et
tiğine dair ileri sürülen iddia idi.

Hâdise gecesi, idare âm irliğinde 
zabıt tutulmuştu. Meclisin emniyet â- 
miri, bir komiser muavini, Başkart- 
vekili F ikri Apaydın, Hatay milletve
kili Feyzi Atahan, Manisa milletve
k ili Hayri Büke ve zabıt işlerini tan
zim eden bir memur ifade vermişler
di. Ertesi günü ise. Meclis daire m ü
dürü kendisinin de hâdiseye şahid ol
duğunu beyan ederek tahk ikat evra
kının tamam lanmasını kolaylaştır
mıştı.

Komiser muavini, hâdise m ahallin
de hazır olmadığını, fakat Devlet B a
kanı Cemil Bengü tarafından yapılan 
ihtar üzerine zabtın; tutarak im zala
dığını söylüyordu. M illetvekillerinin 
meslekdaşları hakkındaki şehadetle- 
ri de Osman BölUkbaşının kanaatine 
göre vahim değildi ve mübayenet ar- 
zediyordu. Fakat sonradan gönüllü o- 
larak ifade veren Meclis Daire M üdü
rünün anlattıkları, takibatın en kuv
vetli mesnetlerini teşkil ediyordu. 
Bu zat eski bir süvari subayı idi. Su
baylığı esnasında müteaddit defalar 
şahitlerin m ühim  roller oynadıkları 
dâvalarda mahkeme huzuruna çıkmış 
olduğundan, ifade verme usullerine 
vakıftı. Osman Bölükbaşı, hâdise a- 
mnda kendtsinln orada olduğunu ha
tırlamıyordu. idare âmirleri de hatır
lamadıkları içindir ki, o gün ifadesini 
a lm ak üzere çağırmamışlardı. I-ftkın 
genç yaşta ordudan ayrılarak Meclis
te vazife alan bu son şahit, uzaktan
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Körmüş olsa bile, adliyenin isine en 
(azla yarayacak müşahedeleri yapa
bilecek vaziyette bulunduğunu fiilen 
ispat etmişti.

Bu sayede, Adalet Bakanlığı, Os
man Bölükbaşı aleyhindeki delilleri 
bir araya topluyarak Meclise sevke- 
dilmek üzere Başbakanlığa sunmuş
tu. Adalet Bakanı Hüseyin Avni Gök- 
türke göre, Anayasadaki ‘•Meclis da
hilinde” tâbirin i dar mânada anlamak 
lâzımdı. "Meclis dahilinde" tâbiri dar 
mânada alındığı ve sarfedilen sözler 
Meclis manevi şahsiyetini hedef tutar 
sayıldığı takdirde, hakikaten takibat 
açılmaması için bir sebep kalmıyordu.

Söz müdafaanın

Komisyon toplantıları, baştan sona 
kadar, her Uç muhalefet partisine 

mensup milletvekilleri tarafından 
dikkatle tak ip edildi. Komisyonda bil
hassa Osman Bölükbaşının, Feridun 
Erg in ’ın, Tahir Taşerin ve Ahmet B il
ginin konuşmaları kuvvetli idi. M üda
faanın çok iyi hazırlanm ış olduğu an
laşılıyordu.

Tahir Taşer ve Ahmet Bilgin, Bu 
hâdise dolayısıyla dokunulmazlığın 
kaldın lam ıyacağm a ve meclise bir 
hakaretin bahis mevzuu olmıyacağı- 
na dair eski ceza hukukundan, müel
lif eserlerinden, mahkeme içtihadla- 
rından misaller getirdiler. Meclis Baş
kanlığı tarafından verilen Uç celselik 
çıkarma kararın ın hukuken meseleyi 
kapamış sayılabileceğini ileri sürdü
ler.

Feridun Ergin, Anayasadaki “Mec
lis dahilinde" ibaresinin tereddüde 
mahal bırakm ıyarak kadar sarih ol
duğunu, sarih bir metnin tefsirine gi- 
dilemiyeceğini ve esasen hukukun u- 
mumt prensiplerine göre bir tefsirin 
ancak müdafaa eden taraf lehine ya
pılabileceğini izah etti. Hatip, içtima 
salonu ve koridoru Meclis dışında sa
yan bir tefsirin hukuku yalnız zorla
mış olmakla kalm ıyacağını. aynı za
manda hukukun dışına taşacağım  
söyledi. Hür. P. li milletvekili, aynı 
zamanda, kelimelere lügatlerde gös
terilenin h ilâfına mâna verilemiyece- 
ğine işaret ederek, Osman Böliikba- 
şı tarafından söylenen sözlere Meclis 
manevi şahsiyetinin hedef teşkil ede- 
miyeceğini anlattı.

Osman Bölükbaşı, hâdisenin cere
yan tarzını tafsilâtiyle hikâye etti. 
Meclisin o günkü cereyan tarzını ha
fızalarda canlandırdı. Şahidlerin ifa 
delerini tahlil ederek kifayetsizlikleri
ni, tenakuzlarını ve tek taraflı ka
rakterlerini meydana koydu.

Komisyon Başkanı Muhlis Tümay, 
kifayet takriri bulunduğunu ileri sü
rerek, diğer müdafaa hatiplerini ko
nuşturmadı. Fakat müdafaa, hak ika
ten tesirli olmuştu. H a ttâ  D.P. li m il
letvekillerinden biri, göz yaşlarını tu 
tamamıştı. Fakat buna rahnen, ko
misyon kararı bir sürpriz teşkil etti.

Zira, komisyonun ekseriyetini teş
kil eâen milletvekilleri, Osman Bölük- 
başının suç hudutlarını Adalet B&ka- 
nı tarafından talep edildiğinden çok 
daha geniş bir çerçeve içinde m ütalâa

ettiler. Adalet Bakanı Prof. Hüseyin 
Avni Göktürk, koridordaki hâdise do- 
layısiyle takibat açılmasını istemiş
ti. Komisyon ise, kürsüdeki ve içtima 
salonundaki sözler hakkında da tak i
bat açılması ve dokunulmazlığın ka l
dırılması hakkında karar verdi.

Talebin hudutlarım  aşan bu kara
ra komisyon başkam Manisa M illet
vekili Muhlis Tümay ile azadan İhsan 
Aktürel, Kenan Yılmaz, Servet Sez
gin, İsmail Hadım lıoğlu ve Mazhar 
Özsoy m uhalif kaldılar.

Mutedil hava

bir kitle, bir aralık Meclis önüne bi
rikmeğe başlamış, fakat zabıta mari- 
fetile dağıtılm ıştı. Lâkin beş bin k i
şiyi aştığı tahm in olunan bu kalaba
lık  gece saat dokuza kadar civarda 
bir haber alabilmek ümidile bekle
mişti.

Meclisin loş çatısı altında d a  asabi 
bir gerginlik göze çarpmıyordu. B ilâ 
kis. herkes sakin ve kararh gözükü
yordu. Osman Bölükbaşı. iki defa söz 
alarak Uç saat kadar konuştu. C.M.P. 
lideri baştan sona kadar tebessümü
nü muhafaza etti, nükte yapmak fır
satını kaçırmadı ve Adalet Bakanını 
bir hayli hırpaladı.

İsmet İnönü de, güzel bir konuş
ma yaptı. Osman* Bölükbaşının zabıt
ları çürütmeğe, Raif Aybann ve S ır
rı A talayın hukuki meseleler üzerin
de uzun uzadıya durmalarına m uka
bil, C.H.P. lıden mevzuun siyasi ve 
parlamenter karakterini tebarüz et

tirdi. İsmet İnönü de mutad tebessü
m ünü zaman zaman dudaklarında 
canlandırarak ve ölçülü kelimelerle 
konuşuyordu. F akat esaslı noktalar
da dudaklarından dökülen kelimeler 
Meclis havasına intikal edince kıvıl
cım lar çıkıyor ve gürültüler başlıyor
du. Dâvanın siyasî tekâm ülüm üzün 
istikbali ve hukukî müesseselerimi- 
zin selâmeti bakım ından taşıdığı e- 
hemmiyeti en iyi belirten İsmet İnö
nü oldu/

Raıf Aybar da. Hür. P. adına yap
tığ ı konuşma için iyi hazırlanmıştı. 
Gayet zengin hukukî malzemeye da
yanarak konuştu. Fakat üst üste iki 
tehlikeli mide ameliyatı geçiren ve 
Londradan iyileşerek veni dönen Bur
sa milletvekili biraz heyecanlı ve tu 
tuktu. Uzun bir fasıladan sonra, ilk 
defa kürsüye çıkıyordu. D.P. safların
dan zaman zaman yapılan müdahale
lere karşı aksülâmelleri de biraz sert 
haleti ruhiye ile karşılıyordu. Buna 
rağmen, iyi hazırlanm ış olmanın m ü
kâfatın ı gördü. Günün muvaffakiyetli 
konuşmalarından birini yapmış ola
rak kürsüden indi.

C.H.P. Kars Milletvekili Sırrı A- 
talayı localardan ilk defa dinleyenler, 
konuşma tarzını, şivesi dolayısiyle, 
biraz yadırgadılar. Fakat Osman Bö- 
lükbaşıya tevcih edilen itham ları hu
kuk zaviyesinden yıkan ve en güzel 
konuşanlardan biri de o oldu.

D.P. li milletvekillerinden Osman 
Kavrakoğlu, Hamdi Sancar ve H ilm i 
Dura tarafından yapılan konuşmala
rın tek hususiyeti, kuvvetli müdafaa 
karşısında D.P. nin mukabil tezini 
duyurmalarıydı. H ilm i Dura konuşur
ken. bir arahk tahamm ül edemiyen 
General Fahri Belen, sözünü kesti. 
D.P. liler de, derhal kendi saflarında 
bulunan Bolunun çok sevilen m illet
vekiline bağırmaya başladılar.

Sıralardan müdahale ederek m u
halefet hatiplerini şaşırtmağı adet e- 
dınen D.P. müfritleri talihli bir gün
lerinde değillerdi. Seyhan m illetveki
li İsmet Uslu, Raıf .Aybar konuşur
ken “dikkat etse idi de, böyle sözler 
söylemeseydi” diye bağırınca; Hür. 
P. li milletvekilinden “ismet Bey, siz 
bu kanaatinizi Adana Kongresinde 
tatbik etse idiniz, hakkınızda daha 
iyi olurdu.” diye mukabele görerek 
susmağa mecbur kaldı. Ra if Aybar, 
bu cevabile 1954 seçimlerinden sonra 
bir kongrede çıkan kavgadaki hare
ket tarzı dolayısiyle İsmet Uslunun 
ceza görmüş olduğunu hatırlatm ıştı.

Murad A li Ülgen, başlıca iki m ü
dahalede bulundu. Birinci müdahale
si, R a if Aybara karşı idi. Beyanat ke
limesinin Türkçe mânası hakkında 
Raif Aybann yaptığı tahlile itiraz 
etmişti. Hür. P. M milletvekili "Senin 
için öyle olabilir ama, benim dördün
cü sınıftaki kızım  bile bunun öyle ol
madığını bilir” diye mukabele etti. Os
man Bölükbaşı ise, Afyon milletveki
linin bir müdahalesini, “artık Murad 
A li Ülgen dış siyasette müşavir ola
rak seyahatlere katılan bir mütehas
sıs haline geldi” diye imalı bir nükte 
ile karşıladı.

Pazartesi, hava güneşli ve sakindi. 
Bilhassa Meclisin önünde tam  bir 

sükûnet ve tenhalık göze çarpıyor
du. Meclis ile Ankara Palas arasında
ki caddeye, polis ekipleri kimseyi sok
muyorlardı. Tehlikeli şartlar altında 
nefsini cesaretle m üdafaa edenlere 
karşı daima alâka duyan kalabalık

Raif Aybar
Satıufllmazlığı t>ar...
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Osman Bölükbaşı. van tarafta o- 
turan Samet Ağaoğlunun takılmasına 
karşılık eski bir hatırasını tazeledi ve 
bir zamanlar buna benzer bir dâva 
esnasında Samedln tevkif edilerek e-
li kelepçeli olarak nasıl mahkeme hu
zuruna çıkarıldığını hatırlattı ve ilâ 
ve etti “Sel gider, kum  kalır.” 

Madam Roland'ın hatırası

Osman Bölükbaşı. sözünü tam am 
larken Madam Koland ı anmağı 

ihmal etmedi. Madam Roland, Fran
sız ihtilâ li esnasında müessir rol oy
nayan şahsiyetlerden biriydi. İktidar, 
kendisinden kurtulm ak için idam et
tirmekten başka çare bulamamıştı. 
Giyotin# çıkarken Madam Roland'ın 
"A h  hürriyet! Senin adına ne cina
yetler işleniyor!” diye bağırdığını ta 
rih unutmamıştı. Osttıaıı Bölükbaşı 
da, "Ada le t!" diye haykırarak aym 
sözleri tekrarladı.

Madam Roland'ın yaşadığı günler
de, Fransa'da birçok milletvekilleri si
yasetin kurbanı olmuşlardı. Bir iki 
gün zarfında hazırlanan iddianame
lerle m ahkûm  edilirler ve en güzel 
m üdafaalara rağmen kurtulamazlardı. 
Fakat hitabetin parlak birer örneğini 
teşkil eden bu müdafaalar, hürriyet 
kurbanlarının isimlerini ebedileftirir- 
di.

Osman Bölükbaşının konuşmasında 
zabıtları çürütmek için zamanının bü
yük kısmını harcaması ve adlarını 
zikrettiği D.P. U milletvekilleri tara 
fından yalanlanması. müdafaanın 
kuvveti üzerinde tesir yaratmaktan 
halj kalmadı. Halbuki bu noktalar,
C.M.P. Grııpıı adına konuşan Ahmet 
B ilsin  veya Tahir Taşer tarafından 
temin edilebilir. Osman Bölükbaşı 
teferruata girmek mecburiyetinde 
kalmaksızın konuşmasını ana dâva 
üzerinde teksif edebilirdi. Bu sayede, 
gelecek yıllarda da daima hatırlana
cak v* tekrarlanacak bir hakikat 
meş'alesıni tutuşturabılırdi. Fakat 
o, Madam Roland devrinin büyük 
hatiplerine has havayı yaratamadı. 

T 'kılan nazarlyeler!

'K /  ecli3 ce lsesinde, h u k u k u n  büyük 
otoriteleri geçit resmi yaptılar. 

Türklyeden ve yabancı memleketler
den, en büyllk kaza uzuvlarının ka
rarlan  müdafaaya mesned teşkil etti. 
Laferriftre, Vedel, Berthelemy. Tahir 
Taner gibi hukuk otoritelerinin eser
lerinden pasajlar okundu. Fakat ne 

ticede Meclis ekseriyeti. Adalet Ba
kam  Prof. Dr. Hüaeyln Avni Gök
türk 'ün nasarıyesiru hepsine tercih 
etti.

H ukuk ilm inin üç asırlık müktese- 
batı terazinin bir sözünü doldurduğu 
halde öbür tarafın  na3il olup ta ağır 
bastısına en colc şaşıran, Kırşehirin 
eczacı milletvekili A lunet Bilgindi. O- 
nun bu hayretini realist bir izah ile 
gıdeten... t>it D.P. li oldu. Bu D. P. li 
zat kendisin? “Sen Roma tarihini bi
lir m is in?" diye sordu ve Romayı 
m ağlûp eden Brennus’Un nasıl k ılı
cım terazinin gözüne atarak muvaze
neyi ûcartugunu v« “Veyl mağlûplâ- 
Ht!'’ d4«#lAî âiUâttı.

Muhalefet
Kader kirliği

BH ölükbaş ı karşısında oturan orta 
boylu kır saçlı şahsa doğru eğildi 

ve: "Paşam, dikkatli olun sıra sizde" 
dedi. Bu konuşma bu haftan ın  başın
da Pazartesi günü gece yarısından bir 
hayli sonra B.M.M. deki C.M.P. Grup 
odasında geçiyordu ve Bölükbaşının 
karşısında oturan ve kendisine P a 
şam diye hitap edilen, C.H.P. Genel 
Başkanı İsmet İnönü idi.

Bölükbaşının dokunulmazlığının 
kaldırılması kararlaştırıldıktan sonra 
da Meclis, 2 Eylüle kadar tatile g ir
m işti.Gecenin bu geç saatinde C.H.P. 
Genel Başkanı, dokunulmazlığı kaldı
rılan C.M.P. Genel Başkanı Bölükba- 
şıya geçmiş olsun demek ieln gel
mişti. Bölükbaşının esprisi gülüşme
lere yol açmıştı. Bölükbaşı dokunul
mazlığı kaldırıldığı ve her an tevkif 
edilmesi beklendiği halde son derece 
soğukkanlıydı.

C.M.P. liderinin dokunulm azlığı
nın kaldırılması muhalefet partileri
nin gözünü iyiden iyiye açmıştı ve 
daha bu dokunulmazlık kald ıram az
dan iki gün önce İzmirde yapılan bir 
Hür. P. kongresinde *enç partililer
den Coşkun Kırca’nın üstünde durdu
ğu partiler arası işbirliği meselesine 
aş ın  bir ehemmiyet kazandırm ıştı. 
Ho% artık bunun adına işbirliği'değil. 
kader birliği demek lâzımdı. Hür. 
P. nin genç hatibi günün şartları göz 
önünde bulundurularak Muhalefet a- 
rasında m uhakkak surette bir işbirli
ğine gidilmesi zanıreti üzerinde dunı- 
yor. işbirliği teklifin i ilk sen yaptın, 
ben yaptım kavgalarını bir kenara b ı
rakarak bir yıl önce ortaya atılm ış o- 
lan. fakat bir türlü fiiliyata çıkarıla- 
mı.van işbirliğinin tahakkuk ettirilme
sini istiyordu. Fuat Köprülünün da
madı olan ve üniversitede öğretim ü- 
yesi iken Turhan Feyzioğlunun ba
kanlık emrine alınmasını protesto 
maksadiyle vazifesinden istifa ederek 
aktif politika hayatına atılan bu genç 
politikacı işbirliği mevzuunda C.H.P. 
ye sarih bazı sualler de soruyor ve 
Hür. P. nin bu husustaki görüşlerine 
tercüman oluyordu. Genç politikacı 
bilhassa şu noktalar üzerinde duru
yordu: C.H.P. liler de kendileri gibi 
Cumhurbaşkanı re Meclis Başkanı
nın tarafsız kimseler olmasına razı 
m ıydılar? NisM seçim usulüne gidil
mesini. bunun için de bir kurucu Mec
lis teşkihni kabul ediyorlar m ıydı? 
Kurucu Mecliste partilerin muvaze
neli bir şekilde temsihne taraftar m ıy
d ılar? Btı sualler ile Htlr P. nin meş
hur Ağustos Muhtırası aracında doğ
rusu pek Mi;,•Uk bir fark  yoktu.. 
Coşkun Kıreaya göre şayet bu hu
suslarda mutabakata vanlırsa işbirli
ğine gitmek ir in  ortada hiçbir engel 
kalmayacaktı. .

Genç politikacının Bölükbaşının 
dokunulmazlığının kaJdınlmaaından 
ik gün önce ortaya attığı ye tazele
diği işbirliği fikri D (P  çdjninhıgyıaun 
Meclisteki aâvtâAışıAdah söArâ İİpAtA

bire günün meselesi haline gelmiş ve 
işbirliği hususunda tereddüt edenler 
bile bugün bana yarın sana endişesi 
içinde işbirliğinden de öteye bir dav
ranışın zaruretine inanmışlardı.

Bölükbaşının dokunulmazlığının 
kaldırılmasından bir gün sonra hemen 
bütün muhalefet çevrelerinde konuşu
lan tek mevzu bu işbirliği meselesi o- 
luyordu. Uzunca bir zamandır bahar 
Havası tesiriyle diğer muhalefet par
tilerinden ayrılm ış olan C.H.P. nin de 
işbirliğine yanaşması, muhalefet par
tileri arasındaki havayı iyiden iyiye 
yumuşatmıştı. Yalnız Bölükbaşı h â 
lâ  müteredditti. Dokunulmazlığının 
kaldırıldığı ve belki de tevkif edilmek 
ti »e re o ld u ğ u  şu g ün le rd e  teşkilâta 
ş im d iy e  k a d a r  m u h a le fe t  e t t iğ i  işbir
liğine yanaşmaları hususunda telkin
de bulunmasının nasıl karşılanacağı
nı düşünüyordu. Maaıuafıh bütün bu 
çekingenliğine rağmen Bölükbaşının 
da işbirliği hususunda efkârı urnumi- 
yenin ve teşkilâtın sesine kulak ver
mek aorunda kalacağı, böylece de bir 
yıldır tahakkuk edemlyen işbirliğinin 
son engellerinin de ortadan kalkacağı 
üm it edilebilirdi.

Demokratik hayatım ızda cidden e- 
lem verici bir hâdise olan Bölükbaşı- 
nın dokunulmazlığının kaldm lm ası 
meselesinin Demokrasimizin geleceği 
bakım ından böyle mesut bir kazanç 
doğurması mümkündü. Esasen ijin  
tek teselli noktası da buydu.

Kıbrıs
Tepilen fırsat

S
iyasi papaz Makarios'un serbest 
bırakılmasından sonra birden bi

re alevlenen Kıbrıs meselesinde geçen 
hafta da bir arpa boyu oisun yol alın
mış değildi. Tek yenilik Batı halk ef
kârının  Kıbrısla biraz daha fazla il
gilenmesiydi. Büyük İngiliz ve Ame
rikan gazeteleri Yunanistan ve Tür- 
kiyeye hususi muhabirler gönderiyor, 
her iki tarafın görüşlerine de sütunla
rında yer veriyorlardı. Meşhur B B C. 
de yakında Kıbrıs meselesini televiz
yon ekranına akset tirecekti. M illi 
Türk Talebe Federasyonu temsilcile
ri ve müstafi Doçent Aydın Yalçın, 
m uhalif - muvafık bütün Türk Mille
tin in  taksim fikrine taraftar olduğu
nu İngiliz dinleyicilerine söyliyecek- 
lerdi. Ingilizler bu sayede Türkiye- 
nın 300 milyon dolara Kibrit,takı hak
larından vazgeçecek kadar “tUccar” 
bir m illet olmadığını. Abdülham ıt 
devrinin cok gerilerde kaldığını öğre
neceklerdi.

Yunanlılar da . Makarios da da
hil - bir İng iliz radyosunda İngiliz 
mezaliminden bahsedecekler, Adarun 
Yunanistan* verilmesi görUşilnü sa
vunacaklardı.

B.B.C. ekibi Ankaraya daha çok 
Menderes ile bir röportaj yapmak için 
gelmişti. F akat Menderes son dakika
da nedense - Yeni Güne göre Ay'dın 
Y a lan la  da bir röportaj yapıldığı i- 
çia - fikrin i değiştirim?, İngiliz fcal-
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kının en selâhiyetli ağızdan Türk gö- 
rügllnU duymaları fırsatı katm ıştı. 
Ayağım ıza kadar gelen bir propagan
da fırsatını tepmemiz, bu mevzudaki 
fıkaralığım ızı bilenleri bir hayli üz
müştü. Türk görüşü dışarıda. Zaferin 
iri puntulu haberlerine rağmen, çok 
az tanınıyordu. BBC iyi bir propa
ganda vesilesi olabilirdi.

Taksim tezi

Hakikaten son zamanlarda res
m î tezimiz olan taksimden sık sık 

bahsediliyordu. Ama ne var ki bu ya
zılar sadece taksim fikrinin im kânsız
lığ ım  ispat için kaleme alınıyorlardı. 
İngiliz hükümetine en yakın Times, 
taksim aleyhindeki delilleri saymakla 
bitırem ıyordu: Adanın adilâne bir şe
kilde taksim i için Türkiye ile Yuna
nistan arasında bir anlaşmaya varıl- 
m alın ı ummak bir hayaldi. Böyle bir 
şey ancak "zor kullanarak" gerçek
leştirilebilirdi. Taksim, büyiik ölçiide 
muhacerete yol açacaktı. Bundan 
başka Batı savunma sisteminin muh-

Anthony Nutting
Kulak i'erinis!.

taç olduğu iu ler meselesi de vardı. 
Üsler han.'i tarafın topraklarında ka
lırsa kal*m aralarındaki irtibat için 
her iki topluluğa da tabi olacaktı. 
Km  birine düşman iki topluluğun 
mevcudiyeti, U*lerin mevcudiyetini 
tehlikeye dii*ür«oekti. pta^en takeim 
tedhij hareketlerine katliam lara ye
ni b r hı* verecekti Netice Âdâyı aul- 
ha kavuşturmak yarına ic harbi iyice 
körüklemek olacaktı

Hemen hemen bütün Ing ıh» dev
let adam ları bu fikirleri paylamıyor
lardı Kıbrıs Valisi Harding bil», tak- 

t «im in mail, siyasi ve asken Neticeleri
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Seçimlerde Tann Elçileri...

B undun evvelki seçimleri hatır- 
lıyanlar din ve Tanrı mevzuu- 

nun bizde nasıl gül linç bir müzaye
de haline geldiğini elbet bilirler. O 
/.amanın Muhalefet, bugünlerin İk 
tidar milletvekilleri - veva aday
ları . Tanrının ve Peygamberin 
Tiirkiyedeki fahri elçileri gibiydi
ler. Hemen bütün müstakbel icraat 
v© faaliyetlerinin başında veya so
nunda dinin. Peygamberin veya 
Tanrının ismi ve yeri eksik olmaz
dı Rakiplerine “dinsiz" veya “A l
lahsız” feryatlariyle hücum eden
ler, Tanrının ve Tanrı evinin bu 
reklâm ajanları, seçimlerde en kuv
vetli kozlarının bu lisan olduğuna 
kaniydiler. Ktraflarındaa sahte ve
ya samimi ttiyanet melekleri, sah
te veya hakikî şeyhler, sahte veya 
hakiki azizler de eksik olmadı, 
sonradanı irtica dive adlandırdığı
mız hareketin bu din, Peygamber 
ve Tanrı ticaretinin hangi tesirler
le meydana geldiğini sosyologları
mız elbet tayin edeceklerdir. Ancak 
bir şey muhakkaktır: Bu din ve A l
kili mevzuunuıı amme ve millet iş
lerine ıtervasızca taşınması ve ka
rıştırılması tarihimizde rekor ola
cak kısa bir /amanda İşlerimizin 
darlık ve sefalet içinde bu ka
dar çabuk “A llahlık" hale gel
mesinde çok bU.viik bir rol oynamış
tır. Allahın adiyle başlı.van âmme 
program kırıy okluk ve buhran kar
şısında arlık  “ Allaha kalm ıştır” .. 
Kvet Tanrının bıı reklâm ajanları, 
bilgim arlık şaşkınlık içindedirler. 
Vaziyet öylesine tersine donmuş, 
öylesine sürprizli olmuştur kİ. ke
rametleri altı yıl hile sürmemiştir.

★

/» ma 1).P geçen seçimlerde oyla- 
** rın çoğunluğunu aldıysa bıı ne 
din. ne d? Tanrı İsmiyle olmuştur. 
Otuz yıla yakın bir zaman İktidar
da kalan bir “ leh " parti “ağzıyla 
kuş tutsa” İlk serbest seçimde İk
tidarı ferkelmeğe mahkûmdur. Bu 
mukadderdir. Değişiklik. hele ilk de 
fa fırsat gelirse bir cemiyet İçin 
dayanılmaz bir histir Tanrıyı ade
ta müzayede metaı yapan adaylar 
görmüş olmalıdırlar kİ. hislerine bu 
kadar güvendikleri Türk köylüsü 
kendi tâbirleriyle ‘ Dindar’ lara  
beş oy vermişse “Dinslz’lere de üç 
oy vermiştir Bu zatların mantığın- 
ca vs ‘ ovun kaidelerine" göre köy
lümüzün beşte üçü "dinsiz” ve “kâ
f ir ” m idir?

Fakat son alâmetler ve se*im 
taktikleri göstermektedir ki Ik- 
1 idar idarecileri bu hedihi gerçek-
— I I  I ■ ■ —

Aydemir BALKAN

leri hâlâ göremeyecek kadar çare
sizlik içerisindedirler Büyük seç
men kitlesini, yani "efendimi*” 
köylüleri hâlâ Tanrı ve dia İsmiy
le kendi saflarına kazanmağa li
mitsize* bir gayretle çabalamak
tadırlar. Bu mevzuda en güvendik
leri yurdun ise taassub kuvvetleri 
olması ne kadar acıdır I.

★

T ürk köyliisii mutaassıp m ıdır? 
Bu gün lâik  bir parti olan 

C H  P. bile bu hususta acaba tam  
bir kanaate sahip m id ir? Her ne 
kadar Oenel Başkan İnönü seçim
lerde. hütlin ricalara rağmen, dini 
propaganda yoluna sapmamak bü
yüklüğünü göstermişse de diğer 
kademelerde çok İleri ve Inkllâpçı 
zannedilen “zevat” biraz dil değiş
tirmeğe taraftar görünmüştür ha
kikatte hu tavizlerin zerre kadar 
pratik faydası ve kıymeti yoktur. 
Cüııkl Türk köylüsü katlyyen m u
taassıp değildir. Hele Türk köylü
sü bu dile, bu pazarlığa kanacak 
kadar saf. hiç değildir.

son yıllarda beliren irtica ve ta 
assup kuvvetleri köylerden değil 
şehirlerden başlamıştır. Bu husus
ta  iyice mutabık olmak lazımdır. 
Taassubun, İrticaın yuvası bizde 
köylprde değil, şehirlerdedir. Oku
muş veya yarı okumuş, fırsatçı ve 
karanlık ruhlu insanlar, cahil fa
kat kurnaz bezirgânlar. yarım m ü
nevverler. üniversite bitirdiği halde 
geri ve mürteci kalanlar, A tatürk 
İnkılâplarını hazmetmemiş hatta 
hiç anlamamış tahsilliler köylerde 
değil şehirlerdedir Taassııbnn da 
İrticaın da merkezi, yuvası bun- 
lard>r. Tehlike bunlarda, zulmet 
ve A ta tüfk  düşmanlığı buralar
dadır. tylce tefrik yapmak lazım 
dır: Bir yobazın affı İçin savunma
sını üstiüle alan bir profesör mü 
nıürtecldir. yoksa bu yobazı dinle
yip peşinden giden mİ?

Hayır, Türk köylüsü, bu terte
miz ve ışıklı cevher, mutaassıp de
ğildir. Askere yadırgamadan ge
len delikanlılara bakın Bıyığını gık 
demeden kazır, jimnastik şortunu 
giyer, kepini başına oturtur. Bir 
ayda bambaşka bir adamdır.

•k

B
er iki tarafın silâh Mirleri Köy
lümüzü •'efendinizi” iyi tan ım a

lısınız. Hele din ve taassup kisvesi
ni. ebedi A tatürkün dediği gibi “Bir 
çöj bedevisinin teolojisinin «açma 
düsturlarım” büyük Türk milletine 
yakıştırmam al ısınız.

hakkında mufassal bir rapor hazır
latmasına rağmen taksime aleyhtar 
olduğunu saklamıyordu Taksim enun 
içifl sadece bir “ümitsizlik siyaseti”’ s 1

id i. tn g ilte re , Kıbrıs m eselesine b ir  

h a l şek li bulunabileceğinden henüz U- 
m id ın i kesm em iş ti.

Nevi’ York Herâld'â K ıbns bak-



kında bir seri makale yazan Muhafa
zakâr hükUnıetin müstafi dışişleri ba
kan yardımcısı Anthony Nutting da
ha farklı d ü ş ü n m ü y o r , Am erikan hal
kına taksim  f ik r in in  tatb ik  kabiliye
tinden mahrum  olduğunu izah ediyor- 
du.Takstm, k a n  d ök ü lm e s in e  son ve
receği yerde tedhişçiliği genişletecek
ti. Radcliffe anayasasını TUrkiyeye 
kabul ettirmek için. İngiltere hükü
metinin inanmadığı halde taksime ta 
raftarm ış gibi gözükmesi, çok hatalı 
olmuştu. Gerçekleştirilmesi mümkün 
olmayan hayaller uyandırılm ışti. Men
deres bu müphemiyete dayanarak İn- 
gılterenin Adanın taksim i hususunda 
"sarih beyanat” ta  bulunduğundan 
bahsedebiliyordu. Bu noktayı aydın
latm ak için Muhalefetin verdiği söz
lü soru önergeleri Riyaset dosyala
rında daha uzun müddet uyuklıyaca- 
ğa benziyordu.

M üstafi dışişleri bakan yardımcı
sına göre, yapılacak iş, Türklere ve 
Rum lara Radcliffe anayasasını kabul 
ettirmekti. Türkler taksimden, Yu
nanlılar da ilhaktan . hiş olmazsa 
şimdilik, vazgeçmeliydiler. Kurulacak 
Kıbrıs Parlamentosuna ve hükümeti
ne işleme şansı verilmeliydi. Hele A- 
merika, Kıbrıs meselesinde takip ettiği 
müphem siyaseti terketmeliydi. Ame
rikanın müphem tutumu. Yunanistan- 
da ilhak fikrin i cesaretlendiriyordu. 
Amerika durumunu açıkça tayin et
meli, ilhaktan vazgeçmesi için Yuna- 
nistanı iknadan çekinmemeliydi.

N utting ’in görüşü İngiliz hüküme- 
tininkinden pek farklı değildi. M uha
fazakâr hükümet, Adayı sulha kavuş
turacak tek yolun muhtariyetten geç
tiğ in i düşünüyordu. Radcliffe anaya
sası tatbik edilmeliydi. Adalı Türk ve 
Rum temsilcilerle bu hususta m üza
kerelere gririşmek fikri şimdilik m üm 
kün gözükmüyordu. Makarios, hiç 
anlayış göstermemişti. Ada sanki ce
bindeymiş gibi konuşuyordu. Böyle 
bir görüşmeye Türkiye de esasen a- 
leyhtardı. Şimdilik tek üm it NATO’- 
nun arabuluculuğuna kalıyordu. İn 
giltere üm itlerini NATO’nun Genel 
Sekreteri Spaak’ın maharetine bağla
mıştı. Amerikanın da itimadına sahip 
olan Spaak, uzlaştırma işlerindeki 
maharetiyle tanınmıştı. Aylardan be
ri Türkiye ve Yunanistanı ziyaret et
meğe hazır bulunuyordu. Am a bu se
yahat bir türlü  gerçekleşemiyordu. 
Türkiye ile Yunanistan arasında bir 
uzlaşma zemini bulmak veya kurmak 
çok güçtü. Am a Spaak. yaradılıştan 
iyimser bir adamdı, zuhur edecek ilk 
müsait fırsatı sabırsızlıkla bekliyor
du.

Kıbrıs meselesi, ihtim al pek ya
kında yeni siyasi teşebbüslerin mev
zuu olacaktı.

Dış Politika
Yeni flörtler

B aşbakan Menderesin, Mısırın m illi 
bayramı münasebetiyle Ankarada- 

ki sefarethanede verilen kokteylde
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hazır bulunduğunu duyanlar, doğru
su, pek hayret etmediler. İstanbulda 
yapılan Türk - Mısır m illi futbol kar
şılaşmasına hakikaten "m illi” bir ha
va veren Başbakan, hiç değilse şim
dilik, Albay N âs ın  “komünistlerin bir 
kuklası” olarak görmekten vazgeçi
yordu. Tatlı dil ve iki memleket ara
sındaki dostluk sözleri tekrar moda 
oluyordu. Türk hükümeti artık, Ka- 
hirede yeniden temsil edilebilecekti.

Kahire Radyosunun neşriyatı da 
Mısırın kendisine gösterilen m uhab
bet karşısında hissiz kalmadığını or
taya koyuyordu. Zehir zemberek dilli 
Kahire Radyosu, M ısırın Arap olsun 
olmasın Orta Doğudaki her memle
ketle - İsrail hariç - dost geçinmek 
istediğini söylüyordu.

Doğrusu bu hafif flörtün ne kadar 
devam edeceği meraka değerdi. Ta
lihsiz Süveyş seferi sırasında soğuk
kanlılık larını kaybeden Bağdat Paktı 
üyeleri kendilerine güvenenleri tek
rar kazanmışlardı. Eisenhovver dokt
rini sallanan Irak  ve Ü rdün tahtının 
imdadına yetişmişti. Nâsır ve taraf
tarlarının sindirdiği muhafazakâr 
kuvvetler tekrar sahneye çıkm ışlar
dı. Feleğin garip bir cilvesi, demokrat 
Amerika Ortaçağ sultanlarının baş 
dostu olmuştu! Bağdat Paktı her za
mankinden daha kuvvetliydi. Arap 
kitlelerinin sevgilisi Nâsır, tek başı
na kalmaktan korkmaya başlamıştı. 
Suriyede bile m uhafazakâr unsurlar 
günden güne tehlikeli bir hal almaya 
başlamışlardı. Suud Orta Doğunun en 
mühim  adamı olmuştu. Ü rdünü Nâ- 
s ınn  ellerinden âdeta koparıp alm ış
tı. Kahireli D iktatör kurnaz ve ih ti
yatlı olmak zorundaydı. Kuvveti a- 
zaldıkça diğer Orta Doğu memleket
lerine daha çok güleryüzle muamele 
etmek zarureti artıyordu.

Arap memleketleri arasındaki kav
gaların son bulmasını, Amerika gibi

sam im i olarak arzulayan Türkiye, 
Mısıra dostluk elini uzatmak için ze
min ve zamanı müsait görm tşttt.’ E* ( 
sasen şimdiye kadar Türkijte! ye M ı
sır arasında devam eden kUflfr milse* 
bakası, kısır bir siyasetti. Tatil cfll| 
her zaman için küfre müreccahtı. F a
kat resmi tebliğlerde "müslüm an dev
let" sıfatım  takınm akta beis görmi- 
yen Türkiye ile Arap dünyası arasın
da bir uçurum mevcuttu. Türkiye tam 
mânasiyle Batı taraftarıydı. Orta Do
ğunun askeri paktlarla Batiya bağ
lanmasını hararetle istiyordu. Halbu
ki Bağdat Paktı üyesi Irak  bile ekse
riya Batıya karsı ateş püskürmekten 
kendini alamıyordu. “Emperyalistle
rin uşağı İsrail” e karşı Arap liderle
rinin giriştiği demagoji yarışında N u
ri Sait çok defa Nasırı bile geride bı
rakm ıştı. Hele Orta Doğunun 1 No.lu 
adamı Suud, Bağdat Paktı düşmanlı
ğından bile vazgeçmiş değildi. Kom ü
nistlerle olduğu gribi Batı ile de pakt
lar yapılmasına aleyhtar olduğunu 
her vesileyle söylüyordu. Nötralist bir 
Arap birliği, hâlâ Suudun resmi siya
setiydi.

Kahire de başka bir dil kullanıyor, 
"Orta Doğuda elele verdiğimiz takdir
de iki blok arasında endişesiz yaşa
mam ız niçin m üm kün olmasın” di
yordu. Bu düşünce, Türkiye hariç, 
bütün Orta Doğu memleketlerinde a- 
kisler uyandırıyordu. İsrail tehlikesi, 
Nâsır ve Suud kadar meselâ Nuri Sa- 
id için de komünizmden daha büyük 
bir tehlikeydi!

Türkiye ve Arap devletlerinin dış 
politika görüşlerini uzlaştırmak çok 
güçtü. İsrailden Türk elçisini geri 
çekmek gibi jestlerle güleryüz göster
mek kimseyi aldatm ıyacaktı. Arap 
dünyası ile Türkiye arasında doldurul
ması imkânsız bir uçurum vardı. Ge
çici flörtler “meyvasız” kalmaya 
mahkûmdu.

Menderes Mısır Elçiliğinde
Ya aradaki uçurum f.
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D
emokrasiler»!»' hükümet edenler

I  meşruiyetlerini, kanun yapıp e- 
m lr vermek yetkilerini, halktan se
çimle alırlar. İktidar kimsenin şahsi 
malı değildir. Oraya halkın serbest 
reyi İle gelinir ve gidilir. Bu sebep
le, sevimlerin tamamen serbest ve
dürüst olması gerekir. Seçilmeyen 
ve normal şartlar altında seçllemlye- 1 
cek olan şahısların meclise sokul
duğu memleketlerde iktidarlar, gay
rimeşrudur.

★

S «çimlerde halk ira<l»‘siııin serbest- 
çe tezahürünü önlemek, yoisu/.iuk 

lar ve baskılar yapmak İmkânı an 
cak iktidar partileri İçin mevcuttur. 
Muhalifler yolsuzluk yapamazlar. 
Yaparlarsa, hükümet otoritesi he
men harekete geçer ve suçluları ce
zalandırır. H atalar düzeltilir. Am a 
yolsuzluk iktidar partisinden gelin
ce, harekete geçmesi gereken hükü
met otoritesi çoğu kere işlemez. 
Çünkü bu otorite -bilhassa hâkim  
bağımsız değilse, bizzat suçlunun 
elindedir.

Seçim yolsuzluklarının İlk şekil, 
sandıktaki reylerle oynamaktır. 
Bunun memleketimizde de bilinen 
örneği sandıktan rey çalmaktır. Fa
kat, rey çalmakla sandığa usulsüz 
fazla rey atm ak arasında bir fark 
yoktur. Usulsüz fazla rey atmayı 
önleyen ve sağlayan Taşıta ise seç
men kütükleridir. Kütüklerde ik t i
dar partisi mensuplarının ismi tek 
rar tekrar yazılmakta, ölenlerin I- 
slmlerl siliıımemekte, uydurma isim 
ler konulmakta ve selimlerde bu 
şahıslar adına rey atılm aktadır. 
Bundan başka, dünyanın hiçbir ye-| 
rinde, hiçbir seçim çevresimle. kii-(  
ttikte yazılı seçmenlerin tamam ı re
yini kullanmaz. İcabında, ku llan ıl
mayan bu adet de iktidar partisi
nin aldığı reylere eklenmektedir. 
Bir misal verelim: Bir seçim çevre
sinde bir sandık vardır. Kütüklerde 
yazılı seçmen adedi SO bindir. Bun
lardan 20 hini reyini kullanmış. 12 
bini reyini m uhalif x partisine. 8 h i
ni de iktidar partisine vermiştir. 
Her sandığa 5 rey fazla sokulması, 
aslında kaybetmiş olan iktidar par
tisi aydaylarıııa seçimi kazandıra
caktır. İşte, seçimler gayrimeşru ol
muş, seçilmeyenler meclise girm iş
tir.

Sandıktan rey çalmakla seçmenin 
reyini satın almak arasında İse hiç
bir fark yoktur. Birinde rey san
dığın İçinden, diğerinde dışından ça
lınmaktadır. Bıı mevzuda, bilhassa 
geri memleketlerde, şu gelişme kay
dedilmiştir. Eskiden, meselâ bin k i
şilik seçim bölgesinde her seçmene
10 lira verilirken, günümüzde, bu 
bölgeyi peşinden sürükllyeblleoek 
bir kişiye -köy ağaaı veya din ada

mı- s» •çimleri kazanmak şartlyle, 
10 bin lira verilmekte böylece o 
İKilgre halkının reyi daha kolay ve 
daha emin sağlanmaktadır.

Seçmenin reyini parayla alm ak
la, baskıyla almak da aynı şeydir. 
Memur işinden atılm ak korkusuyla, 
ç iftç i hükümete olan borcunun te
cil edilmlyeceği tehdidiyle, tüccar 
döviz alamamak endişesiyle reyini ik 
tidara veriyor veya çekinerek reyini 

| hiç kullanmıyorsa, seçimlerde hal
kın iradınlııiıı tezahür ettiği söyle
nemez. Sandıktan rey çalarak mec
lise girmekle, bu şeklideki idari b a l
kılar neticesinde meclise girmek 
aynı derecede gayrimeşrudur. Ayrı
ca. bu türlü idari baskılara m illet
vekili adayı olmak İsteyenler de m a
ruz bırakılabilirler. Bu suretle m u
halefetin kuvvetlenmesi önlenmiş o- 

lur.

Seçimler üzerindeki baskının d i
ğer bir şekli de seçim çevreleriyle 
oynamak şeklinde kendini gösterir. 
Muhalefete rey veren vilâyetleri ka
za ya|>arak cezalandırmak, iktidara 
rey veren kazaları vilâyet yaparak 
m ükâfatlandırm ak, bu usulün k lâ 
sik misallerindendir. Bununla, gele
cek seçimlerde, ahaliden bir kısmının 
korkarak, bir kısmının da minnet 
hissiyle İktidara rey vereceği um u
lur. Fakat ilk defa Amerlkada Man- 
sachusetts valisi fiaı+v tarafından 
1X12 yılında bulunan ve ‘ garryınan- 
der” adıyla anılan bir sistemle, se
çim çevreleriyle daha teknik bir şe
kilde oynamak da mümkündür. B i
tişik iki seçim çevresi düşünelim: 
A  seçim çevresinde, seçmenlerden 
25 bini demokrat, 10 bini de cum hu
riyetçidir. B seçim çevresinde ise 5 
bin demokrat, 12 bin de cum huri
yetti seçmen vardır. Seçim çevrele
rinin sınırlarını değiştirmek suretlle 
A bölgesinden 10 bin demokrat seç
meni B bölgesine nakledelim. Her 
iki bölgede de demokratlar kazana
caktır.

Halk idarelerinde, selimleri gay
rimeşru kılan sebeplerden bazıları 
bunlardır.

f----------------------- -
H E R K E S

O K U Y O R
V

G ünümüzde seçimleri en ziyade 
gayrimeşru kılan şey, halk ira 

desi Üzerinde tek taraflı tesir ve 
baskı yapılmasıdır.

Eskiden demokrasi İle seçim aynı 
şey telâkki edilirdi. Bunun doğru 
olmadığı artık  anlaşılm ıştır. Ç ağ ı
m ız diktatörlüklerinin hepsinde se
çim vardır, fakat demokrasi yoktur. 
Batı demokrasileri ile diktatörlük le
ri birbirinden ayıran şey. bugün, 
âmme hürriyetleridir. Bir memle
kette şahıs masuniyeti, söz, basın, 
toplanma, cemiyet hürriyetleri yok
sa, seçim sadece bir aldatmadan ve 
oyundan ibarettir.

Stalin reylerin %  99 unu alm akla 
övünürdü. Fakat karşısında rakip 
bir aday yoktu k i! Tek, seçilemez. 
Seçimden bahsedebilmek İçin en az 
İki rakip adayın, İki partinin mev
cudiyetine İhtiyaç vardır. H a ttâ  hu 
da kâfi değildir. Partilerin eşit 
haklara sahip bulunması, aynı pro
paganda vasıtalarından eşit olarak 
İstifade etmesi gerekir. Demokrasi 
muhalefetin iktidara gelebildiği bir 
rejimdir. B ir muhalefet partisi gö
rüşünü ve programını halka an
latıp benimsetemezse. ik tidardak i
ler! ıı hatalarını, hırsızlıklarını, yol
suzluklarını ortaya koyamazsa, hal
kın reyin! nasıl alabilir.

Portekizde dört muhalefet parti
sinin mevcudiyetine rağmen. Dr. 
Salazar otuz yıllık bir diktatördür. 
Seçimlerde muhalefetin kazanma 
şansı hiç bir zaman olmam ıştır ve 
olmıyacaktır. Bunun sihrini propa
ganda eşitsizliğimle ve âmme hür
riyetlerinin yokluğunda aramak lâ 
zımdır. Muhalefetin halkla teması 
menedllınlştir. Ama Başbakan k itle
leri karşısına alarak nutuklar çeke
bilir. Radyolar İse, gece ve gündüz, 
bir yalan selini iktidarın ağzından 
halkın kulağına boşaltmaktadır. 
Sosyolojik ve İlmi araştırmalarla 
sabittir ki, daima tekrarlanan İmi 
yalanlara halkın mukavemet etme
si, kanmaması imkânsızdır. Esasen 
işin doğrusunu halka kimse anlata
maz. Şahıs masuniyeti, söz ve ba
sın hürriyeti yoktur. İktidarı tenkit 
edenlerin lıa|>se atıldığı, toplantı 
hürriyetinin bulunmadığı, gerçeği 
yazmanın suç sayıldığı, muhalefet 
milletvekillerinin meclis İçinde bile 
susturulduğu bir memlekette, m uha
lefetin mevcudiyetinden bahsedile
bilir m l?

Bu durum karşısında. Portekizde 
gelecek seç im le r  elbette ki gayri
meşru olacak ve İktidar partisi gayri 
meşru olarak iktidarda kalacaktır. 
Bu şartlar altında muhalefetin ya
pabileceği en akıllıca ve en dürüst 
hareket, İktidarın oyununa âlet ol
mamak, seçimlere girmemektir.
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Basın1.
Havadis, yazıyor!..

İ
ktidarın Istanbuldaki Zaferi Hava
dis günlerden beri radyolarda yap

tırdığı reklâm lardan sonra, şu sıcak 
günlerde pek a lâka çeken bir resimli 
röportaj serisine başladı. Istanbulda 
milyonlarca lira sarfıyla kurulan 
Havadis gazetesi nedense bir türlü 
okunan gazeteler sınıfına girememiş
ti. D.P. li basın mütehassısla-
rı-ki bunlar gazete batırmakta da 
yekta idiler- günlerce oturup kafa 
kafaya verdiler ve durum a bir hal 
çaresi aradılar. D.P. nin propaganda
sını yapmak için çıkartılm akta olan 
bir gazete nasıl satılırd ı? Günlerce 
süren bu müşaverelerden sonra bulu
nan çare doğrusu pek parlaktı. Zira 
daha önceleri pek çok gazete de bu 
yolu denemişti. Havadis idarecilerinin 
buldukları çare Fransanm Akdeniz 
sahillerindeki Levant adasından re
simli röportajlar yapmaktı. Levant a- 

dasının hususiyeti, sinesinde nüdist- 
leri barındırmağıydı. Doğrusu Hava
dis gazetesinin böyle bir yerde yapıla
cak resimli bir röportajı yayınlamak 
için elinde her türlü im kân vardı. Z i
ra ne hikmettir bilinmez İstanbul p i
yasasında kimsenin bulamadığı A v 
rupa bobinleri, klişelik çinkoların â lâ 

sı ve mürekkebin en iyisi Havadis 
gazetesinde su gibi harcanmaktaydı. 
Bütün iş Hocanın helva hikâyesi g i
bi yağ, un ve şekerden oturup bir 
helva yapmaya kalıyordu.
Eğer sayfalar dolduran resmi ve hu

susi ilânlar da olmasa Havadis'in bu 
güne kadar top atması işten bile de
lild i. Evet Havadis ilân lar sayesinde 
top atmıyordu ama mesele yalnızca 
Havadisin top atmaması değildi ki. 
Eğer yalnızca Havadis batıp gitse 
P^k mühim  bir şey olmazdı. Ama
D.P. için beri yanda bir de Havadis 
kurulurken düşünülmüş olan şeyler 
vardı. Havadisle beraber bunlar da 
güme gidecekti. Havadis, hatırlanabi
leceği gibi D.P. nin Istanbuldaki Za
feri olacaktı. Am a olamamıştı. Bir- 
şeyler yapmalı Havadisi kurtarmalıy- 
dı. Yapilacak şey, işi magazine ve bal
dır bacak edebiyatına dökmekti. N i
tekim günler var ki Havadiste çırıl
çıplak kadın ve erkek resimleri ile 
behimi hisleri gıcıklayan bir edebi
yat aldı yürüdü. Bu sefer de pek çok 
aile reisi sam im i D.P. Ii bile olsalar 
gene de Havadisi alamaz, evlerine gö
türemez oldular. D. P. nin basın m ü 
şavirleri bu çareden de pek fayda 
görmüşe benzemiyorlardı. D .P.’ nin 
propagandası çıplak kadın resimlerile 
siislense bile okuyucunun iltifatına 
mazhar olamıyordu. Daha başka bir 
şeyler yapmalıydı. Ne olursa olsun 
satış artmalı, okuyucuya D.P. nin f i
kirleri aksettirilmeliydi. Nihayet bu
nun için ele parlak bir fırsat geçti. 
Bursada Ulucamide bir hâdise olmuş
tu, Hadise iyiden iyiye büyümüş, tç İş
leri Bakanı Istanbuldan alelacele 
uçakla Bursaya gitmek zorunda kal-
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Istanbuldaki Zafer

mıştı. Tahkikatın selâmeti için Bur
sa savcılığının talebiyle mahkeme ka
rarı alınarak hâdisenin neşri yasak 
edilmişti. Hadise dolayısiyle bütün 
Ankara ve İstanbul basını bu işin 

tahkiki için Bursaya hususi muhabir
ler göndermiş, bütün hâdise en ince 
teferruatına kadar tesbit edilmişti. 
Ancak bu hâdisenin yazılabilmesi için 
neşir yasağının kaldırılmasını bekle
mek gerekiyordu ve bütün gazeteler 
bu cidden enteresan hâdiseyi okuyu

cularına duyurmak için sabırsızlanı
yorlardı. Am a bir sabah, masalarının 
üzerinde bırakılm ış Havadis gazetesi
ni ellerine alan Yazı İşleri Müdürleri 
hayretle irkildiler. Havadis gazetesin
de birinci sayfanın hemen yarısı her 
kesce bilinen fakat yazılmayan Bur
sa hâdisesine ait haber ve resimler

le kaplıydı. Haberin hemen başlan
gıcına bir de not konmuştu. Bu not, 
ilk  anda pek flbk gazetenin Yazı İşleri 
Müdürlerinin cinlerini başına sıçrattı. 
Zira Havadisin yazdığına göre neşir 
yasağı bir gün önce kaldırılm ıştı ve 

«n ,n
Menderes'i makamında rivsrellal 
itimadnamelerınin birer su relin ı| 
kendisine takdim etmişlerdir.

— Açıklama—
Gazetemizin dünkü nüshasın 

da. Burs* Cumhuriyet Müddei
umumiliği tarafından nesri 
menedilmiş elan bir haber ya 
vınlanmış bulunuyor. Bu ha
ber, gazetemizde men ka/aıı 
nin kaldırılmış olduğu yolun
daki bir rivayete tahkiksiz ina 
nılmasından doğan bir yan.ış 
anlayış sebebiylo neşredilmiş 
tir. Vakvjntn hudusu ânından 
itibaren bütün gazetelerde laf 
silâtı ve resimleriyle mevcut 
bulunan böyle bir hâdisenin 
kanuni mernnuiyete rağmen 
gazetemizde neşredilmiş oima 
sın» mesleki bir üstünlük ad
detmediğimiz aşikârdır. Hare
ket açıkça hatalıdır ve gazete
miz hakkında kanuni Ukibata 
geçilmiştir.

Havadisin açıklaması
Minarenin kılıfı

bu sebeple de Havadis hâdiseyi neşre
diyordu. Yazı İşleri Müdürlerinin 
haşladığı İstihbarat Şefleri soluğu 
telefonların başında alıyor ve alelace
le 03’U çevirerek Bursa savcısı ile gö
rüşmek istiyorlardı. Ama Bursa Sav
cısı ile görüşenler bir defa daha hay
ret içinde kalıyorlardı. Zira Bursa 
Savcısının da yasağın kaldırıldığın
dan haberi yoktu. O lur iş değildi doğ
rusu IHavadis o gün gerek Istanbulda 
ve gerekse Bursada aylardan beri 
hasret çektiği rağbete kavuştu, kapı
şa kapışa satıldı.

İşin garibi, gazete toplattırm akta ar
tık  derin bir bilgi ve görgü sahibi ol
maları gereken savcıların bir mahke
me kararını açıkça ihlâl eden H ava
dis hakkında toplama kararı istihsa
le teşebbüs dahi etmemeleriydi. An la
şılan toplattırma ancak m uhalif ve ta
rafsız basına tanınan bir im tiyazdı! 
Ancak ertesi gündür ki Havadiste çı
kan ufacık bir yazı neşir yasağının 
kaldırılmadığını ve bir yanlışlık do- 
layısı ile Bursa hâdisesinin sütunla
rında yer aldığım  bildiriyordu. Eh ça
lınan minareye elbette bir k ılıf lâ 
zımdı.

Ancak Havadiste bir gün önce çı
kan haberin doğruluğuna inanmak 
gafletinde bulunan Balıkesir ad
lı gazete Havadisteki haberi aynen 
iktibas ettiği için hemen o gün top
lattırıldı. Doğrusu durum cidden ga
ripti. Hâdiseye kaynaklık eden gaze
te Balıkesirde serbestçe satılıyordu 
ve kimsenin kılı kıpırdamıyordu. Son
ra bu gazeteden iktibas edilen bir ya
zıdan dolayı neşir sahası Havadisten 
pek, hem de pek çok dar olan Balıke
sir gazetesi toplattırılıyordu!

Havadis Istanbulun Zaferi olmasına 
güvenerek kanunen men edilen bir işi 
yapa dursun bu arada İç İşleri Ba
kanı Nam ık Gedik de İstanbul'da ga
zetelere havsalaya sığmaz ölçüye gel
mez bir vaitte bulunuyordu. Gedik. 
Bursa hâdiselerini yazamaıtıa sabır
sızlığı içinde olan gazetecilere merak 
etmeyin diyordu. Sizi çok beklettik 
am a neşir yasağını yakında kaldıra
cağız. Gazeteciler İç İşleri Bakanının 
sözlerini hayretle dinliyorlardı. Hür 
mahkemenin verdiği bir kararı İç İş
leri Bakanı nasıl oluyor da kaldır
maktan veya kaldırm am aktan bahse
debiliyordu. I
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Hayat Pahalılığı
Var nu, yok mu?

İ
ktidarın başı, gecen hafta Meclis 
kürsüsünden "Memlekette hayat 

pahalılığı var diyenin aklına gaga
n ın ” dedikten sonra birçok vatandaş, 
doğrusu ya. iki cami arasında kalm ı
şa döndü. Bir tarafta sayın başbaka
nın sarih beyanları, diğer tarafta da 
pazarların erişilmez fiatları vardı. 
Hakikaten sadece fiat yüksekliği, ha

yat pahalılığın ın delilini teşkil ede
mezdi. F iat yükselişine rağmen istih
sal artışı ve istihsalden nüfus başına 
düşen hissede çoğalma olması, reel 
m illi gelirin fiat yükselişine nisbetle 
daha fazla bir artış kaydetmesi halin
de elbette hayat pahalılığından değil, 
ancak refahtan bahsedilebilirdi. Ama 
durum hakikaten böyle m iydi? İstih
salde geçen yıllara nazaran bir artış 
olmuş muydu? Reel m illi gelirde nü
fus artışına nisbeten daha fazla bir 

terakki kaydedilmiş m iyd i? Bu 
suallerin cevapları, fiat artışlarının 
artan refahla hiç, ama hiç bir alâkası 
bulunmadığını gösteriyordu. İk tida
rın başı, hayat pahalılığı var diyenle
rin aklına şaşarken, çok sayıdaki va
tandaş ta artan fiatlar karşısında de- 
ğlşmiyen geliriyle ay sonunu nasıl ge
tirebildiğine şaşıyor, bazı çok zaruri 
ihtiyaçlarını nasıl giderebileceğini de
rin derin düşünüyordu. Hayat pahalı
lığının en taze ve en gözle görülür 
misali ekmek fiatlarıydı. Eskiden 90 

kuruş verip evine 3 ekmek götüren 
bir aile reisi, şimdi çoluk çocuğunun 
karnını doyurabilmek için 5 ekmek 
almak ve 150 kuruş ödemek zorunda 
kalıyordu. Bu, günde 60 kuruştan ay
da 18 lira demekti. Aile reisinin aylık 
gelirinde ise değil 18 liralık, 18 ku
ruşluk bir yükselme olmamıştı, olaca
ğı da beklenmiyordu. Bu 18 liralık a- 
çık diğer ihtiyaçlardan kısılarak k a 
patılacaktı. Hem esasen fiatı yükse
len sadece ekmek değildi. Birçok eve
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Y E K İL tK

Onbes gün lü* fik ir r»  sanat

dergisi

T I I J J K  A B O N E LE R İN E  İS 

L İR A IJK  K İTAP ARM AĞAN  

ED İYOR .

Sayısı 50 Krş. Y ıllık  abonesi

12 liradır.

Müracaat adresi :

P. K. 914 . İSTANBUL 

S ............................................4

AKİS,  S9 R A Z tP A N  19.r?

yazın ortasına girdiğim iz halde sebze 
ve meyvaların çoğu girmemişti. 
Domatesi bile hâlâ manavların tezgâ
hında seyreden aileler vardı. *

Fakat ne olursa olsun, İktidarın ba
şını hayat pahalılığı bahsi açılınca bu 
kadar heyecanlı, bu kadar hiddetli 
davranmakta haksız bulmaya da im 
kân yoktu. Z ira seçimlerin eli kula
ğında olduğu artık iyice anlaşılmıştı. 
Yaklaşan seçimlerde de D.P. iktidarı
nın en amansız muarızının hayat pa
halılığı olacağı malûmdu. Bu sebeple 
hayat pahalılığı iddiaları ne kadar 
şiddetle reddedilirse, pahalılığın ge
çici olduğu ne kadar ısrarla iddia e- 
dilirse o kadar iyi olurdu. Bir hükü
met başkanının sözleri, elbette, ge
çinme endekslerinden ve bir yığın 
“m ânâsız” istatistikten daha büyük 
değer taşırdı!

Am a pahalılığın İstihlâkin yüksel
mesinden ileri geldiği İddiasını, res
m i istatistiklerle bile desteklemek im 
kânsızdı. İstihsal hacminin artışı ve 
hayat seviyesinin yükselişi memleket
te bir yıl içinde istihsal edilen mal ve 
eşya hacmi ile sıkı sıkıya bağlıydı. 
Hayat seviyesinde bir yükselmeden 
bahsedebilmek için o seneki istihsalin 
nüfus artışındaki nisbetten fazla ol- 
pıası şarttı. Halbuki durum. 1953’ten 
bu yana hiç de öyle değildi. Nüfusu
muz yılda vasati 600 bin kadar artar
ken rrjiltt gelirimizde 1953 yılına nis
betle artma değil, azalma müşahede 
ediliyordu. Esasen milletvekili öde
neklerinin ayda 2800 liraya çıkarıl
ması ve memurlara senede 5 maaş 
nisbetinde ikramiye ödenmesi, hükü

met icraatı olarak, hayat pahalılığının 
bir itirafı değil m iydi?

İktidarın başı, “Ayağından çarığı
nı atmış, sırtından da jandarmanın 
sopasını atarak üstüne elbise koymuş 
Türk köylüsü, Türk vatandaşı sizle- 
re inanmamakta devam edecektir” di
yordu. Vatandaşın kime inandığı ise 
yakında belli olacaktı.

Sanayi
Porselen fabrikanı

Son yıllarda memleketimizde pek 
revaçta olan kuyruklar arasına 

yeni bir kuyruk cinsi daha dahil oldu. 
Çay. kahve, şapka, kumaş, poplin ve
saire kuyruklarına eklenen bu yeni 
kuyruk, tabak kuyruğu idi. Bir lo

kantaya gittiğinizde önünüze konan 
tabaklara dikkat edin, o eski bem
beyaz pırıl pırıl porselen tabaklar ye
rine plâstik, kirli sarı tabaklar kon
duğunu göreceksiniz. B ir çok ev ka

dınlarının müşterek derdi de k ın lan  
bir çorba tabağının yerine yenisini 
koyamamaktır. B ir zamanlar zücca- 
ciye mağazalarının vitrinlerini süsle
yen zarif yemek takım larının, çay ta 
kımlarının, pasta takım larının ve da
ha buna benzer porselen mamullerinin 
yerlerinde yeller esmektedir. Son za
manlara kadar memleketimizin por

selen eşya ihtiyacı daha ziyade Çe- 
koslovakyadan yapılan ithalâtla kar
şılanıyordu. Son yılların döviz k ıtlığı 
ve transfer zorluk ve tıkan ık lık lan  i- 
se bu ithalât kapısını iyiden iyiye ka-
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İKTİSADI VE MALI SAHADA

pamıştır. Ancak zaman zaman takas
usulüyle pek cüzi m iktarda getirile
bilen porselen eşya ise kuyrukları u- 
zatm aktan başka bir şeye yar&ma- 
maktadır.

İste, memleketimizdeki bu por
selen kıtlığ ın ı gören ve buna bir çare 
bulma yolunda teşebbüse geçen Tür
kiye Kredi Bankası 1956 yılı Mayı
sında bir takım  İstanbullu tüccarlar
la da anlaşarak İstanbul Porselen Sa
nayii Anonim Ortaklığı adında bir 
şirket kurulmasına önayak oldu ve 
şirket 2 milyon lira sermaye ile faa
liyete geçti. Ortaklığ ın  çalışma mev
zuunu porselen, seramik ve diğer top
rak mamulleri fabrikaları kurmak ve 
işletmek, bu nevi fabrikalara lüzumlu 
maddeler için ruhsatname ve im ti
yazlar alarak işletmeler kurmak ve 
bu mevzulara ait her türlü malt, t i
cari. sınai faaliyet ve teşebbüslerde 

bulunmak teşkil ediyordu. Aradan bir 
yıl geçtikten sonra, son günlerde A l
manya ile gelişen iktisadi münasebet
lerimizin bir meyvası olarak bu şir
kete bir A lman firmasının da iştiraki 
ile ortaklığın sermayesi 5 milyon li
raya çıkarıldı ve ilk porselen fabri
kası kurulması için teşebbüse geçildi. 
Yabancı sermayeyi teşvik kanunun
dan faydalanan A lman firması beş

milyon liralık sermayenin dörtte 
birini teşkil eden 1.750,000 markı 
memleketimizin porselen ihtiyacı
nı karşılıyacak olan bu ortaklığa 
yatırıyordu. Böylece sermayesi bir 
hayli kabaran ortaklık derhal fa 

aliyete geçerek ilk porselen fab
rikası için gerekli yeri tâyin  hazır
lıklarına başladı. Kısa bir za
manda da bu yer bulundu. Tuzla ci
varında 180 bin metrekarelik bir a- 
razi satın alındı. Arazinin ortasın
dan demiryolu geçiyordu. İstanbul - 
Ankara asfaltı da bu araziyi hemen 
sıyırarak geçiyordu, öyle ki, burada 
yapılacak olan bir porselen fabrikası 

gerek demir, gerek kara, gerek 
deniz yolundan rahatça faydalanabi
lecekti. Derhal fabrikanın plânlarının 
yapılmasına başlandı. Bu arada bir 
yandan da memleketimizde porselen 
sanayiine yarıyacak ham maddelerin 
durum ları tesbit ediliyordu. Netice 
pek fena değildi. Pek ince bazı porse
len nevileri hariç olmak üzere diğer 
porselen ve fayans im alâtı için tatm in 

edici evsafta ham madde vardı. Yapı
lan plânlara göre fabrika 4 milyon li
raya mal olacaktı. Her şey inceden 
inceye düşünülmüştü. 180 bin metre
kare arazi üzerine kurulacak olan 
fabrika, belli başlı altı kısım üzerine

inşa edilecekti. Esas fabrika binaları 
yani im a lât sahası, fırın lar ve ham 
madde depolan kısmen çelik konst- 
rüksiyon, kısmen de beton olarak in 
şa edilecekti. İkinci kısım gaz Jenera
tör binası olup fırın larda yakılacak 
havagazım  tem in edecek ve katran 
havuzlarını havi olacaktı. ÜçüncU ve 
dördüncü kısım larda işletme binası i- 
le idare binası yer alacaktı: İşletme 
teşkilâtının büroları, lâboratuvarlan, 
İşçi soyunma, yıkanma yerleri, m ut
faklar, yemekhane, revir, dershane
ler, m amul maddeler deposu dört kat

lı muazzam bir binada toplanacaktı. 
Müdüriyet, muhasebe, levazım teşki
lâ tı ise Uç katlı bir binada bulunacak
tı. Fabrikanın beşinci kısmım ahşap 
işler atölyesi teşkil ediyordu kj bura
da ilk defa Avrupai mânada amba- 
lâ jlam a ve sandıklama işleri yapıla
caktı. Son kısım  ise demir ve elektrik 
işleri atölyeleri ve garajlardan ibaret 
olacaktı, inşaat sahası ceman 20.500 
metrekareyi buluyordu. Bütün bun
lardan başka plânda fabrika ile Tuz
la arasında bir demiryolu irtibat hat
tı inşası ve fabrika sahası kenarında
ki dere üzerinde 1500 metreküplük 
bir su barajı inşası da kararlaştırıl
m ıştı. Yalnızca inşaatın 4 milyon lira 
civarında bir paraya mal olacağım  
söylemek kurulacak fabrikanın cesa
metini daha iyj canlandırmaya vesile 
olabilirdi. Fabrikanın m akina ve te
sisatının dört senelik kredi ile ve 
komple olarak takriben 3,5 milyon 
Türk lirasına Batı Almanyadan sat.n 
alınması için m utabakata varılmıştı. 
Yansı kadın olmak üzere 800 işçi ça
lıştıracak olan fabrikanın 1958 baha- 
nnda  faaliyete başlıyacağı umuluyor
du. Bunun için de daha şimdiden kurs
lar açılarak kalifiye işçi yetiştirme 
yoluna gidiliyor ve bir tatb ikat atöl
yesi kuruluyordu.

Fabrikanın yıllık im a lât kapasi
tesi 4800 ton civarında olacaktı. Bu 
m iktar, memleketimizin yıllık ihtiya
cının yarısına tekabül etmektedir. 
Fabrika bir yılda 8 bin ton ham m ad
de, 6 bin ton kömür, 2 milyon kilovat 
saat da elektrik enerjisi kullanacak
tı. Hesaplar daha dayanıklı olan kok 
köm ürü yerine daha kolay ve daha 
ucuz bulunabilen linyit kömürüne gö
re yapılm ıştı. Memleketimiz linyitle
rin in evsafı bu işe uygun geliyordu. 
E lektrik enerjisi, um um i cereyandan 
ve muhtemelen Çatalağzı veya San- 
yardan temin edilecekti. İşte geçen 
haftanın son günü Tuzlada temeli a* 
tılan ve inşaatı 1958 de tam am lana

rak işletmeye açılacak olan Tuzla 
Porselen Fabrikası öyle üm it edili
yordu ki zaman zaman meydana ge
len tabak kuyruklarının kopmasına 
sebep olacak ve şimdiye kadar por
selen eşya için harice ödenen dövizler 
de yurtta kalacaktır. Fabrika sofra, 
çay, kahve tak ım lan, lâvabo ve sair 
sıhhi tesisat eşyası, duvar ve döşeme 
fayansları ile izolâtör ve diğer elek
trik  porselenleri imal edecek; memle
ketin bu sahadaki ihtiyaçlarını kar- 
•ılıyacaktı,
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Ç A L I Ş M A

TÜRK İ Ş İ N  ÜÇÜNCÜ GENEL

T oplanmasına müsaade edilip e- 
dllmlyeceğl uzun müddet tered

dütlere mevzu tenkil eden Türkiye 
tşçl Sendikaları Konfederasyonunun 
Üçüncü Genel Kurulu geçen haf
tanın başında Ankarada, İnşaat 
İşçileri Sendikanı lokalinde yapıl
dı. Bu suretle Türk-tş’in hukuken 
olduğu kadar fiilen de meşru bir 
teşekkül olduğu, bir kere daha, an 
laşıldı. Aslında Türk-lş’in Üçün
cü Genel Kurııl toplantısının daha 
önce yapılması gerekiyordu. Ama 
yıllardan beri faaliyette bulunan 
birçok birlik ve federasyonun Ça
lışma Bakanının teşebbüsü ile k a 
patılmadı üzerine, İşçi- çevrelerinde 
bazı haklı tereddüdierin doğması
na yol açmıştı. Büyük fedâkârlık
lar ve emekler pahasına ortaya 
çıkarılm ış olan Konfederasyonun 
da birlik ve federasyonları kapa
tan zihniyetin hışm ına uğramasın
dan endişe ediliyordu, tşte bu en
dişeler. genel kurul toplantısını 
bir müddet daha geriye itm işti.

Konfederasyon ve İdarecilerinin 
Çalışma Bakanı İle münasebetleri
nin yıllardan beri “bozuk” olduğu 
ve Bakanın konfederasyon İdareci
lerini “Bakanlığın kapısından” içe
ri sokmak istemediği herkesçe b ili
niyordu. Halbuki Çalışma Bakanlığı 
memlekette İşçi ve işveren münase
betlerinin düzenlenmesi maksadi.v- 
le kurulmuştu. Bu münasebetlerin 
de ancak bütün yurttaki işçilerin 
bağlı bulundukları temsili teşekkül
ler vasıtaslyle düzenlenebileceği 
meydandaydı. Halbuki Çalışma Ba
kanı en büyük işçi teşekkülü olan 
Türk-tş'i tanımak istemiyor ve ha t
tâ  ondan "en büyük” diye bahsedil
mesini “hiyerarşi yaratm ak” sayı
yordu.

D iğer işçi teşekküllerine olduğu 
gibi, Konfederasyona karşı Çalışma 
Bakanlığının takındığı tavnn  yal
nız iktisadi değil, fakat aynı zam an
da siyasi sebepleri vardı. İktisadi 
sebeplerin başında işçilerin devamlı 
olarak “hayat pahalılığ ı” nı ileri sü
rerek ücretlerine zam istemeleri ve 
hu talepleri .  kanuna uygun olarak- 
sendlkaların birliklerin, federasyon
ların ve konfederasyonun düzenleyip 
desteklemeslydl. “K alk ınm a” olarak 
adlandırılan hareketlerin bir netice
si olarak çeşitli is kollarında istih
dam edilen işçi sayısı giin geçtikçe 
artıyor ve buna paralel olarak res
ini ve hususi sektörlerin ödediği üc
ret yekûnu, nisbî olarak değilse hile, 
m utlak  olarak yükseliyordu. Girişi
len teşebbüslerin yükü, daima oldu
ğu gibi, işçilerin sırtına yüklenmek 
isteniyordu. İşçiler diin olduğu gibi 
hugi'uı de az ücretle çalışmayı kabul

■ edip kalkınmanın yükünü üzerleri

ne almalıydılar. Tabiatiyle işçiler 
bu duruma İlelebet dayanamazlardı.

Siyasi sebeplere gelince, işçile
rin Adeta Muhalefetle söz birliği et
miş gibi “grev” ve “kollektlf iş ak 
d i” istemesi ve pahalılıktan, işsiz
likten şikâyet etmesi iktidarın ho
şuna gitmiyordu. Muhalefet de, hü 
küm et ve bilhassa Çalışma Bakanlı
ğı dururken işçilerin ve işçi hakla
rının müdafii kesilm işti! tşte bütün 
bu sebepler, işçiler ve işçi teşek
külleri aleyhine bir cereyanın haş
lamasına âm il olmuştu. Halbuki me
sele basitti. Muhalefetin bugün iste
diği D.P. nin dün istediğinden ve o 
zaman müdafaasını yaptığı hak ve 
hürriyetlerden biraz olsun farklı de
ğildi. tşçl teşekkülleri kanunen si
yasetle meşgul olamazlardı; fakat 
İşçiler birer vatandaş ve işçi olarak 
kendi menfaatlerinin gerçekleşmesi
ne çalışanlara, dertlerini dinleyenle
re karşı, dün olduğu gibi bugiin de 
“yak ın lık” gösteriyorlardı. En az 
1946 dan heri dört elle sarıldıkları
D.P. nin İktidara gelip işçi dertle
rini halletmek im kânına sahip ol
duktan sonra hal çaresi beklemekte 
olan işçi meselelerini birer birer ve 
yavaş yavaş unutm ağa haşlamaları, 
vaadleri hatırlatanları “düşm anlık” 
ve “bozgunculuk” la İthama kalkış
maları karşısında, işçiler için yapı
lacak iş tabiatiyle yüzlerini ve göz
lerini başka yerlere çevirmekti.

Bununla beraber, İşçiler siyasi 
parti farkı gözetmekten tamamen 
uzak olup kendilerine reva görülen 
bütün muamelelere rağmen haklı İs
teklerinin bugün dahi kabul edilme
si halinde “demokratlara” ancak 
sempati besllyeceklerdlr. Bunun I- 
çindir ki, işçiler arasında hâ lâ  Ça
lışma Bakanlığı İle İyi geçinmek ve 
sonuna kadar “üm it” etmek tara f
tarı olanlar pek çoktur. Bunlar tk- 
tldarın -istediği takdirde- İşçilerin 
teşkilâtlanma, grev yapma, toplan
ma v.s. haklarını tanıyıp kanunlaş- 
tırahileoeğini bilmekte ve İktidarla 
arayı bozmamak için çırp ınm akta
dırlar.

N itekim  Türkiye tşçl Sendikala
rı Konfederasyonunun son Genel 
Kurul toplantısında İcra heyeti ite 
Yönetim  kuruluna seçilen üyeleri 
tanıyanlar, İktidarla “iyi geçinmek” 
tezinin Genel Kurula hâkim  oldu
ğunu anlamakta gecikmemişlerdir. 
Bununla beraber. Genel Kurulun İh
tiyatı elden bırakmadığı. İcra he
yeti ile Yönetim Kuruluna mücade
leci işçiler de seçmiş olmasından an
laşılmaktadır. Bilhassa eski Genel 
Sekreter tsmail İnan ın her şeye 
rağmen terkedilmemls ol ması genel 
kurulu teşkil eden işçilerin, dâvala
rına sadık ve şuurlu işçiler olduğu -

KURULU

Adil AŞÇIOGLU

nu göstermesi bakım ından sevindi
ricidir.

şimdi büyiik bir merhale aşılm ış
tır: Türkiye İşçi Sendikaları Konfe
derasyonu işçilerin güvenine sahip 
olduğunu ve onları temsil yetkisini 
haiz bulunduğunu İspat etmiştir. İş
çiler de en güç İktisadî ve siyasi 
şartlar altında Konfederasyona bağ
lılıklarını göstermişler ve. artık “da
ğılm ak” istemediklerini İspat etm iş
lerdir.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfe
derasyonu milletlerarası benzeri te
şekküllere hağlanmasına müsaade e- 
dilen diğer birçok m illi teşekküller 
gibi Dünya İşçi Sendikaları B irliğ i
ne katılmak lüzumunu çoktan an la
mış hu yolda gerekli kararları 
aldığı halde. Bakanlar Kurulu yıl
lardan beri istenen müsaadeyi ver
memiştir.

Konfederasyon. Türklyede İşçi 
hak ve hürriyetlerinin saflanması 
ve menfaatlerinin korunması, işçile
rin en az orta halli bir vatandaşın 
hayat seviyesine kavuşturulması, 
geleceklerinin tem inat altına a lın 
ması. işçilerin mesleki ve genel kü l
türlerinin genişletilmesi gibi son de
rece masum ve ulvi gayelerle kuru l
muştur.

Konfederasyon İcra Heyeti İle 
yönetim  Kuruluna afcır vazifeler 
düşmektedir. Teferruata ait mesele
ler ikinci plâna alınmalı ve teşki
lâtlanm a hareketine bir istikamet 
ve hız verilmelidir. Konfederasyon 
bilhassa mevcut sendikalar ve b ir
liklerle federasyonlar arasında en 
tabii “irtibat organı” olmalı, bun
ların herbirinin sağladığı haşarılar
dan diğerlerini haberdar etmek ve 
onlara yol göstermek suretiyle işçi 
hareketine fayda temin etmeli ve 
muayyen meseleler karşısında tu tu 
lacak yolu göstermek ve çeşitli 
mevzularda İşçi teşekküllerini ay
dınlatmak suretiyle İşçi hareketinin 
birliğini kuvvetlendirmeiidlr. Bütün 
bunların sadece maddi imkânlarla 
başarılabileceğini iddia etmek doğ- 
n ı değilir. Biraz çalışma ve gayret
le büyük işler başarılabilir. Basın 
e«klsi gibi İşçi meselelerine karşı 
çekingen ve hasmane bir tavır ta 
kınm aktan vazgeçmiştir Konfede
rasyonun ilk işi hasınla devamlı ve 
sıkı bir münasebet kurmak olmalı
dır.

Türkiye tşçi Sendikaları Konfe
derasyonu yeni İcra Heyeti ile Yö
netim Kuruluna tarihi vazifeler düş
mektedir. tşçller ve sendikalar da 
Konfederasyonu her bakımdan des- 
tekllyerek ona bu güç vazifede yar
dımcı olmalıdırlar.
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D Ü N Y A D A  O L U P  B İ T E N L E R

Kral Hüseyin Kral Faysal
Kul sıkışmayınca, Htztr yetişmez

Irak
Paşa istirahatte!

Bu haftanın başında Pazartesi g ü 
nü Yeşilköy hava alanına konan 

bir uçaktan orta boylu, şişman ve a- 
sık yüzlü bir yolcu indi. Yolcu Bağ- 
dattan geliyordu ve karşılayıcılarının 
arasında Başbakanlık Müsteşarı A h 
met Salih Korur ile Vali Prof. Gökay’- 
ın da bulunması Bağdattan gelen yol
cunun mühim  bir şahsiyet olduğunu 
gösteriyordu.' Am a doğrusu, karşıla
yıcılar Bağdatlı yolcuyu nerdeyse ta- 
nıyamıyacaklardı. Uçaktan inen asık 
yüzlü adamla Irakın güler yüzlü dev
let adamı Nuri Sait Paşa arasında 
dağlar kadar fark vardı.

Am a bu karşılamada yadırgıyan 
sadece karşılayıcılar değildi. Nuri Sa
it Paşanın gözleri de Türkiyeye her 
gelişinde kendisini hava alanında kar
şılayan vefakâr dostu Menderesi boş 
yere arıyordu. Başbakanlıktan düş
menin, demek ki böyle önceden hesap
lanması imkânsız bazı başka acı ne
ticeleri de vardı! Halbuki Başbakan 
Menderes o sırada Ankarada kendisi 
için çok ehemmiyetli bir meseleyle, 
Bölükbaşının teşrii masuniyetinin ref’i 
ile meşgul bulunuyordu.

Nuri Sait Paşa, Yeşilköy hava a- 
lamnın şeref salonunda bir saat ka
dar istirahat ve karşılayıcıları ile 
sohbet ettikten sonra, geldiğinden da
ha asık bir yüzle uçağa bindi ve Lon- 
draya doğru havalandı. Anlaşıldığına 
göre Bağdatta Sir Nuri’nin başba
kanlıktan uzaklaştırılmasından sonra 
memlekette kalması da uygun görül
müyordu. Sabık başbakan hükümet
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derişikliğinden um ulan faydalar elde 
edilinceye kadar Bağdattan uzaklaş
tırılıyor. İngiltere ve Fransada gön
lünü avutması tavsiyesiyle uçağa bin
diriliyordu.

İk i  k r a l a ra s ın d a

Nuri Sait uçağa atlayıp Istanbuldan 
ayrılırken Bağdatta da iki genç 

kral arasında yapılan görüşmeler so
na eriyor ve bir resmi tebliğ neşredi
liyordu.

Ürdünün genç kralı Hüseyin b ir
kaç günden beri Bağdatta bulunuyor 
ve kendisi gibi hem genç, hem de Ha- 
şim l hanedanına mensup Favsal I I  
ile memleketinin durumu hakkında 
görilş değiş-tokuşunda bulunuyordu.

Nablusî’yi ve Nâsırcıları biraz ce
saret ve meharetiyle daha çok da A l
tıncı Amerikan Filosunun müdahale
siyle bertaraf etmeye muvaffak olan 
K ral Hüseyin çok ciddî meselelerle 
karşı karşıyaydı. Bunların başında da 
şüphesiz tam takır Ü rdün hâzinesi ge
liyordu. Hamiyetli komşu Sutıd, kese
nin ağzını açmıştı ama. hazine gene 
de doymak bilmiyordu! Hüseyin, ak 
rabası Faysaldan 7 milyon sterlinlik 
bir İktisadî yardım istemeye gelmişti.

Resmi tebliğde “iktisadi yardım 
hususunda tam bir anlaşmaya varıl
d ığ ı" itina ile ifade ediliyordu. Demek 
Hüseyin Bağdattan Am m ana elleri 
boş dönmüyordu.

A. B. D.
Demagojinin zaferi

S
tanford Üniversitesi profesörlerin
den W ılliam  K. Shervvood (yaş: 41)

o sabah Pacific Grove’deki laboratu
arına gitmek Üzere evden çıkarken, 
karısına, “kendimi öldüreceğini” d e 

mişti. Mrs. Shervvood birkaç gün ön
ce aldığı bir mektuptan dolayı kocası
n ın canının son derece sıkılm akta ol
duğunu bilmiyor değildi ama gene 
de profesörün bu sö zü n ü  tutacağını 
aklına bile getirmiyordu. Profesör 
Sherwood muhitinde çok sevilen bir 
adamdı ve herşey onu hayata bağlı
yordu. Yüksek tahsilini Chicago Ü n i
versitesinde, ihtisasım ise Oxford’da 
yapmıştı. Meslekdaşlan arasında 
“parlak” bir araştırıcı olarak tema
yüz etmekte gecikmeyen Sherwood, 
bir müddettenberi de, Stanford Ü ni
versitesinde, kanser üzerinde araştır
m alara girişm iş ve bu araştırmalar 
neticesinde kanser ile bazı kalp ve 

ruh hastalıkları arasında yakın bir il
ginin bulunduğu kanaatine ulaşmıştı, 
önüm üzdeki günler içinde yapacağı 
denemeler, bu kanaatin ne derece doğ
ru olduğunu gösterecekti. Çok sevdi
ğ i dört çocuğunun istikbal endişesi 
bir tarafa bırakılsa bile bu deneme
lere bağladığı büyük üm itler onu sa
bahleyin evinden çıkarken karısına 
söylediği cinsten bir delilik yapmak
tan alıkoymaya yeterdi.

Profesör Shenvood’un birkaç gün 
önce aldığı ve canım son derece sıkan 
mektuba gelince, bu mektup Am eri
kan Temsilciler Meclisinde kurulan 
meşhur Amerikan aleyhtarı faaliyet
leri tahk ik  komitesinden yollanmıştı. 
Bu komite, bilindiği gibi, geçenlerde 
ölen senatör McCarthy tarafından A- 
merikan komünistlerinin faaliyetini 
meydana çıkarmak maksadıyla kuru l
muş ve çok geçmeden, asıl gayesini 
unutarak, bu şöhret budalası dema
goji üstadının elinde, dehşet saçan 
modern bir engizisyon âleti haline 
gelmişti. McCarthy komitesi yüksek 
devlet memurlarına, ordu ileri gelen
lerine, aydınlara akla hayale gelmiye- 
cek suçlar yüklemekten kaçınmamış, 
geçtiği yollan, "mahvedilm iş hayat
lar ve henüz gelişmekte olan çalışma
ların harabeleri” ile doldurmuş bir ko
miteydi ve kurucusunun ölümünden 
sonra da aynı yolda yürüyerek etrafa 
dehşet saçmakta devam ediyordu. 
McCarthy’nin ölümünden bu yana, 
ilk  kurbanı Kanadanın Kahire Büyük
elçisi M. Norman olmuştu. B ilindiği 
gibi, komite önünde açıklanan sözde 
Amerikan aleyhtarı hareketlere ge
çen aylarda Norman’m da ismi ka
rışmış, buna pek üzülen Büyükelçi 
kendini Kahiredeki Kanada elçiliğinin 
üst katından atm ak suretiyle intihar 
etmişti. Bu hâdisenin arkasından ko
m itenin suallerine cevap vermekten 
kaçınan Amerikalı meşhur piyes ya
zan  Arthur Miller -Mr. Monroe- in 
altı aya mahkûmiyeti gelmiş ve bun
dan sonra da. felâket ibresi zavallı 
Shenvood’un üzerine çevrilmişti.

Komite, ilim  adamını, dinlediği şa
hitlerden birinin 1938 senelerinde top
lanıp komünizm m e vzu u  etrafında
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McCarthy
ism i kaldı yadigâr

müzakereler yapmakta olan arkadaş
lar arasında irtibatın Bili Shenvood 
isminde birisi tarafından sağlanm ak
ta olduğunu söylemesi üzerine sorgu
ya çekmeyi kararlaştırm ıştı. Ancak 
McCarthy devrinden beri bu komite 
tarafından şahit sıfatıyla dinlenmek 
dahi insanın damgalanmasına yetiyor
du. Hele komite huzuruna çıkışının 
televizyonla da yayınlanacağını öğ 
renmek Shenvood'u büsbütün müte
essir etmiş ve değerli ilim  adamı, ken
disini hayata bağlayan bağlar ne ka
dar kuvvetli olursa olsun, intihar et
meye karar vermişti.

Profesör Shenvood, intihar etme
den önce üç mektup hazırlam ış bulu
nuyordu. ölüm ünden sonra ele geçen 
bu mektupların birincisi tahkik kom i
tesine, İkincisi ailesine, UçUncüsU ise 
Oakland'deki bir avukat arkadaşına 
hitaben yazılmıştı.. Komiteye yazdı
ğı mektupta. Shenvood şöyle demek
tedir: ‘'Komitenin geçtiği yollar m ah
vedilmiş hayatlar ve henüz gelişmek
te olan çalışmaların harabeleri ile do
ludur. Komitenin hayatıma müdaha
lesini hiç de hoş karşılamıyorum. Bu 
müdahale, insanlık için çok ehemmi
yetli olan çalışmalarıma hasretmem 
gereken kıymetli zamanım ı kaybet
tirmektedir.” Ailesine yazdığı mek
tupta ise şu satırlara rastlanılıyor: 
"Komite hayatım ı ve maişetimi teh
dit etmektedir, tk i gün sonra halkın 
diline düşmüş olacağım. Hayatım ın 
gen kalan kısmını hapishanede değil, 
Laboratuvarda geçirmek isterdim.”

Bu sonuncu mektubu- yazıp yatak 
odasına bıraktıktan sonra Shervvood 
karısına ve çocuklarına veda ederek 
evden ayrılm ış ve bir daha da dönme
miştir. Kocasının uzun süren yokluğu
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sırasında aklına onun sabah evden çı
karken söylediği sözler gelen Mrs. 
Shenvood derhal lâboratuv&ra koş
muş ancak ne kadının feryatları, ne 
de meslek arkadaşlarının gayretleri 
kuvvetli bir zehir içm iş bulunan iliın 
adam ını kurtarm aya kâfi gelememiş
tir. Bu intihar hâdisesi sonunda Mc- 
Garthycilik yeni bir zafer kazanmışa 
benzemektedir. Ancak bu gibi zafer
lerin kısa ömürlü olacağına, demago
jin in  arkasındaki şahsi emelleri 
MoCarthy'nin ölümünden önce sezmiş 
bulunan Amerikan halkının artık bu 
dehşet haraketlerine bir son vermek 
zamanının gelmiş olduğunu yakın za
manda anlayacağına şüphe yoktur.

Uzak Doğu
Yen! ihtiyaçlar

A lman Başbakanı Dr. Conrad Ade- 
nauer'den sonra, VVashington, ge

çen hafta hatırlı bir m isafir daha a- 
ğırladı. Bu yeni m isafir güler yüzlü 
Japon Başbakanı Kishi idi ve Waa- 
hington’a, Amerikan idarecileri ile 
her iki Devlet bakım ından da çok ö- 
nemli olan Uzak Doğu meseleleri U- 
zerinde bir fik ir ve görüş değiş-toku- 
şunda bulunmak üzere gelmişti.

Japon Başbakanının bu Washing- 
ton ziyareti, Pasifik ötesi Amerikan 
siyasetinin çok nazik bir devre geçir
diği günlere denk geliyordu. H ak i
katen, son zamanlarda cereyan eden 
bazı hâdiseler Birleşik Amerikaya bu 
siyasetini yeniden gözden geçirmesi 
gerektiğftıi göstermişti. Bu hâdisele
rin  başında Formoza karışık lık tan 
(AKİS, sayı: 161» geliyordu. Bu ka- 
n ş ık lık lan  başta İngiltere olmak üze
re Avrupa Devletlerinin Kızıl Ç in ile 
yapılan ticaret üzerine konulan 
ambargoyu kaldırm ak hususunda a l
dıkları karar takip etti. Bu karar. 
Birleşik Amerikayı. Pekin hüküm e
tiyle ticari münasebetler kurmamak 
hususundaki inadında tek başına bı
rakm akla kalmadı, aynı zamanda U- 
zak Doğu siyaseti mevzuunda Batılı- 
lar arasındaki görüş ayrılık ların ı da 
ortaya çıkardı. İşte Japon Başbakanı 
K ishi’nin bu ziyareti sırasında bütün 
bu meselelerin gözden geçirilm iş ol
duğu şüphesizdi.

Japon Başbakanı ile Amerikan ida
recileri arasındaki görüşmelerin a- 
ğırlık  merkezini Amerikan - Japon 
münasebetleri teşkil ediyordu. B ilin
diği gibi. Amerikanın Japonyaya kar
şı takip ettiği siyasette, şimdiye ka
dar, politik endişelerden ziyade stra
tejik endişeler rol oynuyor ve Penta
gon, Japonyaya, herşeyden önce A- 
merikan deniz ve hava kuvvetlerine 
Uzak Doğuda en müsait Us gözüyle 
bakıyordu. Ancak Japon halk e fkân  
Amerikanın bu tutumundan artık bık
kınlık getirmeye başlamıştı. İkinci 
Dünya Harbinin sona erdiği günler
den bu yana eski sınai ve ekonomik 
üstünlüğünü tekrar kazanmış bulunan 
Japonya, pasif bir siyaset takip et
mekten usanıyordu. Japonlara göre

Uzak Doğu kendileri için büyük im 
kânlarla dolu bir Dazar teşkil ediyor, 
fakat Birleşik Amerikanın Japonya 
siyaseti on lann  bu pazara el uzatma- 
lanna  im kân bırakmıyordu. .Amerika 
K ızıl Çinle ticaret yapmamak inadın
dan vazgeçmediği müddetçe Japonya 
da Pekin hükümetiyle ticari münase
betlere girişemiyecekti.

Bundan başka, Japon Başbakanı 
Kishi VVashington’da Amerikan ida
recilerine Güney Doğu Asya Devlet
leriyle ticaret mevzuunda da bir plân 
sunmaktan kendini alamamıştı. Ger
çekten, İk inci Dünya Harbi sona ere
li on yıl olduğu halde dünyanın bu 
çok ehemmiyetli bölgesi için hazırlan
mış bir iktisadi kalkınm a plânı yok
tu. Bundan başka, iktisaden geri du
rumda bulunan Güney Doğu Asya 
memleketlerine yapılan dış yardım 
lar da ta tm in  edici olmaktan uzak 
bulunuyorlardı. Kishi, Amerikan ida
recilerine sunduğu bir plânda. Güney 
Doğu Asyada Japonyanın baş rolü 
oynıyacağı bir iktisadi düzen kurm a
yı teklif ediyordu. Amerikanın bu 
Japon plânını fena karşılamadığı an 
laşılıyordu. O kadar ki Japon Başba
kanı, daha Amerikadan ayrılmadan 
önce, kabinesinde bu plânın gerektir
d iği bazı değişiklikler yapacağını, 
meselâ Güney Doğu Asya memleket
lerinin iktisadi durumunu çok iyi bi
len Japon ticaret odaları başkanını 
Dış İşleri Bakanlığına getirmeği dü
şündüğünü açıklamaktan çekinmiyor
du.

Washington'da Japon Başbakanı ile 
Amerikan idarecileri arasında yapı
lan görüşmelerin mühim  noktalann- 
dan biri de Japonya'nın silâhsızlan
ması ve Japonyadaki Amerikan as
kerlerinin çekilmesi meselesiydi.

Japonların memleketlerinde Ameri
kan askerlerinin dolaşmasından hiç 
hoşlanmadıkları bir vakıaydı. Ame-

Kishi
“ V . 8. go home!”
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rika da Japonyadaki askerlerini geri 
çekmek fikrine muhalefet etmiyordu. 
Ancak bu i? Japonyamn silâhlanm a
sına muvazi olarak ve tedricen yapı
lacaktı. Japon silâhlı kuvvetlerinin 
gücü, bu m ühim  stratejik bölgeyi tek 
başına koruyacak dereceye ulaştığı 
gün, Japonyadan son Amerikan as
keri de ayrılm ış olacaktı.

Macaristan
Rapordan sonra
(  eçen haftanın başlarında. Birleşik 

Amerikada, bütün dünyada büyük 
bir alâkayla karşılanan bir rapor ya
yınlandı. Rapor tam  391 sahife tu tu 
yordu ve geçen Kasım ayında Maca- 
listanda cereyan eden kanlı hadisele
ri incelemekle vazifeli Birleşmiş M il
letler komisyonu tarafından hazırlan
mıştı.

Raporun başında da belirtildiği 
gibi. Birleşmiş Milletler tarafından ve 
kanlı hadiselerin hemen ertesinde ku
rulan bu komisyonun, incelemelerini 
Macaristanda vapması gerekirdi. An
cak ihtilâlden sonra kurulan Macar 
Hükümeti böyle bir incelemenin iç iş
lerine mücjahale olduğunu ileri süre
rek komisyon üyelerini sınırlarından 
içeri sokmamış, hattâ Macaristana 
bir seyahat yapmak isteyen Birleş
m iş Milletler Genel Sekreteri Ham- 
marskjoeld'ün bu arzusunu bile ka
bul etmemişti. Bu bakımdan, komis
yona, tahk ikat işini geliştirebilmek i- 
çin tek çare kalıyordu: İhtilâlden son
ra dış memleketlere sığınan Macar
ların ifadelerine m üracaat etmek., 
işte geçen haftanın başlarında yayın
lanan 391 sayfalık raporu hazırlamak 
ancak bu suretle m üm kün olmuştu.

D ış memleketlere sığınan Macar
ların söylediğine göre Macar hadise
leri başlangıçta silâhlı bir ayaklanma 
hareketi olmaktan çok uzaktı. Ancak

PolonyalI bakımsızlık taraftarların ı 
desteklemek üzere tertip edilen barış
çı bir toplantının silâh gücüyle dağı
tılm ak istenmesi üzerine Budapeşte 
halkı silâha sarılmış ve çok geçme
den de, bütün Macaristanda ayaklan
m alar artık patlak vermişti. O sırada 
iktidarda bulunan Macar hükümeti 
halkı teskin etmek için bir yandan 
iktidarı îm re Nagy'ye bırakırken d i
ğer yandan da Rus kuvvetlerini davet 
etmiştir.

Gene dış memleketlere sığman 
Macarların söylediğine göre, Rus 
kuvvetlerinin bütün Macaristanda 
yaptığı mezalim, bütün tahminlerin 
üstündedir. Sovyet kuvvetleri ayak
lananları cezalandırmak için giriş
tikleri harekette çarpışmalara katıl- 
m ıyan lan  da öldürmüşler ve birçok 
binayı tahrip etmişlerdir. Bu teca
vüzler esnasında Sovyetler kadın ve 
çocuk farkı gözetmeksizin herkesin 
üzerine ateş açmışlardır. H attâ  bir 
seferinde ekmek almak için bir fırın 
önünde kuyruk yapmış halk üzerine 
ateş açmış, diğer bir seferinde de bir 
Kızılhaç otomobili makineli tüfek a- 
teşine tutu larak içindeki yaralılarla 
hemşireler öldürülmüştür. Sovyet 
zırhlı birlikleri ise oaddeler ve so
kaklar üzerindeki bütün binaları ate
şe tutm uşlar ve top ateşi ile yıkılan 
her binanın altında ortalama 20 ilâ  
50 kişi ölmüştür.

Sovyet mezalim ini anlattıktan 
sonra, rapor Nagy hükümet- üzerinde 
durmaktadır. Macar mültecilerine 
göre Nagy hükümeti meşru bir hükü
met idi ve Sovyet kuvvetlerinin geri . 
çekilmesi için çlinden gelen gayreti 
sarfetmişti. Ancak Rusların Budapeş- 
teyi işgal etmesinden sonra Nagy 
kuvvet yolu ile iktidardan uzaklaştı
rılmış, Yugoslav Büyükelçiliğine ilti
ca eden Başbakan ve arkadaşları bu
radan kaçırılarak Romanyada mecbu

ri ikamete tâbi tutulmuşlardır.
Raporun son faslı Macaristanda 

yeni bir ihtilâ l ihtimaline ayrılm ış 
bulunmaktadır. Ancak birincisinin ne 
kadar kanlı bir şekilde bastırıldığı ve 
bu bastırma sırasında Macar halk ı
nın ne kadar biiyük kayıplara uğra
dığı düşünülürse, böyle bir ihtimalin 
ne kadar uzak olduğu zaten kendili
sinden meydana çıkar. Üstelik, rapor
da da belirtildiği gibi, gerek Kadar 
hükümeti, gerek Sovyet kuvvetleri 
bu birinci alarm  çanı üzerine bütün 
dikkatlerini toplayarak memleketin 
üzerine bir dehşet agı germişler ve 
Macar milletini kendilerine ikinci bir 
defa daha karşı koyamıyacak hale ge
tirmişlerdir.

Bu raporun yayınlanmasından son
ra artık  Sovyet Rusyanın maskesi 
düşmüştür.. Tarafsız bir komite ta 
rafından hazırlanan rapor - komite 
Avusturalya, Seylân, Danimarka, Tu
nus ve Uruguay temsilcilerinden te
şekkül ediyordu -, Macaristan hadise
lerinde Rusyanın oynadığı meş'um 
rolü bütün açıklıgiyle ortkya koymuş 
bulunuyor. Şimdi Sovyet Rusya bütün 
propaganda vasıtalariyle bu raporun 
asılsız birtakım  sözlerden ibaret oldu
ğunu ileri sürmeye çalışacaktır. Fa
kat Küneşin balçıkla sıvandığı şimdi
ye kadar görülmemiştir.

Kızıl CinTTO
Pembeleşmeye doğru

Geçen hafta Birleşik Amerikada 
Macaristan hâdiselerini tahkikle 

vazifeli Birleşmiş Milletler komisyo
nu raporunun yayınlandığı günlerde. 
Pekinde de Kızıl Ç in Başkanı Mao 
Tse-Toung’un geçen Şubat ayında 
toplanan Yüksek Devlet Konferansın
da okuduğu rapor açıklandı.

Rapor, "Ç in  halkı içindeki sınıf ve 
menfaat ayrılık ları” ismini taşıyor
du. Demokrasi ile idare edilen mem
leketlerde hiç de garip karşılanmıya- 
cak bu isim komünist rejimde yayın
lanan bir raporun başında bulununca, 
yadırganıyordu. Z ira Marksist dok
trine göre proleter saltanatının kurul
muş olduğu bir yerde artık sınıf ayrı
lığı, menfaat ayrılığı diye bir şey ba
his mevzuu olamazdı! S ın ıf ve men
faat ayrılık ları kapitalist rejimlere 
has bir özellikti ve proleter hak im i
yeti kurulduktan sonra ortadan kat- 
kardı. Halbuki Mao Tse-Toung, ya
yınlanan raporunda, proleter hak im i
yetinin kurulmuş olmasına rağmen 
Ç in ’de bu gibi ayrılıkların ortadan 
kalkmadığından dem vuruyordu. Cin 
Devlet Başkanına göre, bu ayrılıklar 
bilhassa işçi sınıfıyla köylüler ve ay
dınlar arasında hüküm  sürüyordu. 
Bundan başka işçi, köylü ve aydınla
rın kendi aralarında da ayrılıklar 
vardı. Bu ayrılık lar her şeyden önce 
cemiyetin menfaatiyle fertlerin men
faati arasındaki çatışmalardan, sonra 
da memurların bürokratik davranış
larından doğuyordu. Ancak, Çinde sı
nıf ayrılıklarının olması bu aynlıkla-

Macaristaıı hâdiselerinde Rus tankları
H(u< rolü oynadıkları anlaştldt
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ALMANY ANIN BİRLEŞTİRİLMESİ 
VE 15 EYLÜL SECÎMLERt

Feyyaz TOKAR

Bonn . Haziran...

F ederal A lmanya 15 Eylülde yapı
lacak umum i seçimlere hazırlan- 

maktadır. Seçim faaliyetinin hara
retle devam ettiği şu günlerde zihin
leri meşgul eden en mühim  mesele
nin A lmanyamn birleştirilmesi ol
ması gayet tabiidir.

Şansölye Adenauer’in Amerika- 
ya kadar gidip Başkan Eisenhower 
ile konuşmasından sonra da Alman- 
yanın birleştirilmesi probleminde 
ferahlık verici hiç bir değişiklik ol
mamıştır. Bu görüşmelerden sonra 
neşredilen resmi tebliğde NATO’nun 
lüzum ve ehemmiyeti üzerinde de 
durulmuş olması. Amerikanın, A l
man seçimleri arifesinde NATO’dan 
ayrılma ve silâhsız bir A lmanya fi
kirlerinin şampiyonluğunu yanan 
Sosyalist Partisine nazikâne bir i- 
kazı olarak kabul edilmelidir. Birleş
me mevzuunda karsı tarafı teşkil e- 
den Rusyanın A lman seçimlerinden 
evvel Doğu ve Batı Almanyamn 
birleşmesi yolunda müsbet adım lar 
atmasını beklemek fazla nikbinlik 
olacaktır. Zira Sovyet Rusya, kuv
vetli bir orduya sahip ve birleşmiş 
bir A lmanya hayalinden korku duy
maktadır. Tam seçimler arifesinde 
birleşme yolunda yumuşamanın A- 
denauer lehinde iyi bir hava yarata
cağını pek iyi bilen Sovyetlerin böy
le bir harekette bulunm ıvacaklan 
tabiidir. Sovyet Rusya, Sosyalist 
Partisinin seçimleri kazanması ha
linde. karsısında silâhlanmadan vaz 
geçmiş. NATO'yu terketmiş ve do- 
layıslyle A lmanyamn harp gücünü 
zayıflatm ış bir iktidar bulacağını ü- 
m it etmektedir.

★

B irleşme mevzuunda bugüne ka 
dar atılan ve neticesiz kalan a- 

dım lara bir göz atm ak icap ederse, 
Berlin Konferansına kadar gerilere 
gitmek gerekir. Müteakiben pört 
Büyüklerin 1955 senedi Temmuzun
da Cenevre konferansı sırasında, ay
nı senenin Ekim  ayında toplanma
ları takarrür eden Dışişleri Bakan
la n  toplantısı için hazırladıkları di
rektifler gelmektedir. Bu direktif
lerde, Almanyamn A lm anlann m illi 
menfaatlerine ve Avrupa emniyeti
ne uygun olarak, serbest seçimlerle 
birleştirilmesi, um um i bir prensip 
halinde ifade olunmuştu. N itekim 
bu prensibin vaz’ından bir bucuk 
ay sonra Şansölye Adenauerin Mos- 
kovayı ziyaretinde, Rusya ile A l
manya arasında diplömatik m üna
sebetlerin teessüsü halinde birleşme
nin tahakkukunun daha da kolay
laşacağı Kremlin liderleri tarafın 

dan ifade ediliyordu..
1955 Ekim inde Cenevrede topla

nan Dışişleri Bakanları konferansı
nın Dört Büyükler tarafından tesbit 
olunan prensibe rağmen akametle 
neticelenmesi ve o günden bu yana 
yapılan muhtelif tem aslann Rusya- 
nm vaziyetinde menfiye doğrıı bir 
tekâm ülün mevcudiyetini gösterme
si bilhassa A lm an milleti üzerinde 
psikolojik bir şok yapabilecek ka 
dar gayn  müsait tesirler icra etmiş
tir. Muhalefetin, İktidarın dış siya
setine ve metodlarına tevcih ettiği 
tenkidler bir yana, hükümet üyeleri 
arasında Alman meselesinin Sovyet
lerle iki taraflı müzakere mevzuu 
yapılması bahsinde başerösteren fi
kir ayrılıkları bu siyasi şokun en 
bariz cephesini göstermiştir.

Dışişleri Bakanı Von Brentano’- 
nun Moskova nezdinde direkt teşeb
büs yapılması hususundaki ifadele
rine Şansölye Adenauer'in, bakam 
tekzip edecek bir lisan kullanması 
birleşmenin temini yolunda atılan 
çapraşık adımlardı. N itekim  Von 
Merkatz gibi bir bakan da, Sovyet
lerin, A lman meselesinin her iki A l
man devleti arasında müzakere e- 
dilmesi tezine yaklaşarak Pankow'- 
la temas aranmasına müzahir gö
rünmüş ve A lmanyadaki bu fik ir 
ayrılıkları Rusları daha sert bir ta 
vır takınmaya sevketmişti.

Bu güç şartlara rağmen Şansöl
ye, bir taraftan askerlik ve mecbu
ri hizmet kanunlannı çıkartmaya 
muvaffak olurken, diğer taraftan da 
Ruslarla iki taraflı müzakere cere
yanına mukavemet ediyordu.

Adenauer malûm  ihtiyatlı hare
ketleri, belirli siyaseti ve fedakâr
lıkları neticesinde kazandığı Batının 
itimadını sarsmamağa çalışırken 
Ruslarla direkt müzakere tesisi 
suretiyle A lmanyamn birleşmesi 
bahsinde Amerika. İngiltere ve 
Fransayı gücendirebilecek tehlike
li bir vaziyet ihdas etmemek için 
de gayret sarfediyordu. Zira Alman

H E R K E S

O K D Y  O  B
V,

meselesi ne yalnız Rusya ile ve ne de 
yalnız Batı ile halledilebilirdi.

Ancak Şansölyenin bu sabır ve 
ihtiyatı efkârı umumiyenin bir kıs
m ının ve bilhassa Sosyalist ve Libe
ral parti muhitlerinin Federal hü
kümeti, A lman meselesinde hare
ketsizlikle ve Rusyadaki değişiklik 
neticesinde beynelmilel sahada vu
ku bulan tekâmülleri idrak etme
mekle itham etmelerine sebep ol
muştu. Bu itibarla Federal hükü
met bir taraftan bu tarzda bir m a
nevi tazyik altında bulunurken, di
ğer taraftan A lman meselesini ye
niden ortaya atabilmek için müsait 
şartların zuhuruna intizar ediyor
du.

Bu suretle Cenevre konferans
larından ve Sovyetlerle diplomatik 
münasebet tesisinden sonra uzunca 
denilebilecek bir zaman geçmiş ve 
bu esnada Saar ve Almanyadaki 
NATO orduları masrafları gibi ba
zı meseleler az veya çok tatm inkâr 
bir esasa bağlanmıştır. Fakat Fe
deral Cumhuriyet ile Sovyet Rusya 
arasındaki münasebetler salâh kay
detmemiştir.

Rusyanın Bonn sefiri Zorin'in 
geri alınmasından sonra Sim irnov’- 
un gönderilmesine kadar geçen u- 
zun müddet zarfında Rusya diplo
m atik  münasebetlerin tesisinin ken
disi için bir şey ifade etmediğini an 
latmaya çalışmış ve Almanyadaki 
askeri kanunlara, komünist partisi
nin kapatılmasına karşı sert reak
siyonlar göstermiştir. Bütün bu ha
reketler. A lmanyamn birleştirilme
si ihtimallerini her geçen gün biraz 
daha uzaklaştırm ıştır.

Rusya münasebetleri gerek A l
man milletinin, gerek Adenauer par
tisinin secim «ansının aleyhine ink i
şaf ederken Şansölyenin gayretiyle 
Bonn'da toplanan NATO konseyinin 
Almanya meselesinin tartışması A- 
denauer ve partisine karşı Batılı bü
yüklerin sempatisini göstermesi ba
kım ından halk oyu üzerinde mües
sir olmuştur.

Görünen şudur ki. sulh teşebbüs
lerinin bir türlü  yumuşatamadığı 
Rusya, silâhlı bir A lmanya karşısın
da endi«e ve korkuya kapılm akta
dır. Rusyanın A lmanyamn birleş
mesi karşılığında istiyeceği bedel, 
bu sebeple tarafsız ve silâhsız bir 
A lmanyamn yaratılması olacaktır, 
tundradaki Silâhsızlanma Konfe
ransı ve 15 Eylülde yapılacak olan 
Alman seçimlerinin neticesi birleş
me meselesine yeni bir hal tarzı ge
tirmese bile, hadiselere başka bir 
zaviyeden bakılmasını m üm kün k ı
lacaktır.
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Mao Tse - Toung
Sen de m i

rin ilelebet devam edeceği mânasına 
alınmamalıydı. Zamanla işçilerle köy
lüler ve aydınlar arasındaki ayrılık»- 
lar giderilecek ve Çin o zaman im ti
yazsız, sınıfsız bir kitle halini a la
caktı.

Mao Tse-Toung’ıın bu söyledikleri, 
hiç şilphe yok ki, Moskova'nın çaldık
larından çok farklı bir havaydı. Sov
yet idarecileri, üstadları Marx'ın gö
rüşlerine uygun olarak, Rus halkı a- 
rasında hiç bir sınıf ve menfaat ay
rılığı bulunmadığını ileri sürüyorlar
dı. Sovyet idarecilerine göre, komü
nist bir rejimde sınıf ve menfaat ay
rılığından bahsetmek saçma bir iddia 
olmaktan öteye gidemezdi. Ancak 
Mao Tse-Toung'un sözleri ile Sovyet 
idarecilerinin söyledikleri arasındaki 
fark yalnız bu noktaya inhisar etm i
yordu. Mao Tse-Toung’ıın bundan 
sonra söyledikleri de Sovyet idareci
lerini hayret ve endişeye düşürecek 
şeylerdi. Meselâ, Mao Tse-Toung halk 
arasında şüphe ile karşılanan bazı 
doktriner meseleleri kitleye kabul et
tirmek için zor kullanmanın bir işe 
yaramıyacağını söylüyordu. Çin Dev
let Başkanına göre hiç kimse zorla 
Marks’çı yapılamazdı. Kitleler an
cak ikna yoluyla bir görüşe iltihak et
tirilir. meselelerin aslı ancak serbest 
tartışma sonunda ortaya çıkabilirdi. 
Kitleleri ikna etmek ise aydınlara 
düşen bir vazifeydi. Gerçi bu aydın
lardan bazısı Marksçı görüşe inanm ı
yor olabilirdi ama bunlar da kanun
ların kendilerine çizdiği çerçeve için
de görüşlerini ortaya koyabilirler, ge
ne aynı çerçeve içinde kalmak sartiy- 
le konuşup yazabilirlerdi. Proleter 
Çin Cumhuriyetinin, rejimini geliştir
mek için, demokratik usullerden fay
dalanmaya ihtiyacı vardı.

Raporunun yayınlanmasına tekad- 
düm «den günlerde yaptığı bazı ha
reketler Mao Tse-Toung’un sözlerin
de samimi olduğunu gösteriyordu. 
Meselâ geçen yıl irinde bazı sınırlara 
riayet etmek şartiyle çeşitli fikirlerin 
ifade edilmesi serbest bırakılmış, bu 
ayın başlarında da bundan iki sene 
önce rejim alevhinde komplo kur
makla suçlandırılıp hapsedilen yazar 
Hufeng tahliye edilmişti. Bu hareket
ler ve sözler Çinde yeni ve liberal 
Markscı anlayışın doğmak üzere ol
duğunu KÖstereıı belirtilerdi. Acaba 
bu liberal Markscı anlayış Çinde de 
yeni bir Macaristan faciasının doğ
masına kadar gitmeden başarıya u la
şabilecek miydi ? Zira komünizmle i- 
dare edilen memleketlerde dizginlerin 
biraz gevşetilmesi hemen rejime kar
şı bir ayaklanma temayülü uyandırı
yordu. Bundn başka, eğer Çin dene
mesi başarıya ulaşırsa diğer kom ü
nist devletler de aynı denemeye giriş
mek cesaretini kendilerinde bulabile
cekler m iydi? Bu sualleri cevaplandı- 
rabilmek için her şeyden önce hadise
lerin gelişmesini beklemek gerekiyor
du.

TALEBE VELİLERİNE 
AHMET ARSLANOZ 

DERSHANESİ

Ücret, en zayıf talebeye da
hi dersi öğretmek, sevdirmek 
ve sınıfını geçmesi şartiyle a- 
lınır.

Ayrıca hariçten belge ve bi
tirmelere girecek talebe ve bü
yüklere sınıf geçmeleri ve dip
loma almaları şartiyle yetişti
rilir.

Ahmet Arslanöz, en güç 
mevzuları dahi en zayıf tale
belerin zihnine rahat bir şekil
de nakşederek onlarda zevkle 
çalışma ve okuma arzularını u- 
yandırmaktadır.

Ahmet Arslanöz, çocuğunu
zun yalnız zekâsı üzerinde de
ğil aynı zamanda moral ve ka
rakteri üzerinde işlemektedir.

Ahmet Arslanöz, çok genç 
olduğundan çocuğunuz derhal 
Ahmet Ağabeyi sevecek ve ısı
nacaklardır.

Sayın Veliler, çocuğunuzun 
istikbaline iyi istikametler ver
meniz ve onların zevkle tahsil
lerine devam etmelerini sağla
mak için bir defa Ahmet Ars
lanöz ile görüşünüz.

î lk  dersler ücretsizdir.

Not: Taşradan geleceklere
yurt ve pansiyon temin edilir.
Adres: Ahmet Arslanöz Ders

hanesi, Ankara —  Yenişehir, 
Meşrutiyet Caddesi No. 1 Tel: 
27943.

T İ Y A T R O

Karaca Tiyatrosu
Açık lıavada temsil

G
eçen haftanın sonunda, Pazar ge
cesi Gençlik Parkının kapıların

dan giren halkın büyük bir kısmı a- 
kın akın burada yeni acilmiş bulu
nan Açıkhava Tiyatrosuna doğru yü
rüyordu. K im inin elinde yemek pa
ketleri, fındık, fıstık, k im inin kuca
ğında kundaklı çocuklar vardı.. Hep
si de Ankaranın sıcak bir yaz gece
sini açık bir gökyüzü altında yemeli 
içmeli tiyatro seyrederek geçirecekle
ri için memnun görünüyorlardı. Üste
lik seyredecekleri tiyatro da Karaca 
Tiyatrosuydu. Hava muhalefeti do- 
layısiyle temsillerini bir müddetten 
beri Üçüncü Tiyatronun sahnesinde 
vermek zorunda kalan Muammer K a
raca nihayet o gece açık havada bir 
kere daha kendisine öteden beri, bü
yük bir sevgi göstermis bulunan A n 
kara lI seyircilerinin karşısına çıkrn*ş 
bulunuyordu. AnkaralI seyirciyi tem
sil başlamadan önce asıl şaşırtan An- 
karanın göbeğinde, şimdiye kadar 
mevcudiyetinden habersiz olduklari 
1000 - 1500 kişilik bir açıkhava t i
yatrosunun bulunmasıydı. Tiyatro an- 
fiteatr şeklinde inşa edilmişti. Sahne
yi her taraftan kolayca görmek 
m üm kündü. Burada ilk temsil gece
sinin numara karışıklıkları, yer bul

ma güçlükleri gibi m alûm  keşmekeşi 
bir yana, her şey AnkaralIlara uzun 
zamandır hasretini duydukları bir a- 
çıkhava tiyatrosuna kavuşmanın se
vincini veriyordu. Hakikatte Gençlik 
Parkındaki açıkhava tiyatrosu, akus
tik  bakımından, açıkhava temsiljiri 
için hiç elverişli değildi. Sahneye yer
leştirilmiş birkaç mikrofon konuşu
lanları seyirciye duyurmağa yetiyor, 
fakat tabiatiyle m ikrofonlardan çıkan 
sesler daim î bir cızırtı, yükselip al
çalmalar içerisinde aksediyordu. Şüp
hesiz, bir sahne ve bir yarım  daire 
şeklindeki anfiden ibaret olan tiya t
ro tam mânasiyle mükemmel ve ka 
lıcı bir açıkhava tiyatrosu olmaktan 
çok uzaktı. Bununla beraber mühim 
bir ihtiyacı karşılamış ve artık sıcak
tan geceleri sinemaya dahi gidemiyen 
A n k a r a lI la r a  rahat rahat sigarasını 
tüttürerek tiyatrosunu seyretmek im 
kânın ı vermişti.

M illî İh tikâr A Ş.

M
uammer Karaca evvelki yıl ald ı
ğı bir kararla tiyatrosundan bal

dır bacak oyunlarını ç ıkanp temsille
rine komedi içerisinde daha ciddi bir 
yön, daha bir sanat varlığı ge
tirmek istemişti. Karaca böyle bir ka
rar alm akta yerden göğe kadar hak
lıydı. Uzun yıllar sahne hayatı ken
disine inkâr edilmez tecrübeler, ken
di nevi içinde sağlam bir tiyatro an
layışı, küçümsenemiyecek bir “iş a- 
dam lığ ı” kazandırmıştı. Çeçen m ev
sim Istanbuldakj tiyatrosunda Muse- 
nidis’in sahneye‘ koyduğu "Cam K ı
rık ları” “ciddiyetin” aşırılığa vardı-
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Muammer Karaca seyircileri arasında
H ak edilen alkt§

n lıp  oyunun tam  bir melodram hava
sı içerisinde temsilinden ötürü M u
ammer Karacanın nükteli, hicivli, de
kolte oyunlarına alışıp geniş kahka
halarla etrafı çınlatan seyircisini ya
dırgatmış, hattâ  Karaca Tiyatrosuna 
ciddî bir sanat havasının yerleşmesi
ni en halisane temennilerle karşıla
yan bir takııfl seyircisini hayal k ır ık 
lığ ına uğratm ıştı. A m a bu demek de
ğild i ki Muammer Karaca alışılagel-

■ mlş oyun tarzı dışında başarısızdır, 
alışılm ış oyun tarzı içinde de sanat 
kaygusıından uzaktır. Şimdi şehri
mizde temsil edilmekte bulunan "M il
lî th tik âr Anonim  Şirketi” Karacanın 
bütün inkârlarına rağmen, AnkaralI 
seyirciyi onun beklediği kadar gü l
dürmüş olsa da. itiraf etmediği kadar 
da sanat kaygusuyla ortaya çıkarıl
m ış bir oyundur. Her yıl bir mevsi
me girerken Karaca: "Perdemizi y i
ne 3anat endişesinden ıızak, sırf ka
dirşinas seyircilerimizi güldürmek a- 
maciyle açıyoruz. Hele sanat ilgisi 
var mı, yok mu diye en ufak bir m ü
lâhazaya yer verildiği takdirde ren
cide oluruz” der. O böyle der ama 
"M illî İh tikâr Anonim Şirketi” gibi 
aslının astarının ne olduğu belirsiz 
bir vodvilde dahi inkâr edilen bir sa
nat ka.vgusunun işaretleri görünür. 
M illî İh tikâr Anonim Şirketi Umum 
M üdürü aslında lâzdır, lâz şivesiyle 
konuşur. Bakarsınız mahallî bir dil 
enine boyuna didiklenmiş, mahallî 
bir tip, cehaleti, kadına düşkünlüğü, 
gösterişli halleri, umum m üdür ol
m aktan doğan böbürlenmeleri, ken
dini um um  müdürlüğe yakıştırama
m aktan ileri gelen kompleksleri ile 
enine boyuna incelenmiş ve öyle kar
şınıza çıkmıştır. Yine bakarsınız ay
nı oyunda karşınıza bir Gülriz Sürurî 
çıkar. Sahnede çıplak dansöz Nes
rini temsil etmektedir. Karacanın boy 
le birini karşınıza çıkarmaktan kasti

kendine göre halkın biraz da göz zev
kin i okşamak İçindir. Gerçekte is« 
Nesrin seyirciye sadece güzel bacak, 
açık saçık omuzlar seyretmekten da
ha çok oyun kabiliyeti, kusursuz dik
siyonu, gerekli nüanslarıyla hitafe 
eder. Yine aynı oyunda tem izlik me
raklısı, basit, kendi halinde, çirkin mİ 
çirkin bir kadın. Belediye Şube M ü
dür Muavini. Ah lâk  ve Cemiyeti aza- 
sının kans ı rolünde karşım ızda kusıır 
suz bir kompozisyon olarak durur. 
Ruhsar’m  şahsında da seyirci ağ la
tan komediyi bulmuştur. Kısacası 
"M illî İh tikâr A. Ş.” de Karacanın 
hemen bütün oyunları gibi bütün de
kolteliğine, çoğu da o anda akla geli
vermiş nüktelerine rağmen sanat yö
nünden küçümsenemiyecek işaretler
le doludur. Oyunda popüler olmanın 
sırrıyla tiyatro oynamanın sırrı o 
kadar içiçe girm iştir ki artık  ne sah
neden yükselen küfürler, ne de yazı 
yazmayı ve okumayı bilmediği için 
bir mektubu bin müşkülle söken U- 
mum M ildür’ün "İşte biz umum  m ü
dürlüğü böyle alnım ızın teriyle k a 
zandık” gibi halkı kahkahaya boğan 
sahneler, zevki de, tiyatro anlayışı da 
birbirinden fersah fersah farklı se
yircide hemen hep aynı tesiri yara
tır. Netice takdirdir, alkıştır, sevgi
dir. Biz burada. Karaca Tiyatrosunun 
şimdi Açık Hava Tiyatrosunda temsil 
etmekte olduğu oyunu hikâye etmek 
istemiyoruz. Karaca Tiyatrosunun h i
kâyeye gelir tarafı olmadığını oyunu 
seyredenler çok iyi anlıyacaklar ve 
hem halkın zevkine hizmet etmenin, 
hem de sanat kaygusunun bu temsil
lerde sarmaş dolaş olduğunu göre
ceklerdir. Sadece şunu söyliyelim ki, 
yarın m illî bir Türk Tiyatrosundan 
bahsedilecekse, vodvilleri İçinde ge
rek şahısları, gerekse cemiyetimizi 
çeşitli yönlerden hicveden, tenkidle- 
rini ve tahlillerini en kalabalık halk

top lu luk lanna güldüre güldüre söy
lemesini bilen Muammer Karacanın 
adı ilk  başta anılacak, belki de sosyal 
tarihlerim iz cemiyetimizin bugünkü 
halini onun piyeslerini tetkikle orta
ya koyacak, tiyatro tarihlerim iz onun 
tiyatrosunu ve tiyatro anlayışını Türk 
Tiyatrosunun üstünde ısrarla duru l
m ağa değer bir ekolü olarak kabul 
edeceklerdir. Halen memleketimizde 
bir tek tiyatro adamı yoktur ki an
nesinin elinden kurtulup sahnenin ti- 
nüne kadar gelmiş bir haşarı mahalle 

çocuğunu, oyunu birden kesip oradan 
sert bir sözle uzaklaştırsın ve sanki 
hiçbirşey olmamış gibi aynı rahat
lık la oyununa devam edebilsin. Bu 
hâdise şunu ifad^ eder ki. Muammer

f
 Karaca sahnede hem daima kendisi
dir, etiyle kemiğiyle Muammer Ka
racadır, hem daima Um um  M üdür
dür, Komiserdir, v.s. dir.. Bu küçük 
hadise popüler bir tiyatro adamının 
içinde en ileri tiyatro anlayışının, en 
sağlam bir aktörlük ruhunun gizli 
bulunduğunu göstermesi bakım ından 
dikkate şayandır.

Dormen Tiyatrosu
Yeni meydan

T şıklar söndü, ortada m inicik bir da- 
ire aydınlandı. Bu daire içinde Ttir- 

kiyede ilk “meydan tiyatrosu” oynan
dı. Eser Molifere’in “Gülünç K ibarlar”ı 
idi. Aktörler Tiyatro Demeği adı al
tında birleşmiş Galatasaray Lisesi ve 
Amerikan K ız ve Erkek Kolejleri ta 
lebeleri idi. Aralarında birkaf Üniver
siteli de vardı. İçlerinde profesyonel 

sanatkârlar ayarında oyun çıkartan 
bir Erol Günaydın, bir U fuk Esin, bir 
A ltın  Terim Erkuş mevcuttu. S ınırlı 
im kân lar içinde, bu büyük çapta sa
nat hareketini k im  yaratabilm işti? 
Haldun Dormen. Haldun Dormen A- 
merikadan yeni dönmüştü. Gençti, 1- 
dealistti, büyük aktör, büyük rejisör 
değil, büyük tiyatro adamıydı. N ite
kim  istediğini bilerek, seçmesi ica- 
bedenleri seçerek ilerledi. Haldun 
Dormen, Tiyatro Derneğinin rejisör
lüğünü vaptığı sıralarda, bir yandan 
da Küçük Sahnede aktör kadrosunda 
çeşitli piyeslerde rol alıyordu. “Cina
yet Var” daki ölçülü oyunu ile haklı 
bir başarı kazanmıştı. Yaz geldi. K ü 
çük Sahne tatildi, mektepler de kapan
mıştı. Haldun Dormen dinlenmeyi de
ğil, çalışmayı tercih etti. Kadıköy 
Kordon Otelinde bir faaliyettir baş
ladı. Dormen her şeyden evvel sıkı 
bir disiplin kurmuştu: korkuya değil 
sevgiye, inanca, memnun etmek ar
zusuna dayanan bir disiplin.. Kimse 
provalara beş dakika olsun geç kal
mıyordu. Geç kalanlar her beş daki
ka için kumbaraya yirm i beş kuruş 
atıyorlardı. Goldoni’nin "Ya lanc ı” sı
na hazırlanıyorlardı. Eser gene mey* 
dan tiyatrosu şeklinde oynanacaktı. 
İlk  gece geldi çattı. Iş ık lar söndü. Bu 
sefer ortada daha büyük bir daire 
aydınlandı. Seçkin bir davetli k it
lesi, halka, halinde selâma çıkan o- 
yuncuları alkışladı. Haldun Dormen
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sahne gerisinde, mütevazı oynayan
ları kucakladı, tebrik etti. Sevinci, 
heyecanı gözlerindeydi. Temsiller K a
dıköy Kordon Otelinde uzunca bir 
müddet devam etti. Sonra Ankaraya 
gidildi. Ankarada Kavaklıdere Tenis 
Kortunda "Yalancı” birkaç kere tek
rar edildi. "Ya lanc ı” da rol alanlardan 
Ayperi Akalan, Erol Günaydın, Tun
cay Çavdar en cok dikkati çekiyor
lardı. O kış Haldun .Dormen gene K ü
çük Sahneye döndü. Tiyatro Derneği, 
Parm akkapıdaki Evkaf apartmanla
rından birinin üç odasından ibaret 
lokalinde devamlı bir tiyatro faaliye
tine karar vermişti. Rejisör Haldun 
Dormen idi. Haldun Dormen onların 
en sevdikleri sahada öncüleriydi. Der
nekte haftanın muayyen günlerinde 
muntazaman tiyatro dersleri verili
yordu. Dersleri Haldun Dormen veri
yordu. Aynızamanda pandomim ça
lışmaları yapılıyordu. Devamlı tiya t
ro kurulması için resmi teşebbüse ge
çildi. Tiyatroya verilecek isim Haldun 
Dormen’e danışıldı. O "Cep Tiyatrosu 
olsun” dedi. Cep Tiyatrosu çeşitli zor
luk lar yenildikten sonra nihayet a- 
cıldı. Meydana içiçe iki odacıktan bir 
sahne, bir de elli kişilik salon çıkmış
tı. Mavi yastıklı tahta iskemleler, 
renk renk boyanmış seramik aplikler 
ve cici bir perde. Perde aralarında 
seyircilerin dinlenmesine ayrılm ış d i
ğer oda, bu "fuayyecik” hasırlar, kü- 
çllk kahveci sandalyeleri, bakır vazo
lar. resimler, heykeller ile süslenmiş
ti. Cep Tiyatrosu’nun bir vestiyeri, 
bir büfesi bile vardı. Burada günün 
her saatinde çalışılıyordu. İlk  devre
de, Tennessee W illiam s’ın Demek 
Başkam Ozan Sungur’un “Bir K a
dının Portresi” adı ile dilimize çe
virm iş olduğu "The Portrait of a Ma- 
donna” ve gene Dernek üyelerinden 
Baran Çağanın anonim Fransız ede
biyatından tercümesi olan “Maitre 
Pathleine” isim li bir fars oynandı. 
Her iki piyesin dekorları Orhan Pe- 
kerin elinden çıkmış, kostümleri de 
büyük bir dikkatle Sevim özm an ta 
rafından hazırlanm ıştı. Bu arada ge
len sanat sever seyircilerin, arka so
kakta karanlık bir apartmanın dar 
merdivenlerini tırm andıktan sonra 
kendilerini bütiin aydınlığı ile karşıla
yan salonun dekoratörü Duygu Sa- 
ğıroğlu da dikkatin i çekiyordu. Ta
mamen zıt iki tiyatro eseri bir arada 
büyük bir muvaffakiyetle sahneye 
konulmuştu. Zerrin Arpad, A ltan Er- 
bulak ilk büyük oyunlarım başarı ile 
oynadılar. D ikkati çekenler arasında 
İlhan İskender de vardı. Haldun Dor
men keşfettiği her kabiliyeti en m ü
kemmel şekilde işliyor, seyircinin kar
şısına öyle çıkartıyordu. O kış K ü 
çük Sahne en krizli devirlerinden bi
rini yaşıyordu. B ir tak ım  küçük he
saplar, anlaşmazlıklar hüküm  sürüp 
gidiyordu. Haldun Dormen, bu küçük 
hesapların adamı değildi. Sezon sonun
da yaklaşan askerliği dolayısiyle faz
la  bir üzüntüye düşmeden Küçük 
Rahne’don ayrıldı. O vaz ilk profesyo
nel denemesine girişti. İçine Fikret 
Hakan, Ayfer Feray, M uallâ Fırat,

Haldun Dormen
Allah, yardvmcıs\ olsun!.

Sadettin Erbil gibi profesyonelleri de 
alan bir kadro ile Philip K ing’in d i
limize Leylâ Erduran tarafından "K a 
çan Kaçana" ismi ile tercüme edil
m iş "See How They Run” ını sahne
ye koydu, piyeste kendi de rol aldı. 
“Kaçan Kaçana” hem İstanbul hem 
de Ankarada büyük alâka uyandırdı. 
Haldun Dormen bu denemesinde mil- 
nekkidlerin bazı hücum larına uğradı. 
Kendisini tek bir janr’m  adamı olarak 
vasıflandırıyorlardı. Haldun Dormen 
niye seçe seçe bir fars seçmişti ? Dor
men bu teşebbüse, binlerle değil, u- 
fak bir sermaye ile girişm işti ve ar
kasındaki m ilyonlara değil, ortaya 
koyacağı eserin getireceği paraya da
yanıyordu. Her şeyden evvel gişeyi 
düşünmesi lâzımdı. Esas tiyatrosun
da da her sınıf halkın tutacağı eser
ler sahneye koyacak, bunların yanı sı
ra da bir tiyatro mektebi ve sanat t i 
yatrosu devam ettirecekti. Dormen bu 
profesyonel denemeyi taki beden kış 
askerlik hizmetine başladı. Cep T iyat
rosunu gene bırakmam ıştı. Gogol'un 
"B ir Evlenme" si ve Noel Coward’m 
“Kırm ızı Biberler”ini sahneye koy
du. Coward’ın mütercim i M urat K â 
m il hakikaten kuvvetli bir espriye sa-

DEMET
Aylık E f lt lm  n  O trettm  Dertte! 

b p a r ta ’da Götler Bölgesi Köy 

Ofrcfemenlerl Derneğine* çıka
rdı». Köyün Ta OCretmanla 

İAvAlaruu «avunur, 

f e i a ı  U . y ıB ıfı «M  kuruştur,

o K v n ı m

hipti. Bu sefer Dormen, N il Yalter a- 
dında kabiliyetli bir genç kız lanse 
ediyordu. Cep Tiyatrosu Tiyatro Festi 
valinde de yer aldı ve çok alkış top
ladı. "Maitre Pathleine” ve "B ir E v 
le nm ed i oynadılar. Dormen nihayet 
bu kış, gene Cep Tiyatrosunda “Amp- 
hitrion” ve “Kaygısız”ı sahneye koy
du. Cep Tiyatrosu ile bir Avrupa 
Turnesi dllşünüyordu. Bunun için 
Karaca Tiyatrosunda profesyonel bir 
harekete karar verdi. Geliri bu sey- 
yahate harcanacaktı. Dormen bunu 
tiyatro sever gençlere, tiyatronun is
tikbali için bir im kân vermek gayesi 
ile yapıyordu. Karaca, sahnesini esir
gedi. Dormen, Cahit Irga t gibi değerli 
bir aktöre de yer vereceği bu teşeb
büsün yarım  kalmasından yılmadı. 
Dormenin gittikçe büyüyen şöhretin
den korkanlar ona karşı en büyük 
kozlarını kullanıyorlar, sahnesizliğin- 
den istifadeye kalkışıyorlardı. "D a 
ha bir tiyatrosu yok” diyorlardı. Dor- 
men'i Küçük Sahne istedi. Devlet T i
yatrosu İsrarla davet etti. İzm ir Böl
ge Tiyatrosunun Baş Rejisörlüğünü 
teklif etti. Ankarada açılmağa çalı
şan Beşinci Tiyatro, kurtarıcı olarak 
Haldun Dormene el uzattı. Haldun 
Dormen bu tiyatroların kendine bah
şedeceklerini istemiyor, kendi tiya t
rosunu istiyordu. N ihayet bu da oldu. 
Dormen askerliğini bitirdi. Küçük 
Sahne hâ lâ  karışıklık lar içindeydi. 
En  gözde elemanları Bölge T iyatrola
rı girdabına kapılmış, Ankaraya sü
rüklenmişti. Eser seçojniyor, rejisör 
bulamıyor, doğru dürüst bir oyun çı- 
kartamıyordu. Küçük Sahnenin da
ğılması istenmişti, dağıldı. Onlara 
m utlak bir başları olmadan yaşıya- 
m ıyaeaklanm  göstermek istemişler
di, gördüler.

Küçük Sahnenin hangi ele ka la 
cağı günün dedikodusuydu. Nihayet 
hak yerini buldu, sahne lâyık olan bd- 
rinin eline seçmişti. Haldun Dönmen’- 
in düşündüğü ideal tiyatro binası bu 
değildi. Sahne fazla küçük, fazla k ıt 
im kânlı, sahne gerisi ise pek üstüste 
idi. Dormen sanatkârların istirahati- 
ne. oyun devammca, perde araların
da kendilerine mahsus sakin giyinip 
soyunma odaları olmasına çeşitli se
beplerden dolayı ehemmiyet verirdi* 
F akat Dormen için Küçük Sahne ilk 
adımdı. O burayı da en iyi şekle so
kup. kullanacaktı. Dormen önüm üz
deki sezona Leylâ Erduram n tercü
mesi olan "Ş irin  Teyze” ve "Kraliçe 
ve Asiler” İle başlıyacaktı. Haldun 
Dormen büyük bir mücadeleye girişi
yordu. B irtakım  kabiliyetler bulup çı
karm ıştı: Esin Eden. Y ılm az Gruda. 
Altan Erbulak. A ltın  Terim Erkuş, 
Zerrin Arpad, Erol Günaydın. İlhan 
İskender, N il Yalter, M ihri Erton ve 
diğerleri... Profesyonel değerlerden 
Lâle Oraloğlu, Nedret Güvenç, Fik-« 
ret Hakan, Cahit Irga t gibi daima o- 
nun sahnesinde yer alm ağa seve se
ve hazır olanlar vardı. Haldun Dor
men. tiyatrosunun yanında bir de t i
yatro mektebi kuruyordu. Dormen 
Türk Tiyatrosuna birçok şeyler vaze
diyordu. , |
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Ev
Bütçe meselesi

M
esele gayet ciddiydi. Kadınlar 
B irliğ i Ev Ekonomisi KulUbU U- 

yeleri tatile girmeden, son toplantı 
günlerinde “bütçe müzakereleri” ya
pacaklar, bir evin geliri ile giderini 
ayarlamaya çalışarak denk bütçe 
tanzim  etmesini öğreneceklerdi.

Tatile başlarken, binbir türlü 
masraf kapısı açılmışken, her köşe 
başında ucuz ve o nisbette dayanıksız 
yaz yenilikleri kadınlara tuzak ku
rarken, teşebbüs hakikaten a lâka çe
kiciydi. Buna rağmen gözlerde bir 
endişe, bir ciddiyet sezmemek de im 
kânsızdı. Anlaşılıyordu ki ev kadın
larının en m ühim  problemi işte bu 
bütçe tanzim i idi.

Cetveller

B u mevzuda ev kadınlarım  aydınla
tacak olan Melâhat Otkun:
“—  Sizi fazla korkutmamak için 

cetvellere Ekim  ayından itibaren baş
lamayı teklif ediyorum, dedi.. Yeni 
mevsime girerken bir senelik bir büt
çe tanzim  edelim ve hayatım ızı bu 
bütçeye göre ayarlıyalım .”

Üyeler geniş bir nefes aldılar ve 
yaz aylarını bir hazırlık devresi ola
rak kabul ettiler. Deniz kenarında 
mavilikleri seyrederken veya büyük 
bir ağacın altında serinlerken, fik ir 
daha olgunlaşacak ve tatbiki kolay
laşacaktı.

En kârlı alış veriş

M
elâhat Otkun, konuşmasına bir 
sual ile başladı ve her üyeye ay

rı ayn  son haftanın en kârlı alışveri
şinin ne olduğunu sordu. Zaten evde, 
senelik program defterlerini 'te tk ik 
etmiş olan üyeler hazırlık lı gelmiş
lerdi. K im i çantasından gecelikler 
çıkardı, k im in in  üzerinde kendi dik
tikleri elbiseler vardı. K im i solmuş 
bir tayyörü boyatmış ve yepyeni bir 
kıyafet, hem de şık bir kıyafet ka
zanmıştı. Şileden alınm ış işlemeli 
bir bez gecelik 750 kuruşa malolmuş- 
tu. Manisa bezinden yapılm ış çok cici 
bir elbisenin maliyet fiatı ise 5 lirayı 
bulmuyordu. Merserize iplikle yap ıl
mış bir yazlık beyaz çanta biraz e- 
mek ve birkaç "kuka,, ile elde edil
m işti. Birbirlerinin çocuklarına do
ğum  günü hediyesi almak için alış 
verişe çıkan ik i anne tesadüfen bir 
bebe mağazasında karşılaşmışlar ve 
birbirlerinin ihtiyaçlarını alarak en 
kârlı alışverişi yapmış olmuşlardı.

Bütçe İhtiyacı

M
elâhat Otkun, hafifçe İçini çekti 
ve gülümsiyerek:

“—  Param ız muayyen, dedi. İh ti
yaçlarım ız ise m alûm  pek çok.. Şu 
halde ihtiyaçlarım ız arasında bir seç
me yapmak, en lüzum luları ile ikinci 
derecede lüzum lu olanları, daha az 
lüzum luları ayırt etmek şarttır. Bu
nun İçin aşağı yukarı her ev kadını 
ka fa lında bir p lân hazırlam ıştır ve

bütçe ihtiyacı böylece kendiliğinden
meydana nkm ış  demektir.”

“Yorganına göre ayağım  uzat” a- 
tasözü bütçenin çok eski bir mazisi 
olduğunu bize göstermez m i?  Ancak 
bütçeyi kâğ ıt kalem alarak, cetveller 
tanzim  ederek ve bu hususta ihtisas 
yapmış kimselerin bilgilerinden isti
fade ederek hazırlamak m uhakkak 
ki çok daha kârlı olacaktır.

thtl.vaca göre sıra

E vvelâ giderleri ihtiyaç sırasına gö
re plânlam ak şarttır. Bu tasnife 

göre 3 çeşit gider vardır:
1 —  Hemen karşılanması İcap e* 

den giderler,
2 —  Bir sene içinde karşılanması 

icap edenler,
3 — Daha uzak bir istikbalde kar

şılanabilecekler.
Meselâ yeni evli bir ailenin he

men muayyen eşyalara ihtiyacı var
dır. Bu birinci gurup ihtiyaçlara g i
rer “Yaz tatili" için harcanacak pa
ra ise bir sene içinde tasarruf edile
bilir. Ailenin ev veya araba almak, 
her hangi bir m ala sahip olmak ga
yesi ise daha uzak bir istikbalde ta 
hakkuk edecektir.

Gelirin tesbltl

B ir ailenin senelik gelirini tesbit 
etmek için, gelir cetveline o eve 

her ay giren parayı kaydetmek lâ 
zımdır. Evde birkaç kişi çalışıyorsa, 
bu birkaç kişinin aylık kazançları, e- 
ğer varsa iratlardan gelen gelirler, 
arada sırada vapılan mesailerle elde 
edilen paralar hep bu gelir cetvelinde 
gözükmelidir. Banka faizleri, tahvil
ler, ikramiyeler de unutulmamalıdır.

Giderler

S
enelik gelir böylece tesbit edildik
ten sonra daha çok zor bir mese

lenin halline gitmek ve giderleri tes-

blt etmek lâzımdır. Giderler 4 çejît- 
tir.*

1 —  Değişmez giderler,
2 —  Değişir giderler,
3 —  Günlük giderler,
4 —  Cep harçlığı.

K ira, mektep ücreti, elektrik, ha
vagazı, telefon, ısıtma masrafları, bir 
kooperatife veya bankaya, sigortaya 
ödenen para, iratların vergileri ve 
muayyen zamanlarda ödenmesi şart 
olan aşağı yukarı muayyen paralar 
hep değişmez giderler cetveline g i
rerler. Bunların bir senelik listesini, 
aydan aya tesbit ederek, mal! sene 
başı olarak kabul edilen ayda çıkar
m ak lâzımdır.

Elbise masrafları, gezme, eğlen
me paralan, evin değişecek mobilya
sına aynlacak olan m iktar, hediye 
paralan, hep bu listeye dahildir. Bu 
liste bazan insana fena sürprizler ha
zırlayabilir. Onun için ihtiyatlı hare
ket etmek bir kenarda ihtiyat ilâç ve
ya hediye parası bulundurmak, m üm 
kün mertebe hazırlıklı olmak şarttır. 
Meselâ ev hanım ının A ra lık  ayında 
bir mantoya ihtiyacı varsa ufak kap
rislerden vazgeçerek. Haziran ayın
dan itibaren, bu büyük masraf için 
her ay bir kenara bir m ik tar para a- 
yırması ve yapacağı mantoyu ucuz 
değil iyi “kalite” li yapması bir sene 
yerine dört, beş sene giymesi lâz ım 
dır. P lânlı hareketler, insanı çoğu za
m an fuzuli masraflardan, ziyanlar
dan kurtanr.

Yemek, vesait, temizlik, banyo 
malzemesi, elbise temizliği, gazete, 
posta, bahçe, m isafir ağırlama, çiçek 
ve bu çeşit masraflar hep günlük g i
derler cetveline dahildir. Bunları bir 
ev kadını tecrübelerine göre aşağı yu- 
k an  bilir. Bu masraflar cetvele aylık 
değil haftalık olarak geçirilmelidir.

Cep harçlığı ailenin her ferdine 
verilmeli ve bu sahada fertlere tam  
bir tasarruf hürriyeti bırakılmalıdır. 
Çocuk bile parasını kendi arzularına 
göre ve idare etmesini öğrenecek şe
kilde kendisi harcamalıdır.

Biitçe hakkındaki konferansı dinleyenler 
İk i yaka)/* bir araya getirmeyi öğreniyorlar
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K a d e r  K u t u s u
Jale CA N DA N

Mm  ahallenin çocukları heyecan 1- 
çindeydiler Annelerine koftalar, 

haftalık ların ı avans olarak istedi
ler. Tatile yeni girm iştik. S ınıflar 
geçilmiş, tatlı bir huzur hissi kalp
leri doldurmuştu. Bu saadet havası 
içinde çocuklar istediklerini çabu
cak elde ettiler. Ticaret yapmak, 
kısa zamanda paralarını arttırm ak 
niyet indeydiler. Birkaç dakika için
de hepsi birer “Kader” kutusu edin
mişlerdi. Bazıları mahcup, ku tu la
rı ellerinde tu tm akla ik tifa  ediyor
lardı. Diğerleri:

“—  Haydi Kader K ısmet!” diye 
bir küçiik satıcı edası ile bağırıyor
lardı. H iç “Kader Kutusu” gördü
nüz mü, bilmem? Bu mukavvadan 
yapılmış dört köşe, bilyükçe bir 
kutudur. İçinde birkaç çikolata, 
çiklet, gofret, karemela vardır. Bir 
de piyango kartı.. Müşteri beş ku
ruş mukabili kaderini dener. Şans 
gülerse balonlu çiklet veya çikolata 
kazanır. Fakat çoğu zaman aldığı 
tek bir karemeladır. Böylece k ü 
çük satıcı beş kuruşları biriktirir,
4 liraya satın aldığı kutudan 2 Ura 
kâr temin eder.

Küçük satıcılar, kısa zamanda, 
yeni işlerinin püf noktalarını kav- 
rayıvermlşlerdl. Müşteri oezbetmek 
için türlü çareler buldular. Akşam 
ları yatmadan nzun boylu hesap 
tuttular. H atta  gitgide inkişaf eden 
bir ticaret zihniyeti ile büyükleri
nin dışarda bozdu ramadı kİ a n  k&ğıt 
paralan bozup faiz aldılar. Ru he
ves üç dört gün, müşteriler elini 
ayağını çekinceye kadar, devam et
ti. Bu üç dört giin 7arfında çocuk
ların çıt dedikleri duyulmadı. H iç
bir olmayacak şey tutturmadılar. 
Akşam olunca hiç çağın lm adan 
keni kendilerine ellerinde kutuları 
evlerine girdiler.

Çocuklarım ız yaramazlık, huy
suzluk hazan haylazlık ediyorlar. 
Tatil geldi. Ankarada elbette kİ de
niz eğlenceleri yok, gençlik klüple
ri yok. kapalı sinema salonlarından 
başka eğlence yeri yok. Küçükler 
mahalle arasında futbol oynıyacak 
bir arsa bulabilirlerse n<- m utlu! 
Daha büyükler köşe başlarını tu t
muşlar, gelip geçeni alaya alarak 

vakit öldürmeye bakıyorlar. Ifar- 
cedilıneyeıı enerjiler, boşuna İşle
yen kafalar ne kadar muziplik, uy
gunsuz hareket varsa onların pe
şinde. Am a galiba asıl kabahatli 
biziz. Tatil deyince başıboş bir ava. 
reliktir başlıyor. N© yapabiliriz? 
Onlara hariçte İş bulamasak ta 
serbest meslek sahibi akrabaların 
yazıhane veya atölyelerinde, hattâ 

evlerimizde meşgul edip harçlıkla
rını arttırm alarına yardım edemez 
m iy iz? Orta ha lli'b ir aile tanının. 
Küçücük bahçelerini sulatmak İçin 
hep bir bahçıvan peşindedirler. 
Halbuki evde yetişmiş çocukları 
vardır. Birçok genç kızlar evin 
hiçbir İşini pay laşm adık la» g i
bi en hususi işlerini bile annelerine 
yaptırmaktadırlar.

Hiçbir şey yapmasak bile, hiç ol
mazsa çocuklarımızı ölçü dahilin 
de. ev mesuliyetlerine iştirak etti
rebiliriz. Valin/, heveslerini artır
mak için, onlara, küçük te olsa, bir 
menfaat temin etmeli, bazı işleri 
aile için, bazılarını harçlıklarını 
arttırm ak İçin yaptırtrııalıyız. Bu
nun yanında onları spor ve fik ir 
klüplerine alıştırmam ız, hu klüple

ri kurm am ız ve çoğaltmam ız da 
şarttır. Kader kutularına sıkı sıkı 
sarılan çocuklarımızın herşeyden 
evvel avarelikten kurtulm ak iste
dikleri m uhakkaktır.

Netice

G
elir ve gider cetvelleri, bir senelik 
olarak tesbit edildikten sonra bun 

lan n  denk olup olmadığı tetkik edil
melidir. İhtiyat olarak gelirin gider
den biraz daha fazla olması lâzımdır. 
Böyle değilse ve bilhassa gider ge
lirden fazla ise cetvelleri yeni bastan 
gözden geçirmek şarttır.

Bu takdirde yapılacak iki şey var
dır: Y a gelirin yükseltilmesine çalı
şılacak. ya da giderlerde tasarruf yo
luna başvurulacaktır.

Giderlerin kısılması

B u, çok da kolay bir iş değildir. De- 
gişmiyen giderlerden fedakârlık 

yapmak imkânsızdır. Gündelik mas
raflar da yemek, vesait, zaruri ih ti
yaçlar gibi vazgeçilmez masraflar ol
duğuna göre onlardan da vazgeçe

meyiz. Yemekten tasarruf etmek dog- 
n ı değildir. Ancak pazar yerlerine g i
derek. bilgi ile alışveriş yaparak bir 
m ik tar tasarruf m üm kündür ve bu 
ev kadınının meharetine kalm ıştır. 
Değişen gelirler listesi tasarrufa en 
müsait sahayı teşkil eder. Sıkışık du
rumda isek meselâ o sene yazlıca git- 
miyebilir veya ucuz bir kasabavı sav- 
fiye yeri olarak kabul edebiliriz. 
Mantomuz henüz giyilebilecek du
rumda ise bu projeyi bir sene sonra
ya atabiliriz. Dikişlerim izi terziye 
vermeyip evde patronlarla kendimiz 
dikebilir, hizmetçi masraflarından bir 
m iktar kısıp, daha çok çalışabiliriz.

Gelirin yükseltilmesi

İ
deal tedbir, giderlerin kısılmasına 
gitmektense gelirin yükseltilmesine 

gayret etmektir. Çlİnkü bugünkü zih

niyet muayyen bir hayat standardının 
altına düşmemeyi gaye olarak ka
bul etmiştir. Ailenin fertleri eve g i
ren parayı çoğaltmak için gayret sar- 
fedebilirler. Herkesin hayatta yapabi
leceği bir iş vardır. B ir m im ar veya 
mühendis proje çizebilir, lisan bilen
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Tenis Klübiinde Türk düğünü
Darust başlarına...

bir kimse tercümeler yapar, bir ev 
kadım  hafif dikişler diker, bir odası
nı pansiyon olarak vererek hayat 
standardını yükseltir. Bugün Anka- 
rada mesaj saatleri haricinde ayak
kabı pençesi yaparak, ufak m aran
gozluk işleri yaparak geçim im kân
larını fazlalaştıran ufak memurlar 

• vardır. Ailenin gençleri, genç kızlar, 
yetişkin delikanlılar da hayatlarını 
kazanabilecek şekilde yetiştirilmeli
dirler. Günde birkaç saat çocuk bak
m ak., çocuklara ders vermek de ya
pılabilecek işler arasındadır.

Evdeki kara kedi!

M
elâhat Otkun elindeki tebeşiri bı
raktı. karatahtadaki cetvellere 

bir göz atarak:
" —  tik  bakışta zor geliyor ama 

ben bu işi bir deniyeceğim. dedi.. Mu
vaffak olmak her halde çok zevkli 
olacak!"

Üyeler hep aynı fikirdeydiler: 
Bütçe tanzim ini başarmak her halde 
cok da huzur verici olacaktı. Bu ev
lerde »aman zaman dolaşan bir "k a 
ra kediyi” yakalamak demekti!

Sosyal Hayat
Bir gardenparti

A nkaranın ve herhalde Türkiyenln 
en güzel, en modern hastahanesi- 

nin kurulmasına önayak olan Çocuk 
Sağlığı Derreği, geçen hafta yağm ur
lu bir akşam Tenis Klübünde bir 
gardenparti verdi. Bu gardenparti
de pike basmalardan, poplinlerden 
yapılm ış hafif ve zarif elbiseler naza
r ı dikkati celbediyordu. Bilhassa A- 
merikalılar zengin etekli, şömizye bi
ç im i çok güzel ve rahat elbiseler g i
y in m iş le rd i. Kapıda misafirleri karşı
la y a n  faal üye hanım lar, kadınların

derneklerde ne kadar faydalı olabile
ceklerini ispat ediyorlar ve içki bi
letleri ile piyango biletlerini satarken 
terletmekten hiç çekinmiyorlardı..

Gardenpartinin en şık hanım ı si
yahlı beyazlı şahane bir tuvalet giy in
m işti ve., piyanonun üstünde oturu
yordu. Bu Amerikan sefiresi Mrs. 

VVarren tarafından derneğe hediye e- 
dilen bebekti ve piyangonun en bü
yük ikramiyesiydi.. Çok bilet sattır

dı ve çocukların dostu olduğunu ha
kikaten ispat etti. O kadar ve fakâr 
bir bebekti ki, piyangoya katılm a
dan m isafir kaldığı evin şirin kızın
dan ayrılmak istemedi ve evinde m ı
şıl mışıl uyuyan bu küçük kızın anne

sinin aldığı biletlerden birine isabet 
etti. Piyangoyu çeken Mrs. W arren  
idi, kazanan da Bedıa Belbez.. İk is i 
de hayretle birbirlerine bakıyorlardı..

Geccya r ıs ın d a n  son ra  “Rock and 
Rol,, h avas ı b irdenb ire  kes ild i ve te
nis k u lü b ü n ü n  an tre s in i saz sesleri 
doldurdu. D e rke n  m erd iv en le rden  çok 
güzel b ir  esk i z a m a n  gelini, annesi 
ve kız kardeşiyle ind i. Bunları şaha
ne eski zaman elbiseleri giyinm iş baş
ka hanım lar ve iki erkek takip etti. 
Dernek, gardenpartide b ir  eski za
man düğünü te ıtip  etmişti. Kayın 
valde bilhassa nazarı dikkati celbedi
yordu, merdivenlerden inerken par
m aklıkların önünde asılı duran me
raklı seyircileri yalnız o, otoriter eda
sı ile dağıtmağa muvaffak olmuştu. 
Kayınpeder de damatla rekabet edi
lecek kadar hoştu ve bu rollerde sah
neye çıkanlar erkeklerdi. Merasimin 
teferruatlarım bilhassa Amerikalılar 
büyük bir merakla seyrediyorlardı. 
Dam at kızın duvağını kaldırdı yüz 
görüm lüğünü taktı. Düğünün sonunda 
milli kıyafetler giyinmiş hanım lar 
Türk danslarını yaparken seyirciler 
coşmuş mütemadiyen alkışlıyorlardı.

Bütün bu olup bitenleri m em nun ve 
mesut seyreden birisi vardı. Merdi
venlere çıkm ış, hastahanesi için yeni 
projeler kuruyordu . Bu A nkara lIla r ın  

pek iyi tan ıd ık la r ı Profesör İhsan 
Doğramacıydı.

t  Vv
9 ^ ’ neft*

Çekoslovak malı 

fis poplinlerini 
«•tıs» arzettlğlnl 
tayın müşterilerine 
halter vermekle şe

ref duyar

â Anafartalar 

Caddesi 

A N K A R A

AK tS , 89 RAZtftA  X



M U S 1 K

Eğitim
Mezuniyet merasimi

G
eçen hafta bir gün 23 genç kız ve 
erkek, göğüs kabartıcı bir hâdise

ye şahit olmak ümidiyle gelmiş ve 
Devlet Konservatuarının konser sa
lonunu son iskemlesine kadar doldur
muş yüzlerce davetlinin karsısında, 
sahneye sıralandılar. Konservatuvar 
21 inci kuruluş yılının mezunlarını 
veriyordu. Böyle bir günde bir nutuk 
da verilmesi lâzımdı; bu vazifeyi ye
rine getirecek en tabiî şahıs Konser
vatuar Müdürü Fuat Turkaydı. M ü
dür, Konservatuara yeni alınan piya
noların methiyesini yapmakla sözü
ne başladı. Zaten Fuat Turkay her 
fırsatta piyano mevzuunu ortaya a t
mayı bir vazife biliyordu, öyle ya! Bu 
döviz kıtlığ ında Maliye Bakanlığının 
piyanolar için döviz sağlamak sure
tiyle gösterdiği anlayışa teşekkür et
mek lâzımdı. Gerçekten, Devlet Kon
servatuarının şimdi, 24 tane en iyi 
m arka - Steimvay - piyanosu vardı. 
Hattâ, Fuat Turkay’ın söylediğine 
bakılırsa, ecnebiler bile bu piyanolar 
hakkında takdirkâr sözler söylemiş
lerdi. Ama. bir Konservatuar m üdü
rünün piyanolarıyla - ve yalnız piya
nolarıyla - övünmesi bir lokantacının 
çatal bıçağıyla - ve yalnız çatal bıça
ğıyla - övünmesi gibi bir şeydi. N ite
kim  Ankara Devlet Konservatuarı 
Müdürü, ecnebilerin, konservatuarın 
diğer eğitim  malzemesi - ve hele doğ
rudan doğruya eğitim i - hakkında ne
ler söylediklerini nakletmeye lüzum 
görmedi. Bu kurumun, piyanoları a- 
yarında kemanları, viyolonselleri, fa 
gotları, klarinetleri - hepsinden m üh i
mi. hocaları . bulunup bulunm adığın
dan bahsetmedi; kemanlara tel, nefes 
çalgılarına kamış sağlanıp sağlan
madığı mevzuuna temas etmedi. Kon
servatuarın geniş bir diskoteği olup 
olmadığını, her isteyen öğrenciye her 
istediği anda plâk dinleme im kânı ve
rilip verilmediğini belirtmedi. Sadece, 
diğer eğitim malzemesinin de sağ
lanmak üzere olduğunu söyledi. 21 
yıldır faaliyet gösteren bir eğitim  ku- 
rumuna diğer eğitim malzemesinin 
“sağlanmak üzere” olması gerçekten 
cok manidardı. Nihayet Fuat Turkay, 
mezun gençlere, sanat yolunda “sa
bır, tahammül ve irade” tavsiye et
ti. Atılacakları m uhitin şartlan için
de bu tavsiyeye bilhassa muhtaç ola
caklarına hic şüphe yoktu.

Sonra Fuat Turkay. bu yılki me
zunların. hünerlerini göstereceklerini 
bildirdi, önce musiki, sonra da tiyat
ro ve bale mezunlan yerine göre te
ker teker veya toplu olarak sahneye 
çıkıp yıllar boyunca neler öğrenmiş 
olduklarını gösterdiler. Başarılan 
hakkında bir hüküm  vermek bu say
fanın vazifesi dışında kalan tiyatro 
mezunları bir yana, musiki ve bale 
mezunları, Devlet Konservatuannda- 
ki eğitim in bu yıl daha da kötülemiş

o ld u ğ u n u n  şahidiydiler. Manzara ger
çek ten  h a z in d i. Gerek programı ve 
gerek icraları b a k ım ın d a n  böyle bir 
mezuniyet konseri, bir kö y  enstitüsü
nün musiki kısım tarafından verilsey
di hoş karşılanabilirdi. Fakat bir kon
servatuarın son derece zevksiz ve dü
şüncesiz bir şekilde hazırlanm ış bir 
programı, teknik ve müzikal yetki
sizlikle icra eden gençleri mezun diye 
ortaya çıkarması her şeyden önce <* 
konservatuarın eğitim sisteminin baş
tan aşağı değişikliğe muhtaç olduğu
nu gösteriyordu. Bu yıl Ankara Kon
servatuarı yalnız bir piyanist, bir kla- 
rinetçi, bir fagotçu, iki şarkıcı, iki ke
mancı, bir viyolacı ve ik i viyolonselci 
mezun etmişti. Belki hepsi şimdiden 
sonra çalışıp ilerliyeceklerdir. Fakat 
bugünkü durumlariyle hiçbiri, musiki 
hayatım ız için bir kazanç sayılacak 
seviyeye erişmiş değillerdi. Bilhassa 
yaylı saz bölümü mezunları, bugüne 
kadar Devlet Konservatuarının yetiş
tird iği - ve en iyisi ancak vasat bir 
seviyeye yükselebilmiş - yaylı saz 
icracılarının yanında bile yer alacak 
ehliyete malik görünmüyorlardı. Bu 
yılın dört mezunu gösteri olarak bir 
Schubert kuartetinin bir kısmını çal
dılar ve oda musikisinde de kendile
rine hemen hemen hiçbir şey öğre-

ıgv „
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tilmemiş olduğunu anlattılar. Mezun 
ik i şarkıcıdan yalnız bir tanesi - te
nor Y iğit Toksöz - ilerisi için bir şey
ler vaadediyordu. _

Me^un çalgıcıların kendilerini gös
termek için seçtikleri parkalar, ancak 
bir icracının kendine zerre kadar gü
veni olmadığını gösterirdi. Y ıllarca 
piyano tatısil etmiş ve diploma alacak 
dereceye gelmiş bir piyanist. Musorg- 
ski'nin “Sergiden Tablolar” ından bir 
parça çalmak istiyorsa, bu parça 
“Bydlo” değil, fakat meselâ “Civciv 
Balesi” olurdu. Aynı seviyeye ulaş
tığ ı iddia edilen bir klarinetçi herhal
de, bir müptedinin bile bir hafta ça
lıştıktan sonra çalabileceği, Schu- 
mann'ın No. 1 Fantezi Parça'smı çal
maz, meselâ Mozart Konsertosu'nun 

son kısmını tercih ederdi. Bir fagotçu- 
nun hünerini göstereceği parça her
halde Mozart fagot konsertosunun ya
vaş kısmı değildi; bu kısım ancak 
müzikalite gösterisine yarıyabilirdi
- ki mezun fagotçu için o parça bu 
bakımdan da işe yaramadı. Fakat a- 
sıl insanın içine bir kurt düşüren, n i
çin Konservatuar M üdürünün bu 
programı gözden geçirmemiş olduğu 
hususuydu. Her halde o da mezunla
rının daha güç parçalar çalabilecek- 
lerine güvenemiyordu.

Devlet Konservatuan bu yıl İlk 
bale mezunlannı nihayet veriyordu. 
Onların gösterisi de yıllardır bu ku
rumun bale bölümünün yetkisiz hoca
lar elinde düştüğü durumu aksettirdi. 
Appleyard, Lunnon ve Mossford za
manında gelecek için büyük ümitler 
veren bale bölümü, bu öğretmenlerin 
konservatuar kadrosundan ayrılm a
sından sonra, Molly Lake, Travis 
Kemp ve Dulcie Pyne gibi, şark için 
bile uygun sayılamıyacak öğretmen
lerin eline geçmişti. Geçen Çarşamba 
günkü gösteri bu öğretmenlerin, Türk 
balesinin ilk elemanlarına, seviyeli bir 
sanatçı zevki bir yana, iyi bir teknik 
bile verememiş olduklannı bir kere 
daha gösterdi. Dulcie Pyne ve Molly 

Lake’in sözde koregrafileriyle oyna
nan tsvec Dansı ve Polka gibi zevzek
likler, bu öğretmenlerin Devlet Kon
servatuarı çerçevesi dahilinde sanat 
balesi değil, kafeşantan balesi eğiti
mi vermiş olduklarını - bundan önce
ki çeşitli fırsatlarda olduğu gibi - 
tekrar ortaya koydu. Buna mukabil 
bu yıl öğretim  kadrosuna katılan Ric. 
hard Brown’un hazırladığı “Luridice" 
adlı parça, bir an önce konservatuar 
muhitinden uzaklaştırılm alan gere
ken Kemp-Lake-Pyne trio’suna nis- 
betle, bu dansçının böyle bir kurum 
daki bale öğretim i vazifesini çok da
ha müsbet neticeler sağlıyarak göre
bilecek bir şahıs olduğunu düşündü
rüyordu.

Genel olarak, bu yılki mezuniyet 
gösterisiyle, Devlet Konservatuarı d*, 
halkın musiki kültürünün geliştiril
mesinden sonımlu, fakat vazifesini 
bir türlü doğru dürüst yapamıyan, di
ğer üç kurum un - Devlet Operasının, 
Cumhurbaşkanlığı Orkestrasının vs 
Ankara Radyosunun • derecesine in 
miş olduğunu açıkladı.
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C E M t Y E- T

Turhan Fey/joğlu ve Haindi Öner
Hanım lar Güleke iltifa t ediyor

C

H.P. İstanbul Katimlar Kolu faa li
yetlerinin egienoe kısrruDivan O te

linde bir şerbetli koktelle tesit edildi. 
T u rh a n  Feyzlojrlu ve H a in d i ö n e r ’in

C.H.P sine girmeleri ve K as ın ı Gülek’- 
iJ) İstanbul’da bulunması şerefine ha- 
■nımlar ko llan  sıvayıp güzel bir top
lantı yaptılar. Ancak Feyzioğlu gör
düğü aş ın  iltifa t karşısında karısını 
çok sevdiğini söyledikten sonra bütün 
nazarlar ezeli bekâr K ııs ıın  GUlek’in 
üzeninde toplandı.

★

M
emleket haricine çıkan bazı yol
cuların "mahrem yerlerinde'' a l

tın, elmas ve mahiyetleri bir türlü  tes- 
b il edilemiyen kıymetü taşlar çıktı. 
Hâdise hayret uyandırdıysa da, ik t i
sadi düzensizlikler ve Tlir'k parası- 
nın yürekler acısı durumu devam et
tikçe vatandaşlarım ızın anatomisinin 
yeni yeni noktalarının bile kuyumcu 
dükkânları haline gelmesin»} şaşma- 
ntak lâzımıdır. 'k

G eçen haftan m sonunda Cuma gü
nü, saat 12 de İstanbul vilâyeti

nin önü 212 gazetecinin istilâsına uğ-

A R A Y I Ş
A Y L IK  EDEBİYAT UKRCjlSt 

T e m m u z  say ıs ın ı g ö r ü n ü z

S a y ıs ı 25 K r„  Y ı l l ık  

abone  3 lira d ır . 

H ab e r le şm e  A d re s i:

Pusta Kutusu : 108, A N K A R A
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rad ı. R e f ik  H a lid  K a r a y , A h m e t  E m in  

Y a lm a n , V ed a t N ed im  T or, Şevket 

Kadı». C e m a l He t ık  gibi ü s ta d la rd a n  

t u tu n  d a  A b d i İpek ç i, H ıf z ı  T opu z , 

O /c a n  K rg üd e r  gibi genç ve yakışıklı 
y a z ı iş le r i m ü d ü r le r in e  k a d a r  bütün 
B â b ıâ l i  m e n sup la r ı vilâyetin ön ünd e  

d u ra n  o to b üs le r i d o ld u rd u la r . H iç  b ir  

b as ın  to p la n t ıs ın a  veya d ave te  gazete
c ile r  ta r a f ın d a n  bukadar r a ğ b e t e d il

d iğ i  -gene B âb ıâ l i 'ç i le re  g öre  .  v a k i 

d e ğ ild i. Sebeb ine  gelince: d in le r d e n

beri v a lil ik te n  a y r ıla c a ğ ı "ded ik odu "-  

la r ın a  son  derece ilzülen g aze tec ile r  

h a k ik a t i  ö ğ re n m e k  istiyorlarv.li. V a li 

G ö k a y  gaze tec ile r i he r seııe m eyvala-  

ru ı, d a h a  do ğ ru su  ş e fta lin in  en o lg u n  

o ld u ğ u  devrede B üy ükde i'e dek i f id a n 

l ığ a  ç a ğ ır ır  ve ken tlile r iy le  h a sb ıh a l 

ederd i. B u  sene hem  ıız u n  süren  b ir  

Beneltk iz in  a lm a s ı ve hem  de d a v e tin i 

çok  önce  y a p m a s ı g’a ze tec ile r in  m id e 

s in i b u la n d ırd ı. B ir  in sa n a  " a y r ı l ık "  

k a d a r  h a k ik i h is le r in i a n la ta c a k  b ir  

v a s ıta  y o k tu r . V a lin in  y o k lu ğ u n a  ne 

derece ü zü le ce k le r in i İ s ta n b u l lu la r  iş 

te a n c a k  böy le b ir  ih t im a l k a rş ıs ın d a  

h issedeb ild ile r. F id a n lık ta , b ü tü n  su 

a lle re  ra ğ m e n  v a lin in  ve rd iğ i u s ta l ık 

lı ce v ap la r  y ü zün d e n  bu husus  a y d ın 

la n m ad ı. V a li ş a k a la r  y a p tı. " A h  ço 

cu k la r , dedi, s iz in le  k o n u ş m a ğ a  b ay ı

l ı r ım ’’ . F a k a t  ç o c u k la r ın  k o n u şm a k  is 

te d iğ i şeylere k ık ır  k ık ır  g ü le re k  ce

v ap  ve rm ek le  ik t i f a  e tti. 212 gaze tec i 

de b öy le lik le  v a li G ö k a y  ta r a f ın d a n  

a t la t ı la r a k  B âb ıâ l iy e  d ön dü .

★

Î s ta n b u l k a d ın la r ın ı y a k ın d a n  t a n ı 

d ık ta n  sonra  v ilâ y e te  g id e rek  va liye , 

"B o ş  z a m a n la r ın ız ı iy i iş le r le  g e ç ir 

m e k  is te rsen iz  m üm e ss ili b u lu n d u ğ u m

International Reereation Associati-
on’nun bir şubesinin de burada ku
rulması hususunda kolaylık gös
terin” diyen Amerikalı müzisyen 
Miss l lm ıg la *  Gdkay’dan “Peki" ceva
bını kopardı. Memleketimizde issizli
ğ in  artm akta olduğu şu sırada başka 
bir ciddi tedbir alınm adığına göre 
Miss Douglas’ın bu teşebbüsünün üs
tünde durmak lâzım  gclij-or.

★

P azar tfln ii tatanbulda tavuk ve yu 
m urta sıkıntısının önlenmesinde a- 

m il olacağı iim id edilen tavuk kombi
nasının temel atma merasiminde Z i
raat Bakanı Bsud B u d u k o ğ lu  da bu
lundu. I-âkin işin garip tarafı ‘'şimdi
lik" tavukların A n ad o lın la n  getirilme
si... Mikros tecrübesinden de örnek a- 
lınarak bu teşebbüsün neticeleri husu
sunda bedbin olmamak, şu basit suali 
sormamak elden gelmiyor: Anadohı- 
dan tavuk ve yum uıta  getirterek Is- 
tanbuidaki sıkıntıyı gideıurıek m üm 
künse bu ameliyenin adına “hususi 
teşebbüsün kurduğu kombina” deme
ye ve bakanlara temel attırm aya ne 
lüzum  var ? ★

O  asın Yayın Umum M üdürü H a lim  

A ly o t 'u n  misafirperverliği meşhur
dur. Bunun en iyi m isalini NATO Ba
sın Heyeti şerefine H ilton’un lâleza- 
rında verdiği güzel kokteylde K ördük . 

Bir dakika olsım kapıdan ayrılmadı; 
m isafirleriyle ayn  ayn  meşgul oldu 
ve e*ı mühim i şimdiye kadar hiçbir 
Basın Yaym  Umum Müdürüne nasip 
olmayan “gazetecilerin sevgisini” k a 
zandı. Bu partide bir başkası daha 
Tılrk gazetecileıinin iltifa< ma rnazhan 

oldu: Gayet iyi tilrkçe konudan, sem
patik ve nazik yeni “Amerikan H a 
berler Bürosu” Müdürü Mr. A d am san  

Gelen gideni arattırır derler. Am a 
galiba C ru m p le r 'in  gidişine üzülenler 
Mr. Adamson’u en çok sevenler ola
cak.

H.ıiİlll Alyut
Mi,tafirpf~n:er »tiidıtr

. i • ) . • I i '■
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S I N E M A Filmcilik
__________________________________________________  Chaplin’den haber

Türkiye
ftruxelles yolunda

G
elecek yaz Bruxelles'de açılacak 
DUnya Sergisine katılmak için 

yapılan hazırlıklar süratle ilerlerken 
ticaret, sanayi ve çeşitli sanat kolla
rının yanısıra sinemaya da yer ve
rilmesi zihinleri kurcalıyordu, ty i ha
zırlanmış birkaç film . DUnya Sergi
sinde Türkiye için propaganda bakı
mından büyük bir fayda sağlıyabilir, 
memleketimizin tanınmasına yarıya- 
bilirdi, Sergi Hazırlık Komitesi bunun 
için bir senoryo müsabakası açmaya 
karar verdi, dokuz kişiye bu müsaba

kaya girmeleri için davetiye gönde
rildi. Bunlar İlhan Arakon. Liitfi Ö. 
Akad, Lâle Oraloglu, Halit Refiğ, Y a
şar Kemal. Orhan Hançerlioğlu, O r
han Asena. Haldun Taner, İskender 
Cenap Ege idiler. Doğrusu istenirse 
bu dokuz kişi içinde sinemayla doğ
rudan doğruya alâkası olan pek az 
kimse vardı. Sinemayla alâkası olma
yan bir kimsenin de senaryo hazırlı- 

yanuyaoağı aşikârdı. Öte yandan se
naryoların yazılması için verilen 
müddet de pek kısaydı. N itekim  so
nunda her iki husus da. girişilen te
şebbüsün akim  kalmasına yol açtı: 
Müsabakaya çağrılanlardan bir kısmı 
verilen müddeti az bularak katılm a
dılar. Bir kısmının hazırladıkları se
naryo taslakları, komitece kabul edi
lebilecek şeyler değildi. İlhan Arakon 

ile İskender Cenap Eğenin yolladık
ları eserler komitenin istediği yolda 
eserler olmakla birlikte, gönderildik
leri şekilde kabul edilmek im kânsız
dı. üzerinde epey uğraşılması, yeni
den islenmesi gerekirdi; nitekim, ye

niden ele almaları için ger; gönde
rildi. Böylece, Bruxelles Sergisine yol
lanarak film in senaryosu İçin açılan 
müsabaka hiçbir müsbet neticeye 
bağlanamadan sona erdi.

Sergi Hazırlık Komitesi, evvelce 
çevrilmiş filmlerden sergiye gönderi
lebilecek olanları ayırmak istediği va
kit de aynı m üşkülât ile karşılaştı. 
Em lâk ve Kredi Bankasının çevirtti
ği renkli film, Türkiyenin tarihi arke
olojik eserlerini, turistik yerlerini si
nema şeridi üzerine tesbit eden can- 
sı* bir fotoğraflar dizişiydi. Basın, 
Yayın ve Turizm Umum M üdürlüğü
nün hazırlattığı bir başka film lstan- 
bulu aynı anlayışla ele alıyordu. 
"Kalkınan Türkiye" adlı üçüncUsunUn 
ise Milletlerarası Dünya Sergisi se
yircilerini ne bakımdan ilgilendirebi
leceği tama iniyle meçhuldü. Geriye, 
geçen yıl Berlin Festivalinde gümüş 
ayılardan birini kazanan “H itit G ü
neşi" kalıyordu. İstanbul Üniversite
si tarafından hazırlattırılan bu filmin, 
DUnya Sergisinde do alâka toplaması 
pekâlâ mümkündü, aıua işin tulıaf ta 
rafı şu ki bu sefer de seçim komitesi 
“H itit Güneşi” nin böyle bir a lâka 
toplıyacağı hususunda mütereddit 
davranıyordu.

Bruxelles Sergisine bir yıl kala, 
sinema sahasındaki bu boşa çıkan 
gayretler, Türk sinemasının feci du
rumunu bir kere daha ortaya koyu
yordu. Devlet yardım ına dayanan, sü
rekli olarak faaliyette bulunan baş
lı başına bir sinema kolu kurulm a
dıkça bu meselenin halledilmesine im 
kân yoktu. Sinema sanatı, sinema e- 
seri ısmarlama gayretlerle-ortaya çı
kamazdı. Ama aaıl anlaşılmıyan, an 
latılm ak islenmıven taraf da buyda

1917 senesinde Chaplin'in iki bobin- 
lik film lerinden “The Iınm igrant - 

Göçmen" oynatıldığı vakit seyirciler, 
işini ciddiye alan bir komedi sanatkâ- 
ıiyle karşılaştıklarını hemen anlam ış
lardı. F ilm in en tesirli sahnelerinden 
biri, göçmenlerin Birleşik Amerika- 
ya ayak basmak üzere oldukları sı
rada cereyan ediyordu: Eski DUnya- 
dan Yeni Dünyaya büyük ümitlerle, 
yepyeni bir hayata başlamak, hürri
yetin ve saadetin tadını tatm ak üzere 
yola çıkan göçmenler. New York li
manının ağzında meşhur Hürriyet Â- 
bidesi ile karşılaşıyor, hayranlık ve 

üm it dolu bakışlarla bu hürriyet ve 
demokrasi sembolünü seyrediyorlar
dı. Fakat bunun hemen arkasından 
yine aynı âbidenin önünde cereyan e- 
den ikinci bir sahııe geliyordu: Boyun
larına numaralar asılı göçmenler, 
güm rük memurları ve polisler ta ra 
fından itilip kakılarak, coplarla dür
tülerek bir hayvan sürüsü gibi dara
cık geçide sokuluyor, boyunlarındaki 
numaralar teker teker kontrol edili
yordu. O zaman, Yeni Dünya göç
menlerinden biri olan şüpheci Şarlo. 
gözlerini ikinci defa kaldırıp Hürriyet 
Abidesine istifham kâr bir bakış f ır 
latıyordu.

Chaplin 1921 de ilk Avrupa seya
hatine çıkmak üzere New York't An 
vapura binerken, gazete fotoğrafçıla
rından biri, belki de bu sahneyi hatır
layıp, sanatkârdan Hürriyet Abide- 
si'ne veda öpücükleri gönderir bir poz 
vermesini istemişti. Chaplin bu gü
lünç pozu vermeği hemen reddetti. 
Ertesi gün, bir kısım basın hu hare
keti kendine göre tefsir edecekti. 
1931 senesinde Chaplin ikinci Avru

pa seyahatine ballarken artık  hiçbir 
fotoğrafçı ondan bu çeşit bir poz ta 
kınmasını istemiyordu. 1952 de B ir
leşik Am erika’dan belki de bir daha 
hiç dönmemecesine ayrılırken, soğuk 
ve resmi bir nezaketten başka hiçbir 
teşyi hareketinde bulunulmamıştı- 
Birkaç gün sonıa da Adalet Bakanlığı 
Chaplin’in Amerikayâ bir daha dön
mesine müsaade edilmlyeceğini bil
direcekti.

F akat Chaplin New York’a bir 
kere daha dönecekti. Tıpkı "Göçmen" 
de olduğu gibi bu sefer de bir filmde 
New Yoı-k’ta görünecektir. Bu defa 
New York’a ayak basan, zavallı bir 
göçmen değil, eski bir kraldır. "Göç
men” nasıl, Chaplin'in meçhul ve fa 
kir bir sanatkâr olarak Amerika'ya 
ilk ayak ba^tısn 1912 den sonraki tec
rübelerini akoetti rivor.^a son filîn i 
"A  K ing in Nev/ York - New York ’ta 
Bir K ra l” da. Chaplin’in son yıllar
daki tecrübelerini ortaya koya-caktir. 
Londra stüdyolarında büyük bir giz
lilik  içinde çevrilmesi sona eren film 
den ilk  sızan haberler, Chaplin'in 
“Sahne Iş ık ları” ndan sonra yemden 
“Asri Zamanlar", “D ikta tör” ve ‘ i l  
Verdoux” daki acı hicvine döndüğünü 
göstermektedir.
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SÎNEMA

"N e *  York ’ta Bir K ral”

/'"''Saplin yeni filminde, bir ihtilâl so- 
^--'tıunda tahtını terketmek zorunda 
kalan kral rolündedir. Orta Avrupa- 

, daki hayali memleketlerden birinin 
kralı olan Shalıdov, memleketinden 
kovulduktan sonra Amerikaya sığınır. 
Beş parasız. Ne w York'a ayak basar. 
BUttln ümidi, atom enerjisinin barışçı 
gayeler için kullanılması hakkında 
hazırladığı plândadır. Fakat, bunun 
kendisine -hiçbir fayda saglamıyaca- 
ğım  çabuk anlar. İşinin erbabı bir 
reklâmcı, sabık kralı, tanınm ış bir 
gazetecinin verdiği partiye götürtir. 
Sabık kral, davetliler için birkaç tak 
lit yapar - bir Hamlet monologu, te
lefonda bir dişçi... - Partide olup bi
tenler televizyonda nakledildiği için, 
sabık kralın taklitleri kendisinin ha
beri olmaksızın milyonlarca seyirci 
tarafından tak lit edilir; o kadar bü
yük başarı kazanır ki, sabık kral a- 
tom enerjini plânını bir kenara bıra
kıp televizyon programlarına çıkar.

F akat Shahdov’un babında kara 
bulutlar belirmesi gecikmez. Zira sa
bık kralın en iyi dostu, çocuk denecek 
yastaki bir anarşisttir. Shahdov o- 
nunla uzun uzun felsefi m ünakaşala
ra girişir. Delikanlının annesiyle ba
bası eskiden solculuk hareketlerine 
karıştıkla n  için Amerikan Aleyhtarı 
Faaliyetleri Tahkik Komisyonuna 
çıkarılırlar. Sabık kral da tanışıklığı 
dolayısiyle tahk ikat komisyonunda i- 
fade vermeğe davet edilir. Shahdov 
büyük bir korku içinde komisyon hu
zuruna çıkar; fakat telâşından işaret 
parm ağını bir yangın hortumunun

A-ZÎS, İ9  â A Z tK A N  1957.

ağzına kaptırır ve bütün çabalama
sına rağmen kurtaramaz, üstelik hor
tum lara dolaşır. Bu yüzden, komisyo
nun talebettiği şekilde elini kaldırıp 
yemin edemez. Bunu yapatnayınca 
da "kongreye hakaret" suçuyla itham 
edilir. Fakat son dakikada parm ağı
nı kurtarıp yemin eder, ifade&i alınıp 
serbest bırakılır. Ama hürriyetin pek 
ince ipliklerle bağlandığı bir yerde 
kalm ağı tehlikeli bulan sabık kral, 
Amerikayı terkeder, yemden “Avru- 
payı seçer.”

Başrollerini Chaplin’le birlikte 
"The Moon is Blııe - Ay Mâvidir” in 
genç yıldızı Dawn Artams’ın oynadığı, 
genç anarşist rolünde Michael Chap- 
lin'in bulunduğu "New Yorkta Bir 
Kral" ın Avrupadaki prömiyeri Ekim  
ayında yapılacaktır. Amerika kıtasın
daki prömiyer için de şimdilik Mexico 
City tesbit edilmiştir. Chaplin, şimdi
ye kadar Amerika prömiyerleri için 
New York’u tercih ederdi: bu sefer 
Meksika'yı seçişi, film in Birleşik A- 
merikada siyasi baskıya uğramasın
dan çok. Amerikan Maliye Bakanlı
ğın ın kendisine, çıkardığı yüklü ver
gi borcunu tahsil û in  her hangi bir 
el koyma hareketine girişmesine im 
kân vermemek endişesinden doğuyor.

Filmler
‘D i ls iz  Y a v r u ”

M
andy, küçük bir kız çocuğu. B ir 
yaşını geçtiği halde konuşmaya 

banlamaması annesini endişelendiri
yor. Tanıdıkları, bazı çocukların ko

nuşmaya geç başladıklarını söylüyor
larsa da genç kadının endişeleri da
ğılmıyor. Az şonra da endişelenmek
te haklı olduğunu anlıyor; zira 
Mandy doğuştan sağırdır, sağır ol
duğu için de konuşmasını öğrenemi- 
yecektir.

Mandy'nin babası, kızının sağırlı
ğından adeta utanç duyduğu için onu 
insan içine çıkarmıyor. Küçük M an
dy. altı yaşma kadar dört duvarla 
çevrili bir avluda, öbür çocuklardan 
uzak, yalnız başına yaşıyor. Birkaç 
hâdise. Mandy’yi akranlarından böyle 
uzak tutmanın ileride çok kötü neti
celere yol açacağı hususunda annesi
ni düşündürüyor. G«nç kadın Mandy'- 
yi bir sağırlar okuluna yerleştirmek 
istiyor. Am a kocasiyle. onun ailesi 
buna taraftar değiller. Fakat genç 
kadın, sonunda bundan başka çıkar 
yol olmadığına kanaat getirerek M an
dy’yi alıp evinden uzaklaşıyor. Küçük 
kızı Manchester'deki bir sağırlar 
mektebine veriyor.

Mandy’nin mektepteki ilk günleri 
hiç de üm it verici değil. A ltı yaşma 
kadar herkesten uzak yaşamış olan 
küçük kız. vahşi bir yalnızlık içinde. 
Mektep arkadaşlarına bir türlü ısı
namıyor. Üstelik mektebin yatılı o- 
luşu, annesinden uzak kalışı küçük 
kızı ürkütüyor. Bu yüzden ne arka
daş edinebiliyor, ne de konuşması i- 
çin sarfedilen gayretler netice verebi

liyor. Fakat mektebin hocalarından 
biri Mandy’nin yalnız gündüzleri mek
tebe gelmesini sağlayınca, küçük kız 
yavaş yavaş ürkekliğinden sıyrılıyor, 
arkadaşlariyle ilgilenmeğe, onlarla 
anlaşmağa başlıyor. Onların dersler
de gösterdikleri gayreti o da gösteri
yor. Çok geçmeden de adını hecele
mesini öğreniyor. Zahmetli de olsa 
bunun arkası sökün edebilecek de
mektir.

"D ilsiz Yavru” adiyle oynatılan 
İngilia film i "Mandy”, ne sağır ço
cukların yetiştirilmesi üzenne dokü- 
manter bir film, n* de tam hikâyeli 
bir film. Genç rejisör Alexander Mac- 
kendrick’in bu üçüncü eseri, hikâyeli 
filmle dokümanter ortası bir sinema 
eseri. Eğer prodüktörlerin zoruyla a- 

raya sıkıştırılan yamama bir aşk ve 
kıskançlık hâdisesi olmasa "D ilsiz 
Yavru” dokümanterin hikâyeli film 
lerde başariyle kullanıldığı sayılı e- 
serlerden biri olacak. Ma&mafih. bu 
yamama hikâye bile film in güzelliği
ni pek fazla aksatmıyor. Zira Mac- 
kendrick'in film i, sağır-dilsiz bir ço
cuğun yalnızlığım , içe kapanıklığım , 
âdeta cemiyet dışı bir hale gelişim, 
sonra yavaş yavaş bu yalnızlıktan 
kurtulup normal bir duruma geçicini 
sade, akıcı bir anlatışla ortaya koyu
yor. Mandy’nin, köpeğini ezilmekten 
kurtarm ak isterken kendisi çiğnen

mek tehlikesi atla ttığ ı vakit, küçük 
kızın  sağır olduğunu bilmiyen şofö
rün bağırıp çağırmalar karşısındaki 
sessiz çırpınışı, kapıldığı m üthiş kor
ku; parkta elinden topunu alıp ken- 
dısiyl* eğl^öert o ğ lin lâ  dövüşmesi az

‘Nt*w York’ta Bir Kral
Hedef: MacCarthy'cilik!.

\



“Mandy”
Harika çocuklara paydos!.

S A N A T

rastlanır bir ustalıkla veriliyor. Man- 
chester’deki sabırlar okulu tabii bir 
dekor olarak aynı başarıyla filme 
fazladan bir derinlik kazandırm akta
dır. Fakat film in en dikkati çeken ta 
rafı, hiç şüphesiz Mandy rolündeki 
küçük Mandy Miller’in  şaşılacak ka
dar tabii ve rahat oyunu. Hiçbir yap

macık, hiçbir zorlama bulunmıyan 
bu oyun, genç rejisör Mackendrick i- 
le küçük oyuncusu arasındaki karşı
lıklı anlayış ve güvenin neticesi ola
rak ortaya çıkmaktadır.

Mackendrick, güç bir konunun, 
melodrama kolayca kayabilecek bir 
temanın hakkından bUytlk bir an la
yışla geliyor "M andy” nin, genç reji
sörün üçüncü film i olduğu düşünülür
se bu baharının ehemmiyeti daha iyi 
anlaşılır. Üstelik "M andy” Mackend- 
rick ’in asıl "tarzı” dışında bir konu
yu ele almaktadır. Mackendrick, 
Mandy’den sonra tekrar komedile

rine döndü, “The Maggie” ile ye
niden İskoçyalıları. bu sefer Ameri
kalı iş adamlarını kazıklayan tskoç- 
yalıları anlattı. Bu mevsim İstanbul
luların hayranlıkla seyrettikleri “The 
Ladykillers - Kadın Katilleri” Mac- 

kendrick’in en başarılı eseriydi. He
men bütün eserlerinde tam bir İng i
liz karakteri sezilen Mackendrick. yi
ne bu yüzden memleketinde olduğu 
kadar Avrupa ve Amerikada da en 
sevilen rejisörlerden biridir. N itekim  
komedilerinin hepsi, yabancı film le

rin pek az girebildiğe Amerikada bü
yük bir rağbet gördü. O kadar ki, so
nunda Hollywood’da bir film  çevir
meğe kendisini kandırdılar. Hecht - 
Lancaster şirketi adına son çevirdiği 
“The Sweet Smell of Success - Başa
rının Hoş Kokusu” birkaç ay sonra 
gösterilmeğe bağlıyacaktır.

Seramik
Washington’da bir sergi

Bu ilkbaharda Washington'da Franz
I Bader sanat galerisinde bir sergi 

açıldı. Bu bir seramik sergisi idi. 
Renk ve m otif çeşitliliği aksettiriyor
du. Biraz Klee biraz da Miro’yu an 
dıran bir hava taşıyordu. Fakat hepsi, 
teker teker taşıdıkları imzanın kendi
ne has tarafın ı bütün güzelliği ile 
ile gözler önüne seriyorlardı. Am eri
kan basını günlerce bu sergiden bah
setti. Güzel, siyah gözlü, ince yapılı 
bir kadının resimleri ilk sahıfelerde 
defalarca yer aldı. Bütün Türkler 
bundan bir iftihar payı çıkartabilir
lerdi, çünkü bu kadın onlardan biri 
olan Füraya Koral'dan başkası de
ğildi. "Türklerin Füreyası” Rockefel- 
ler müessesesi burslarından birini ka
zanarak Amerikada hem çalışmakta, 
hem de tetkikler de bulunmaktaydı, 
sanatını kendini dile getiren unsur o- 
larak kabul eden Füreya k im di?

Füreya sanatkâr bir ailenin çocu
ğuydu. Hemen hemen bütün yakın
ları m uhakkak bir sanat kolunda i- 
simleri yer alm ış kimselerdi. Füreya 
da bir kelebek uçarılığı ile önce her 
kola biraz a lâka duydu. Fakat ken
disini yaşatacak şeyi ancak İsviçrede 
bir sanatoryomda tedavideyken keş
fetti. Bu dinlenme devresi onun i- 
çin biraz da tamamen kendine döne
rek iç âlemine kulak verme devresi 
olmuştu. Kendini anlam ıştı ve insan
lığa bir mesajı olduğunu biliyordu. 
Bunu en mükemmel şekilde vermeliy
di, duyurmalıydı. İşte seramik ça
lışmalarına ilk o zaman başladı. A r
tık  yaşama sebebini gözleri ile göre
biliyordu. Bu onu kurtardı, yeniden 
hayata kavuşturdu, ve Füreya ken
di sözleri ile sanatını hayatı kabul et
ti. Lausanne’da ve Paris'de çalışma
larından sonra, ilk  sergisini 1951 se
nesinde Paris’de açtı. O  günden bu 
yana 3 bine yakın, belki de daha faz
la eser yarattı. A ta türk  Müzesi ve 
H ilton Oteli salonları onun eserleri ile 
süslendi. Füreya eserlerinde modern 
motifler kullanıyordu. Renkleri par
lak ve canlıydı. Ancak dokuz sene ev
vel elini bulaştırdığı çamur, parm ak
la n  arasında binbir şekle giriveriyor- 
du. Füreya Amerikan ve Meksika se
ram ik merkezlerinde Doğu ile Batıyı 
birlikte yoğurduğu hamuruna kataca
ğı yeni dünya hususiyetlerini yakala
m ağa uğraşıyordu. İşte o zaman Fü- 
reyanın eserleri bütün dünya mesajı
nı tam  vermiş olacaktı.

Füreya kendisi ile yapılan röpor
tajlardan birinde, “Benim asrımın 
Türk kadınları, çalışan kadınlardır. 
Sanatçı, avukat, doktor, şu veya bu 
muhakkak bir işe, bir mesleğe sahip
tirler” diyordu. Füreya tan ıtm ağa ça
lıştığ ı Türk kadınlarının iftihar vesi- 
lesiydi.

Füreyanın seçmiş olduğu sanat 
kolu, Türkiyede çok gerilere uzanan 
köklü bir maziye sahipti. Orta Asya-

daki Uygur Türkleri binalarının du
varlarım  renk ve motiflerle süslerler
di. En  son kazılardan da anlaşıldığı
na göre Türkler Anadoluda yerleştik
ten sonra da bilhassa cömlekçilikde 
çok ileri gitmişlerdi. Önce Selçuk, 
sonra da Osmanlı Türkleri hem renk, 
hem de m otif bakım ından şahsiyet 
taşıyan bir seramik sanatının kalıbı
na dökücüleri olmuşlardı. Türk m i
marisi seramik sanatı ile en çok bağ
daşan, en cok elele giden mimariydi. 
1200 ile 1700 seneleri arasında Ana
doluda İzn ik ve Kütahyada en m ü
kemmel seramik eserleri meydana ge
tirilm işti. XV I. asrın sonunda bu sa
nat şahikasına varmıştı. Türk sera
mikçileri stilize motiflerle çalışıyor
lardı. Çiçek ve yapraklar bile tab iat
tan biraz uzaktı. Renkler, teknik im 
kânsızlık lar yüzünden mahduttu. Bu
na rağmen, bu renkleri karıştırarak 
olsun, eserlere renk çeşitliliği kazan
dırılıyordu.

Füreya da ‘‘Motiflerim  için canlı 
renkler kullanırım  ve motiflerim  ta 
mamen abstre'dir. Zaten Doğu abstre 
sanatlar bakım ından en ileri sayılır. 
Şekiller geometrik fakat hiçbir su
retle simetrik değildir. Bundan dola
yı modern batılı ressamların abstre 
motiflerinin mânasını kavramak 
Şarklılar için, birçok Garplılardan da
ha kolaydır. Her abstre motif iç dün
yamızda bir tecrübenin izlemleridir. 
Güneşin doğuşu, tatlı bir ışık, abstre 
bir motifte dil bulur” diyordu.

Füreya Koral hiç şüphe yok ki 
Türkün kendine has sanatının mo
dern bir yaşatıcısı idi. Köklü Türk 
sanatı m uhakkak ki Füreya Koral 
ve onun gibilerin elinde yeni bir 
canlılığa kavuşacak ve bir zam an
lar en güzel eserlerini vermiş olan 
Türk seramikçiliği yeniden yoğrul
duğu modern anlayışla bir defa da
ha sahikasına ulaşacaktı. Washing- 
tonda açtığı sergi ile yüzüm üzü a- 
ğartan ve bütün sanat otoritele
rinin nazarı dikkatini çeken genç 
Tiirk sanatçısı Füreya Koral ise 
sanat ile uzaktan veya yakından a- 
lâkadar olsun veya olmasın her 
Türkün haklı olarak övünebileceği 
bir sanatkâr olarak kalplerimizde 
yer tu tm ağa hak kazanmıştı. Renk- 
ve motiflerindeki çeşitlilik, incelik 
ve zerafetle Füreya Koral modern 
Türk Sanatının Batı Dünyasında
ki temsilcisi olarak da ne kadar ö- 
vülse azdı.
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F E N

Jeofizik
Jeofizik senesi başlıyor

B u hafta, dünyanın dört bir tarafı
na dağılm ış 2500 den fazla rasat 

merkezinde çeşitli milletlerden ilim a- 
damları, aletlerinin son hazırlıklarını 
tam am lam akla meşguldürler. Gelecek 
hafta içinde, 1 Temmuzda "milletler 
arası jeofizik senesi” çalışmaları bağ
lıyacaktır. 18 ay sürecek olan bu ça
lışmalar şimdiye kadar ilim  sahasın
da milletler arasında gerçekleştirilmiş 
en geniş işbirliğini teşkil edecektir. 
Bu bakımdan XX. asnn ilim  yolunda 
en önemli gayreti sayılmaya hak ka
zanmaktadır. Daha önce de iki defa 
1882-83 ve 1932-33 deki "m illetlera
rası kutup seneleri”nde böyle m illet
lerarası jeofizik çalışmaları yapılm ış
tı. F akat bunlar yalnız kutup bölge
lerindeki incelemelere ayrılm ıştı. Bu 
defa ise, bütün arz. çok daha geniş 
ölçüde ele alınacaktır.

Jeofizik senesi çalışmalarına en 
büyük ölçüde Birleşik Amerika ile 
Rusya iştirak etmektedir; fakat ar
kalarından bütün Avrupa devletleri 
ile öteki kıtalardan da bir çok devlet, 
paylarına düşen az cok mütevazı gay
retlerle geliyorlar, öyle ki jeofizik se
nesine katılan devletlerin sayısı 61 i 
bulmaktadır. Yalnız her nedense Tür
kiye bu memleketler arasında kendi
ne düşen yeri almamıştır.
Jeofizik nedir?

I
eofizik senesi, asırlardan beri ti
ze rinde yaşadığımız dünyamızı da

ha iyi tanımak için bütün milletlerden 
ilim  adamlarının birlikte gayretler 
sarfedecekleri bir sene - daha doğru
su bir buçuk sene - olacaktır. Zaten 
jeofizik, adı üstünde, dünyanın fiziği, 
yani bir bütün halinde ele alınan dün 
yanın fizik özellikleri İle uğraşan ilim  
dalı demektir. Meselâ dünyanın m an
yetik alanı ne şekildedir ve nasıl de
ğişmektedir? Meselâ dünyayı saran 
atmosferin bütün tabakalarındaki çe
şitli gazların oranlan ve yoğunluk, 
sıcaklık gibi fiziksel şartlan neler
d ir?  Bilhassa uzak mesafe radyo ko- 
nuşm alanna birinci derecede tesir e- 
den iyonosfer tabakasında ne gibi de
ğişmeler olm aktadır? Meselâ güneş 
lekelerinin atmosferdeki olaylara te
siri nedir? Dünyayı durmadan bom
bardıman eden meteorların ve kozmik 
ışınların atmosferin muhtelif tabaka- 
lanndak i şiddetleri, m ik tarlan  nedir? 
B ütün  bunlar, jeofiziğin cevaplandır
maya çalıştığı sorulardan bazılarıdır. 
Bu meselelerin incelenmesi için m uh
telif m illetler arasında işbirliği ya
pılmasına ihtiyaç olduğu da açıktır. 
Önümüzdeki haftadan itibaren 18 ay 
müddetle dünyanın her tarafında boy- 
le müşterek rasatlar ve ölçmeler ya
pılacaktır.
önümüzdeki aylarda elde edilecek ra
sat sonuçlannın gereği gibi değerlen
dirilebilmesi için ilim  adam lannın se
nelerce uğraşmaları gerekeceğini de 
unutmamalıdır,

Antark tika seferleri

B ütün jeofizik senesi faaliyetleri i- 
çinde bilhassa iki tanesi bilyük 

ilgi toplıyacaktır ki bunlar Antark ti
ka'ya yapılacak seferler ile suni peyk
lerin atılm aları olacaktır. An tark ti
ka veya Güney kutbu kıtası bugün 
arz üzerinde jeofozikçilerin en çok 
merakını uyandıran bölgedir. Avust- 
ralyanın hemen hemen ik i katı büyük
lüğünde olan bu kıtanın yansından 
fazlası henüz keşfedilmemiştir. İk li
mi, hava durumu ve coğrafyası hak
kında bilinenler pek azdır. Halbuki 
Antarktika kıtası, arzın başlıca man
yetik ve meteorolojik faaliyet mer
kezlerinden. biridir. Dünyanın en bü
yük buz tabakası buradadır. Bütün 

bu sebeplerden Antarktika, önüm üz
deki senenin başka hedeflerinden bi- 
orlar veya kozmik ışınlar gibi - m uh
lin i teşkil edecektir. En aşağı 10 dev
let. bu arada bilhassa Amerika, İn 
giltere ve Rusya bir buçuk sene bo
yunca Antarktika'da üsler bulundu
racaklar ve bu üslerden hareketle k ı
tanın keşfini tam am lam ıya çalışacak
lardır. Birleşik Amerika üç senedir 
Antarktika'da devamlı üsler kurm ak
la meşguldür. îk i sene önce Am iral 
Byrd’ün idaresinde. Amerikan donan
masının A tka adlı buzkıran gemisi 
Antarktikaya uzun bir sefer yapmış
tı. Bu sefer esnasında Amerikan ilim  

adamları k ıtanın batı sahilini baştan 
aşağı dolaşmışlar ve yeni kurulacak 
üç büyük üssün yerlerini tesbit et
mişlerdi. Bu üslerin biri güney batı 
sahilinde “Küçük Am erika" bölge
sinde. İkincisi gene batıda fakat sa
hilden iyice içeride “Marie Byrd" a- 
razisinde, üçüncüsü de tam  güney 
kutbu yakınında kurulmuştur, ö te

yandan İngiltere de Avustralya ve 
Yeni Zelânda ile birlikte cüretli bir 
teşebbüse girişmiştir. Önümüzdeki 
sene içinde Everest fatihlerinden Sir 
Edmund Hillary'nin idare ettiği bir 
sefer heyeti kuzey sahilinden başla
yıp güney sahiline kadar karadan bü
tün Antarktikay ı katedecektir.

Sun! peykler

J
eofizik senesinin öteki büyük te
şebbüsü suni peyklerdir. Bu peyk

ler, 400-500 kilometre yüksekteki a t
mosfer tabakalarındaki hava dun ım u 
ve kozmik ışınlar, meteoritler, ültra- 
viyole ışınlar gibi fiziksel şartların 
meydana çıkanlmasını sağladıktan 
başka ayrıca uzay yolculuğunun, aya 
ve seyyarelere gidişin ilk merhalesini 
teşkil ettikleri için haklı olarak bütün 
ilim  e fkân  umumiyesinin merak ve 
dikkatini üzerlerinde toplamışlardır. 
Amerikan ilim  adam larının ilk p lân
larına göre ilk  suni peyk bu eylül a- 
yı içinde atılacaktı. Fakat şimdi, ba
zı teknik güçlükler yüzünden, gelecek 
bahardan önce ciddî bir deneme ya- 
pılamıyacağı haber veriliyor. Suni 
peykin kendisi - 11 kilogram lık bir 
küreden ibarettir - ve içine konacak 
aletlerin hepsi hemen hemen hazır
dır. Fakat bu küreyi arzın 400 kilo
metre üstüne çıkarıp orada arz etra
fında onbinlerce kilometrelik bir hız 
verecek üç kademeli roket sistemi he
nüz iyice güvenilecek kadar geliştiri
lememiştir. Bu arada Rusyada da, ay
nı şekilde bir peykin göğe fırla tılm a
sı için çalışmalar yapılmaktadır. İlk  
peykin gerçekleştirilmesinde Ameri
kalıların önüne geçmek için Rus ilim 
adam larının büyük gayretler sarfet- 
tikleri şüphesizdir. Ancak böyle uzun 
vadeli teknik teşebbüslerde, önce işe 
başlayan tarafın daima daha avan
ta jlı olduğu düşünülürse, ilk suni pey
kin  Amerikadan uçurulacağı tahm in 
edilebilir.

Amerikalıların suni peyki 
Roketlerin hazırlanmasını bekliyor

AK İSt 3? H A Z İR A N  1951.



K İ T A P L A R

HERBOYDAN

(Ditnva Şiirinden seçmeler. Türkçe 
Söyleyen: Can Yücel. SHJ). Y ay ın la
rı, f>ilr öze l ba lk ıları: 6. Yeni Desen 
Matbaası, Ankara - 1957. 68 sayfa, 
200 kuruş)

Ş
iirin  bir dilden başka bir dile ter
cüme edilip edilemiyeceği meselesi 

edebiyat dünyasının üzerinde uzun 
yıllar çekiştiği halde neticeye bağla- 
yamadağı bir meseledir. Şiir tercüme 

edilebilir mi, edilemez m i?  Bu husus
ta öyle çok lâf edilmiş, öyle çok ta r
tışılm ıştır ki, eğer bütün bu yazılar 
toplansa hiç şüphe yok kı bir kütüp
hane kurm ak m üm kün olurdu. Ama 
hâla bu mesele hakkında çeşitli 
edebiyat muhitlerinde münakaşalar 
sürüp «itmektedir. Bugüne kadar e- 
dılen lâflara bakılırsa daha yıllarca 
da bu mesele hakkında nihai bir hük 
me varmak m üm kün olmayacağı ka
naatine varılabilir. Ş iir yazıldığı d il
den başka bir dile aktarılam az diyen
lerin, belli başlı iddialarını göylece 

toplamak müm kündür: Şiir bir dilin 
haddeden geçirilmiş terkibidir. Şair 
şiirini yazarken mısra içindeki her 
kelimenin, hattâ bırakın kelimeyi, 
her virgülün ve noktanın yerini uzun 
uzun düşünmüş, hecelerden, kelime
lerden ve mânadan mürekkep bir ar
moni yaratmıştır. Şiir tek başına m â
nadan mürekkep bir kelimeler y ığ ı
nı değildir. Hal böyle olunca da bir 
şiirin yazıldığı dilin özellikleri ile 
uzaktan yakından bir ilişiği olmayan 
başka bir dile nakli m üm kün de
ğildir. Bir şiiri başka bir dile çevir
meye kalkışan insan her ik i dili de 
ne kadar iyi bilirse bilsin, gene de, 

bir dilden öbür dile nakledeceği bir 
m âna yığını olacaktır, şiiriyetı nak- 
ledfmıyecektir. Eğer şiiri bir dilden 
başka bir dile nakleden insan şiiri 
çevirdiği dilin şairi olsa bile gene 
de bir şiiri başarı ile nakletmiş ol-

m ıyacak; olsa olsa aynı mevzu ile 
kendi dilinde yeni bir şiir yazmış 
olacaktır.. Hattâ, bu bile çok su gö
türür bir şair olacaktır; zira ısmar
lam a mevzu ile yazılan şiirin şiirli- 
ğinden hayır beklenemez! Bir şair 
mükemmel olduğunda ittifak  edilen 
bir şiiri bir defa yazabilir. Aynı şi
iri bir ikinci dilde ve bir ikinci defa 
yazmak ise imkânsızdır. Şiir ancak 
aynı dili anlıyan insanlar arasında 
bir ifade vasıtası olabilir.

Ş iirin tercüme edilemiyeceğini id 
dia edenlere karşı şiirin bütün in 
sanlara hitap edebilen bir dil oldu
ğunu iddia edenler ise pek çok ba
şarılı şiir tercümesini göstermekte 
ve misalleıle ortaya çıkmaktadırlar. 
Bunlara göre pek çok şair verdir kı 
bütün dünya edebiyatının malı ol
muşlardır. Eğer şiir beynelmilel bir 
dil olmasa ve tercümesi imkânsız 
olsaydı, bir Charles Baııdelaire, bir
S tophane Mallarme, bir Shakespea- 
re ve daha bunlara benzer bir sürü 
büyük şair bütün dünya m illetlerin
ce tanınmaz, sevilmez ve aranmazdı. 
Am a bugün görülen gerçek şudur 
ki Fransızca veya İngilizce bilmeyen 
pek çok insan bugün bir Shakes- 
peare'i bir Baudelaire’i tan ım akta 
ve sevmektedir. Bu ise ancak şi
irin tercümesi yoluyla m üm kün ol
muştur.. Ş iir hele bir şair tarafın 
dan tercüme edilirse, pek â lâ  tercü
mesi kabil bir metadır.

Şimdi Can Yücelin "Herboydan” 
adlı ve dünya şiirinden seçme şiirle
ri ihtiva eden kitabına göz gezdire
lim. Can Yücel, edebiyat dünyam ız
da şair olarak tanınm ış bir kişidir. 
Çeşitli mecmualarda yayınlanmış 
şiirleri, a lâka ile karşılanmıştır. 
Sonra Can Yücel iyi bir polemikçidir. 
Deneme ve tenkit yazılarında Türk 
dilini çok ustaca kullandığı da aşi
kârdır. ”Herboyd*.n" adlı k itab ında
ki şiirlerinden ve diğer tercümele

rinden de anlaşılabileceği gibi İn 
gilizceyi ve Fransızcayı da iyi bil
mektedir. O halde, şiir tercüme edi
lebilir diyenlerin aradığı hemen bü
tün  hasletleri kendisinde toplamış 
bir yazardır. Dolayısı ile de şiir ter- f 

cümelerini kolaylıkla yapması ge
rekmektedir. Am a Can Yücel "Her
boydan-' adlı kitabında düpedüz bir 
şiir tercümesine gitmekten kaçınmış, 
ve bir nevi adaptasyona gitmiş, 
şiir tercüme edilebilir diyenlerin 
kendi aralarında m ünakaşa ettikle
ri şiir kelime kelime m i tercüme e- 
dılmeli, yoksa um um i havası ile mi 
suallerine karşı tercümeleri ile yeni 
tarzda bir cevap veriyor. Mesela 
tutmuş Aragon'un bir şiirini t a m i
miyle kendine göre adapte etimi- ö y 
le kı şiirin adıuı bile ıııahalUleştir
mekten kaçınmamış. Mesela Aragon’- 
un bir şiırıııe "A lı Veli’li türkü”
adını takmış. Akla şöyle bir şey
gelebilir: Can Yücelin Aragonun
bir şiirini alıp onu tercüme ediyo
rum diye Aragon’un ağzından A li 
veya Veli dedirtmeğe hakkı var mı ? 
Can Yücel bunu da düşünmüş. K ita 
bının kapağında, dünya şiirinden 
seçmeler başlığının altında kendi adı
nı yazarken bu şiirler; Türkçeye çevi
ren dememiş, “Türkçe söyleyen” de
miş. Dolayısıyla bir takım  itirazları 
önceden karşılamış. K itap ta otuza ya
kın şairin şiirlerinden faydalanılarak 
yazılm ış 57 şiir yer alıyor. Şiirlerden 
faydalanılarak yazılm ış diyoruz, zira 
"Herboydan”da yer alan şiirlerin ha
kikaten yabancılıkla en ufak bir ili
şikleri bile yok. Hiç birinde tercüme 
kokusu sezmek de m üm kün değil. 
Öyle sanıyoruz ki Can Yücel her şi
irin başına koyduğu yabancı şair adı
nı sırf saygısızlık olmasın diye koy- 

’muş. Zira o şairlerden alınan, yalnız 
ve yalnız mevzu. Üst tarafı Can Yü
celin kendi gayretinin eseri... “Her
boydan” adlı şiir kitabının, Can YU- 
çel’in kendine hşs esprisi içinde ya
zılm ış başarılı bir şür kitabı olduğu 
söylenebilir. K itapta hakikaten çok 
güzel şiirler yer alıyor. Bunlardan bir 
ik i örnek vermek kitabın bütünü hak
kında da Jsir fik ir verecektir. Işt* 
“Jlerboydan”ın kapağında yer alan 
bir şiir: Adı, Çeşitli, "Eşek, kral ve 
ben - Sabaha sağ çıkmıyacağız - Eşek 
açlıktan - Kral iç sıkıntısından • Ben
se aşk ateşinden - Aylardan mayıs”.

Can Yücelin rivayetine göre bu şi
ir Jacque Prtvert tarafından yazıl
mış. Hele, k itapta yer alan, bir ban
kalara övgü şiiri var ki, ömür. Ogden 
Nash adlı şairin-- ağzından alınıp Can 
Yücel tarafından yeniden söylenen bu 
şiirin başlığı bile başlı başına bir şiir. 
Şöyle diyor Can Yücel, yahut Ogden 
Nash: "Bankerlerden bütün farkım ız: 
Onlar paralı, biz parasız”

“Herboydan"ı okurken belki Fran
sız şiirini, İngiliz şiirini, Amerikan şi
irini, Ç in şiirini, Japon şiirini bulama
yacaksınız ama, pırıl pırıl bir Türk 
şiirini m utlaka bulacaksınız.

D E L İ L E R  B O Ş A N D I

Yazan : AZİZ NESİN

Her yıl İtalya’da milletlerarası m izah yarışması yapılır. Geçen 

yıl bu yarışmaya on sekiz millet girdi. Memleketimizden de ilk defa bir 

Türk yazarı, Aziz Nesin bu yarışmaya katıldı ve birinci oldu. Aziz Ne

sin, bu yıl yine Milletlerarası m izah yarışmasına çağırılm ıştır. 1057 yılı 

yarışmasına Aziz Nesin “Deliler Boşandı” isimli kitabı ile giriyor.

B U G Ü N  Ç I K T I

Fiatı : 2 U ra  

Düşün Yayınevi: Cağaloğlu, Cemalnadır sok.

M ilâs Han, kat 3, No. 204 İstanbul
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S P O R

Basketbolcularmuz kampta.
Say i yeme

Basketbol
Ümitsiz şampiyonlar

Hafta içinde Sofyada haşlayan 1957 
Avrupa Basketbol şampiyonasın

dan iki ay önce, Sportif Oyunlar Fe
derasyonu kendine göre "çok yerin
de” bir karar almıştı. Buna Köre Türk 
Basketbol Milli takım ı, şampiyona
dan önce bir Avrupa turnesi yapacak, 
bilhassa turnuvanın oynanacağı Sof
yada Bulgar m illi ekibi ile hazırlık 
maçları yaparak sahaya alışm aktı. 
Sert tenkidlere rağmen organize edi
len bu turistik turnenin neticeleri 

hayli endişe vericiydi. Takım, şampi
yonaya iddia ile hasırlanan Bıılgaris- 
taııla yaptığı iki maçı farklı kaybet
miş, Avrupa Basketbol klasmanında 
"h iç” den ileri gidemiyen Avusturya 
müsabakalarını çok kötü oyunlarla 
güç kazanmıştı. Türk Basketbolünün 
Avrupa klasmanında iyj bir yer a la
cağını iddia etmek safdillikti. Bu
nunla beraber, basketbolde iştirak 
ettiğim iz birçok şampiyonalar, turnu
valar ve enternasyonal karşılaşma
lardan bir fayda temin edemediğimiz 
aşikârdı. İddia bunun tam aksiydi. 
Bütün turnuvaların bize birşeyler ge
tird iği söyleniyordu. Fakat bu "bir
şeyler" le elde edemediğimiz tek şey, 
neticeydi. Bir yıl durup dinlenmeden 
Avrupa Basketbol Şampiyonasına ha
zırlanan yirmi millet arasında, turne
leri hadise dolu basketçi ve idarecile
rimizle "fina l” lâfı etmek gülünçtü. 
Nitekim, takım ım ız Sofya şampiyo
nasında Polonya ve Kusyaya yenile
rek ilk sekizin dışında kalmıştı. Bu, 
on senedir bildiğim iz hikâye idi. H a
zırlıklar kifayetsizdi, ciddî değildi. 
Basketbolcular, en zor sporlardan bi
rinin hudutlarını fersah fersah aşan

bir disiplinsizlik içindeydi. “Teknik 
noksanlık çok” denilemez, "Teknik 

yok” denebilirdi. Türk basketbol mek
tebi henüz teessüs etmemişti. Teşkilât 
şahsi çekişmelerle meşgulken, sene

ler ilerliyor, fark artıyor, m ağlûb i
yetler çoğalıyoıdu. Türkiyede basket
bol sporuna olan merak hergün faz
lalaşıyor, fakat hedefsiz ve kalitesiz 

çalışmalar, bu alâkayı fayda temin e- 
decek yollara sokamıyordu. Türk 
basket bolunda özenilen şekil "Ame-

id»uim...

rikan tarz" idi. Fakat bu stilin İn*
çelikleri, tatbiki için lâzım gelen şart* 
ların tetkiki ve meydana getirilmesi, 
bazan tahsisatsızlık, bazan elemansız- 
lık yüzünden m üm kün olmuyordu. A- 
merika. basketbolda dıger milletlere 
nazaran çok ilerdeydi. Faftat Avru
pa da bu işe ciddî olarak el atmış 
programlı, büyük ve teknik plânlarla, 
ilk okullardan üniversitelere kadar 
çalışma kademeleri vücuda getirm iş
ti. Türk basketbolü, elbette, cok ip ti
dai idi. En modern şekillere yukar
dan başlanıyor, gerisi düşünülmüyor
du. lioyle basketbol olmazdı. Netim 
ler meydandaydı. Bir oyuncunun se
nesini, saatlerine inerek programl»- 
yan “ileriler" in yanında sahada ve 
masada çok "geri” idik. Çeşitli şam
piyonalara iştirak etmek az fayda 
sağlardı. Mesele, bu şampiyonalara 
ciddî ümitlerle katılabilmek için ya
pılması lâzım  gelen ilk çalışmaları 
yapabilmekti.

Hakemler
Hoca’nın ettikleri

G
eçen hafta, Italyada maç idare et 
nıege giden bir Türk hakemi, h a 

reketinden önce şöyle diyordu: "İta l
ya ikinci kümesinin en m ilhim karşı
laşmasını oynatacağım. Bari - Veııe- 
zia bir terfi maçıdır. Müsabakayı k a 
zanan taraf birinci lige terfi edecek
tir. Bundan başka birçok maçları i- 
dare etmem için teklifler yapıldı.”

Bir Türk hakeminin, çirkin tera- 
nelerle çınlayan sahalarımızdan çıka
rak futbolun bir ilim  olarak kabul •- 
Uıldıgı memleketlerde maç idare «(-

Galatasaray - Alta) macunlan görünüp
Hakemi bog yere aramayınız

A ğ l a ,  «» B A Z tB A  t !  US 7



SPOK

Lig şampiyonu Fenerbahçe takımı
M ükâfat: Turistik gezi

mesi, iftihar edilecek bir haldi. Bu
nunla beraber aynı hakemin yanıldığı 
bazı noktalar vardı. Ç ünkü Bari - Ve- 
nezia bir terfi maçı değil. İtalya ik in 
ci profesyonel kümesi puan cetvelin
de mühim  bir değişiklik yapmıyacak 
alelA.de bir karşılaşmaydı. Verona ve 
Catania'nın 42 puanla liderlikte bu
lundukları •kümede, Venezia 39 pu- 
vanla beşinci, Bari ise 32 puvanla o- 
nuncu durumdaydı. Türk hakemi, 
doğrusu aranırsa İtalyan "talebe ha
kemlerinin” idare ettiği bir maça g i

diyordu. Beyanat, vaziyeti bilenleri 
acıkca güldürmüştü. Yeni hadiseleri 
beklemek gerekiyordu. N itekim aynı 
hakemin İtalya dönüşü söyledikleri 
cok daha hayret vericiydi. Romada 
Ijazio - Torino maçını “görülmem iş” 
bir başarıyla idare ettiğini açıklayan 
“Hoca”. İtalyan basınının sitayişkâr 
neşriyatından bahsediyor, tebrikleri 
ve yeni davetleri anlatıyordu. "Tanı
dık” gazetelerdeki alkış tatlı, fakat 
dunım  hakikaten acıydı. I<azio - To
rino maçının ertesi günü intişar eden 
meşhur " II Calcio" ve "Stam pa Sera” 

gazeteleri, dünyanın namlı futbol oto
ritesi Vittorio Pozzo'nun bu müsaba
ka için yazdığı kritikleri yayınlı.varak 
maçın hakemine dp birkaç satır tah 
sis etmeden geçemiyorlardı. Pozzo’ya 
göre “Türk hakem i” son derece kötü 
bir idare tarzı göstermiş, macm bü
yük bir kısmını “etrafını görmeden” 
idare etmiştir. Bu arada Lazio'nıın 
yediği goller katiyen nizami değildir. 
Hakem bariz hataları görmemiştir. 
Pozzo'nun kritiklerine, duymadıkları 
için inanmıyanlar çoktu. Fakat bu 
kalabalığın büyük bir kısmı, Dolma- 
bahçe stadında aynı "Beynelmilel” 
Türk hakemi Sulhî Garanı Galatasa
ray - Altay maçını idare ederken sey

redince, hakemden.çok ihtiyar futbol 
kurdu Pozzo’ya inanm akta gecikm i
yorlardı. Sulhi Garan. hakikaten "gö
rülmemiş" bir idare gösteriyordu. Ka
le içinde resmen yumruklanan toplara 
ceza vermiyor, bir dakika sonra "te-- 
lâ.fi” için direklere inen vuruşları pe
naltı ile tecziye ediyor, belinden ya
kalanıp “künde” lenen Altay kaleci
sini görmemezlikten geliyor, gayri n i
zami iki golü haklı itirazlara rağmen 
muteber addediyor, yan hakemlerini 
bir kere olsun dinlemiyor, kaideleri 
gazete sütunlarına doldururken baş
lama vuruşu yapıldığı anda rakip sa
hada gezinen oyuncuları farkedemi- 
yordu.

Fenerbahçe
îçte ve dışta

İ
stanbul lig şampiyonu Fenerbahçe, 
A lmanya seyahatine başlarken ta 

raftarlarını ve spor çevrelerini gizli 
bir üm itsizlik kaplamıştı. Sarı-Lâci- 
vertlilerin Almanyada yapacakları 

maçların hayli zor olacağı tahm in e- 
diliyordu. çünkü , bilenler rakipleri 
söylemiyorlar "inşallah kazanırız" 
demekle ik tifa  ediyorlardı. Takım 
Berline indikten sonra yurda gelen 
haberler, Almanya futbolunu takip e- 
denleri hayrete düşürmüştü. Fener- 
bahçenin rakibi "Blau Weis 90" adın
da hiç tanınmam ış bir takımdı. A l
manya futbol maçları dört bölgeye 
ayrılm ıştı. İlk i "Süd”, meşhur Nürn- 
berg, Kickers Offenbach, Stuttgart i- 
kincisi "W est” şampiyon Borussia 
Dortmund. Schalke 04, üçüncüsü 
"S W ” W alter kardeşlerin Kaisersla- 
untern’i, dördüncüsü "W ord” H am 

burg. Hannover gibi tanınm ış tak ın ı
la n  içine alarak on a ltılık  kümeler 
teşkil ediyordu. Bir de çok zaman lig 
dışı sayılan "Berlin" gurubu vardı ve 
işte Fenerbahçenin rakibi Blau V ;is 
bu kümenin yedincisiydi. Ekser' ni 
fabrika ve müessese kulüplerinin teş- 
kij »ttiğ i Berlin gurubunda Blau \Ve- 
is, 22 maçta 25 puvanla 42 atıp 35 yi
yerek yedinciydi. Böylece Fenerbah- 
çenin Almanya m açlan ehemmiyetin
den çok şey kaybetmiş oluyordu. Ç ün 
kü San-Lâcivertliler Berlinde, ne İn- 
gilteredeki kadar kuvvetli, ne de Rus- 
yadaki kadar m ühim  rakiplerle, oy
namıyorlardı. Blau Weis’e 5-3, karm a
ya 4-3 galebe çalıyorlar, daha sıkı 
rakiplerle oynamak ümidiyle Fransa- 
ya geçiyorlardı. Takım dış seyahati
ne devam ederken, İstanbul, A lm an
ya maçlarından çok kongre hazırlık- 
lariyle alâkadardı. Sarı-LAcivertli 
camiayı sevince boğan bir haberi ide
alist gurup veriyor ve şöhretli Hact 
Bekirin tekrar idarecilik faaliyetine 
başladığını bildirerek, muhalefetin 
seçim listesinde yer aldığını açıklıyor 
du. Yavuz İsmet ve Hacı Bekir açık
çası büyük bir kozdu. 14 Temmuzda 
yapılacağı bilinen kongre için ik i ta 
rafın kozları da hazırdı. Fakat "K u 
pa beyi” şimdilik İstanbul grubun- 

daydı.
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H e m ş i r e  D o k t o r u n  S a ğ  K o l u d u r

Binlerce benzen gibi, hastanız da 

çok tehlikeli bir amelıy.)t seçil

miş bulunuyor Anestezinin tesi

ri altında odasına götürüldüğü 

andan itibaren hayatı bünyesinin 

tabii mukavemetiyle sizin gibi, iyi 

yetişmiş bir hemşirenin ellenr.e 

tevdi edilmiş bulunmaktadır

Doktorun verdiği talimat daire

sinde muayyen zamanlarda has

tanızın nabzını kontrol edecek, 

ateşine bakacak, ağıı dındın- 

cı ilâçlarla antibiyotik iğnelerim 

yapacaksınız. Tansiyon düşük

lüğü ile moraran tırnakların 

ifade ettiği tehlikeyi bildığ ıı>z 

içm . bu gibi vaziyetlerde derhal

doktora haber vereceksiniz. Has

ta anestezinin tesirinden ku rtu l

maya başlayınca tatlı sesinizle 

teskin ederek maneviyatım yük

selteceksiniz. Hastanızın yeme

ğini yedirecek, temizliğini temin 

edecek ve büyük bir dikkatle 

sıhhatında vuku bulacak tahavvi.il 

ve inkişaflarla alâkadar olacak ve 

verilen ilâçları muntazaman kay

dedeceksin,/.

Başarılı bir ameliyattan sonra bu 

gibi çeşitli tıbbi teferruatın tatbi

kinde gösterilecek itina ve bilgi 

derecesi çok defa bir hayatın 

kurtulmasını teinin eder. 

Ameliyatı takip eden tehlikeli

devrede ancak derin bir nıe.su U*  

yet hissi taşıyan ve anlayışla ha

reket eden iyi yetişmiş bir hem

şire hastaya başarı ile bakabilir*

\AI

ÇALIŞMAK 

İSTİYOR MUSUNUZ?

Türkiye’de bugün 3.000 mev

cuda muksfctl 30 000 hemşireye 

ihtiyaç vardır Kadının yüksek 

meziyetlerinden faydalanan bu 

meilege girmekle rakip-ız ve 

miracınıza en uygun t ır  işe 

atılmış olursunuz. «Hemşire 

olubiiır nıi>im?> brojurümürü 

isteyiniz.

E. R. Sfiuibb «nrf Sem İlâçlar 
A. O., Lcrv«nt, İstanbul

Has tan ı z ı n  Haya t ı  Sizin E l i n i zded i r


