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AKIS'in Yazı Müsabakası
Bu sayıdan i t ibaren gönder  ilen 

y a z ı l a r ı  n e ş r e  b a ş l a d ı k

—AKİS’in ba sencki yazı müsabakası için seçilen mevzu şudur: De
mokratik rejim içinde yaşamağa azimli milletler ne şekilde hareket 

^tanelidirler?

— Müsabakaya katılmak için gönderilen yazılar kâğıdın bir yüzüne 
makinayla ve orta aralıkta yazdacak, uzunluğu da 23x30 eb’adındaki

kâğıtlarla iki sayfayı tecavüz etmiyecektir.
t

— Gelen yazılar önce AlÜS’in yazı işleri kadrosundan kurulacak bir 
küçük jüri tarafından incelenecek, uygun görülen AKİS’tc neşredi

lecektir.

— Yazıların neşrine 1 Temmuz 1957’de haşlanacak ve 30 Nisan 1958 
den sonra gelen yazılar müsabaka dışında bsrakdacaktır.

— AKtS’te neşredilen yazılar 1958 Mayıs başında toplanacak olan se- 
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 yılımızın ilk sayısının kapağını süsliyecektir.

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

D i k k a t  :

Müsabakaya göndyilen yazıların bir kısmının çok kısa olduğu görül
müştür. Makalelerin yazı makinası ile yazılmış iki sayfayı tecavüz etme
mesi şartıyla, bir fikri etrafile izah edebilecek uzunlukta olması lâzımdır.
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RöllikİKmı hakkında

6
 Temmuz 1967 tarih li »ayınızda çı

ka» Osman Bölükbası İle alâkalı 

yazılardan dolayı sizi bütün  kalbim le 

tebrik ederim. Hadiselerin mahiyeti ile 

Şahsın m ahiyetini hislerin bu kadar 

k ızıştığ ı b ir sırada böyleeine sakin bir 

seklide ayırdedebilip her ik i tarafın 

hakkım  vermekten geri kaimayısm ızla 

A K İS ’in okunacak tek mecmua olduğu

nu b ir defa daha gösterdiniz.

Adil Kalangıl • İstanbul

A K İS 'in  tarafsızlık adı altında ta

mamen kendisini C H P. propagan

dacına hasrettiğini çoktan farketm ls. 

tik. Ama doğrusu isi ne kadar ileriye 

götürebileceğini yeni »ürendik. C.M.P. 

liderinin kazandığı büyük alâkayı göl. 

gelemeye çatışan neşriyatınız. m ak

sadınızın ne o lduğunu daha iy i an

lattı.

Ruh i Terranlı - Samsun

S
on sayınızı büyük bir merakla 

bekliyordum. İk tidarın  Boiükbası 

mevzuundaki tutum unu şiddetle ten- 

kid edeceğinizden emindim, ama. me

rak ediyordum, acaba sız de hadisele

rin  tesiri a ltına kalıp Böitikbaşıyı ta- 

mamiyle kusursuz mu gösterecektiniz 

diye.. AK ÎS 'ten beklendiği g ibi Seza- 

rm  hakkını Sezara verdiniz. Bravo!

Kâm il Yurtsev - Ankara

A K tS  in 164 üncü sayısında derce- 

dlim is Bölükbası hakkındaki yazı

nızı çok adi ve cidden bayağı buldum . 

İnsanlar meyva veren ağara tAs atar

lar. Onun m illi şöhretini çok fuzuit 

gayretlerinizle yok etmeğe çalışıyor

sunuz. K ıskançlığ ın ız ne kadar sonsuz 

olursa olsun onu anlamak İçin demok

ratlara hüsnüniyet, size de terbiye 

tavsiye ederim.

E. H ikmet Basa - Samsun

A K İS  soğukkanlılığım , aklı selim ini, 

tarafsızlığını hislerine kapılıp  kay. 

betmediğini Böiükbasıya ait mükem

mel röportaj ve makaleleriyle göster

di. Eğer Böiükbasıyı siz de bu hengâ

me arasında bir melek olarak göster

seydiniz hakikaten sıtkım  sıynlacaktı.

Melâhat Tanyol - İstanbul

T arafsızlıktan ayrıld ığ ın ız ın  son ve 

ve yeni bir m isalin i daha Böiükba- 

«ı hakkındaki yazılarınızla verdiniz. 

Kendi Aramızda sütununda neşretmek

ten çekinmediğiniz bunca mektup size 

ilk  ç ık tığ ın ız sıralardaki tarza dönme

nizi ihtar edip duruyor. Bundan da 

b ir m âna çıkaram ıyor musunuz? Size 

tavsiyem bacı hesapları b ir yana itip  

eski halinize dönmenizdir. Aksi halde

b ir gün siz de nadim  olursunuz aıııa, 

is isten geçer.

Teımi T ank - İzm ir

B ütün gazeteler Böltikbası lehinde

o kadar yazı yazdılar. Ama sizin 

mükemmel bir şekilde İk tidarın  güna

h ın ın  nerede olduğunu göstermeniz, e- 

m in olunuz ki davaya hakiki kuvvetini 

kazandırm ıştır. AKİS, ucuz popülarite 

peginde o lm adığım  büyük b ir  medeni 

cesaretle yeniden gösterdi. İste biz 

AKÎS 'İ bunun için seviyoruz.

Fikret K . E rtağ  - İstanbul

tnk llâo lar hakkında

AK İS 'in  164 üncü sayısında “Seçim

lerde Tanrı E lç ileri" başlıklı yazı, 

da bugün m ilyonlarca insanın bağlı 

bu lunduğu ve bu bağ lılık la  öğündUğü 

b ir peygamber hakkında ku llandığ ın ız 

tâb ir çok kimsenin canını sıktı. Belki 

bu yazınızda A tatürk ’e de iftira edl. 

yorsunuz l.a ık liğ i d insizlik seklinde 

anlamak hatadır. F ik ir  sahibi o lmadı

ğınız mevzularda kalem oynatmak ise 

daha küçük b ir hata değildir.

O. Yücel - Ankara

1
64 sayılı mecmuanızda "Seçinfler- 

de Tanrı Elçileri*’ başlıklı yazınız

da din v* parti bezlrgânlarına lâ f a tı

lırken. A tatürk'e atfen "b ir  çöl bede

visinin teolojisinin saçma düsturların ı 

büyük Türk M illetine yakıstırmama- 

lıs ım z" da denilmektedir. Parti ve din 

bezlrgânlariyle mücadele ederken d i

nimize ve din büyüklerine saçma sa

pan isnatlarda bulunulmamasını rica 

ederim,

İsmail Akviirek - Kayseri

★

1
64 sayılı A K lS 'te  Aydemir Bal

kan. İslâm  d in in i A tatürke atfen 

"b ir  çöl bedevisinin teolojisinin saçma 

d üs turları" olarak tarif ediyor. Bunun 

T İM E dergisinde (24 Haziran 1957 ta

rih li) gene Atattlrke atfedilen "İs lâm  

ahlâksız bir arabın teolo jisid ir" yazı

sıyla aynı zamana tesadüf etmesi de 

çok manidar. Büyük A tatürkün böyle 

b ir sey söylemiş olması imkânsızdır. O 

büytlk adamın afteına söylemediği "*0- 

çlik lâ fla r ı"  yerleştirmek ayıp değil 

de nedir?

Mehmet Demir .  İstanbul

Mecmua hakkında

C
eçıtli meseleler üzerindeki isabet, 

li görüşlerinizi hayranlık la takip  

eden hlr okuyurunuzum. Yalnız bir 

üniversiteli olarak üniversiteye ay ır, 

d ığ ın ız sayfanın tatm in edici olmak

tan uzak ka ld ığın ı söyliyebilırim . Bir 

de su millete Çarşambayı Perşembe 

diye iiân eden (2t> Haziran 1857 Çar

şamba. saat 6 3U) Radyo hakkında 

bir şeyler yazmamanız tuhaf..

M. Kancuğla - Ermenek
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Y U R T T A  O L U P  B İ T E N L E R

D. P.
Yaratılan hâdise

Her şey bir gün uzun boylu, ince 
yüzlü, bol saçlı, Fransız operet 

yıldızı Georges Guetary'yi • “Pariste 
Bir Am erikalı" film indeki Parisli 
şarkıcı- pek andıran bir genç ada
m ın Babıâliye gelmesi ile kızıştı. Sı
cak bir gündü. Güneş insanlara ev
lerinden çıkmak arzusunu hiç te il
ham etmiyordu. Buna rağmen koyu 
renk elbiseli, açık renk kıravatlı a- 
dam üşenmemiş, ta  Babıâliye kadar 
gelmişti. Koltuğunun altında bir çan
ta taşıyordu. Nuruosmaniyede. bir so
kak içindeki pek şöhretli bir binaya 
girdi. Bina o kadar şöhretliydi ki gö l
gesi B M.M. nin ktirstlstl üzerine dahi 
düşmüştü. Bazı odaları diğer odaların 
dan bir kaç santim yukarda olan bu 
binanın alt katında eski Devlet Ba
kanı Dr. Mükerrem Sarola ait Türk 
Sesi matbaası vardı ve bir zamanlar 
m aruf Türk Sesi gazetesini basan bu 
matbaada şimdi ŞE H İR  adında bir 
akşam gazetesi çıkıyordu. Gerçi baş
lımın hemen altında dişi bir klişe ile 
‘Tarafsız Siyasî Akşam Gazetesi” 
ibaresi vardı ama o ibarenin aşağı
sında da “Sahibi: Nuri A tılgan - U- 
m um l Neşriyat Müdürü: Kemal O- 
nan" yazıyordu. Bu iki zat İstanbul 
D.P. teşkilâtı içinde “m ilitan Saro- 
list'' olarak tanındıklarına göre ga 
zeteleri de sadece Dr. Sarol kadar ta 
rafsızdı. O gün Şehir gazetesine g i
ren uzun boylu adamın adı Ertuğrul 
Adalı idi ve Ertuğrul Adalı Belediye 
Meclisi azası olduğu gibi D.P. İl 
Haysiyet D ivanı üyesi de idi. "

1002'nci Oyun

C . H. P. İktidarın seçimlerde 
yapabileceği 1001 oyunu tes- 

bit etmeğe çalışadursun. eloğlu 
1002 nci oyunu keşfetmiş. Sar
dunya adasındaki seçimlerde 
partilerden biri seçmenlere bir 
ayakkabının sağ tekini vermiş 
ve demiş ki: “Sandıklardan rey
leriniz hana çıkarsa, kundura
ların »o| tekini de alırsınız”.

Akıl hiç fena değil. Değil 
ama, bilinme/. Tiirklyede tatbik 
kabiliyeti var mı ?

Hani, bilhassa lO.vl’den bu 
yana iki ayağım ız bir pabuç. I- 
çinde yaşamağa öylesine alış
tık  k i...

Bundan bir müddet evvel Ertuğ- 
rul Adalı ismi gazetelere geçmişti. 
Uzun boylu genç, Belediye Meclisin
de bir çıkış yapmış ve imar hareket

lerini tenkit etmişti. İm ar hareketi 
demek Adnan Menderes demekti; 
halbuki E rtuğrul Adalı D.P. nin sev- 
kü idaresinden ve İktidarın icraatın
dan fazla memnun olmayanların a- 
teşli nüfuz ticareti düşmanı Orhan 
Köprülü etrafında teşkil ettikleri gru

ba asla dahil dçğildi. B ilâkis Ertuğ- 
rul Adalı hizipçi ve Sarolist olarak 
biliniyordu. N itekim  bu yüzden o çı
kışın mahiyeti de anlaşılamamıştı. 
Yalnız Hür P. nin Ankaradaki ga 
zetesi Yeni Gün, E rtuğrul Adalı ken

disini D.P. den ihraç ettirirse her hal.
de Hür. P. ye kabul edilme şansı ol- 
m ıyacağını belirtmişti.

D.P. İl Haysiyet Divanı üyesinin. 
Sarolist organ mesulleriyle görüşme- 
sj pek heyecanlı oldu. Koltuğunun a l
tında çantası da bulunan genç adam 
gazeteye bir havadis vermek, daha 
doğrusu bir havadise dikkati çekmek 
için gelmişti. ‘'Orhan Köprülünün be
yanatını gördünüz m ü ? ” dedi. Bunun 
son derece mühim  olduğunu, üzerinde 
durulması gerektiğini söyledi, “bu ne 
biçim şeydir” diye infialini belirtti 
ve müstakbel gelişmeler hakkında 
bazı malûm at çıtlattı. Orhan Köprü
lü aleyhinde bir kampanya açılma
lıydı. Orhan Köprülü devrilmeliydi: 
bu bir fırsattı. Görüşmeye Dr. Saro- 
lun yaveri, daha doğrusu eski Devlet 
Bakam Alnıanyada iken ona vekâlet 
edip Sarolist kuvvetleri Köprülü 
karşısında hezimetten hezimete sü
rükleyen Hüsnü Yam an da iştirak e- 
diyordu.

Anlaşılıyordu ki bazı D.P. çevrele
ri tarafından hiç sevilmeyen, ateşli 
nüfuz ticareti düşmanı, genç Orhan 
Köprülüye karşı teşkilâtta bir komplo 
hazırlanıyordu. O gün Şehir gazetesi 
matbaasında cereyan eden, bu hare
ketin sadece kampanya kısmı idi. 
Yoksa mekanizma çoktan harekete 
geçmiş ve tahrikler bizzat Genel Baş
kan Adnan Menderese kadar ulaştırıl
mıştı.

Bardakta fırtına

A slında mesele son derece ehem
miyetsizdi. Osman Bölükhaşının 

teşrii masuniyetinin kaldırılması üze
rine fikrin i soran gazetecilere D.P. İs-

Orhan Köprülü Onıal Köprülü
XkbtyıM aki aile konseyinde seslerini çıkaranlar

Coşkun Kırca ’

AKİS, 13 TEMMUZ 19Ş7

___



Gülmezler Samet Ağaoğlu, Gelmezler!.

S
iıııdi. »k ıl var yakın var. Kırşehir!. Itolükbaşı.vs rey verdi diye kaza 
haline Kefirmişsin. Onu Uç sene, öyle inletip durmuşsun. Sonra, bir 

Bahar havasının sonu gelmeyen başlangıcı olarak yeniden vilâyet yap 
mayı kabul etmişsin. Onu bile hemen yapmamışsın; dört ay oyalam ış
sın Niha\et çilekeş beldenin bayram günü gelmiş. Gelmiş ama, o sırada 
şen Bolıikbaşıyı bir punduna getirip, mahalli de değil, m illi kahraman 
mertebesine çıkarmışsın. Adam da. Kırşehir milletvekili olduğuna gö
re kalk ıp Bayrama gelmiş. Bu Kırşehirli seni mi alkışlar, onu m u? Sa
na mı a lâka  gösterir, ona m ı?  Seni m i bağrına basar, onu m u? Sana 
mı müteşekkirdir, ona m ı?

Gazeteci de gördüğünü yazmış. A jans veya Kad»o değil kİ bu, ba
şına bir Şerif Arzık koyup bütün “hava"yı değiştiresin, Kırşehirlileri 
kendilerine evvelâ kaza, sonra eksiklerle vilâyet yapan İktidarın tem 
silcilerine hayran göstersüı. L>te, A jans da, Badyo da havadisi Büyükle
rim izin hoşlanacakları tarzda verdi. K im  inandı ? Kimse inanmadığı 
içindir ki, herkes aklının yattığ ı habere daha fazla emniyet ettiğ i için
dir ki Büyüklerim iz kızmışlar. Büyüklerim iz kızınca ne yaparlar? Ba
sının Büyüklerini bir yemek masasının başına toplamışlar, Küçük Ga
zetecilere ver yansın etmişler. Meğer Büyük Gazeteıcllerin arasında bu 
Kiiçtik Gazetecilere, heııı de kendi gazetelerinde çalışan bu Ktiçtlk Ga
zetecilere kızan Sefa Kılıçlıoğlu gibileri de varmış. Onlar da ver yan
sına iştirak etmişler, birbirlerine dert yanıp durmuşlar. Kiıcük Gazete
ciler de bir büyük gazetecilik yapıp o sofrada konuşulanları olduğu gibi 
gazetelerine -tabiî, sahipleri Gazeteci olan, tacir olan değil, yazmışlar. 
Böylece Büyüklerim izin derdinin ne olduğunu herkes öğrendi, pek de 
istifade etti. Meselâ Samet Ağaoğluya göre muhabirler Kırşehire Bö- 
lUkbaşıyla gelmişler, Bölükhaşıyla dönmüşler. Bakanların yanına yak
laşan, semtlerine uğrayan dahi çıkmamış. "O lur mu, böyle şey” diyor, 
sonra da kendisinin gazetecileri dalma bekletmeksizin kabul ettiğin i 
hatırlatıyor. Buna rağmen, yanına kimse gelmemiş!

Samet Ağaoğlu başka bir devri daha hatırlar. B ir devir kİ gazete
ciler Sayarın, Menderesin, Köprülünün ve bizzat Ağaoğlunun yanından 
ayrılm azlard ı.‘Onların hoşuna gitmek, onlara bir yardımda bulunmak 
İçin biitün o Küçük Gazeteciler can atarlardı. Samet Ağaoğlu meselâ 
Sümer sokaktaki, meselâ Kocatepedckl D.P. Merkezlerinde bazı mühim  
hâdiseleri gazetecilere kendi partisinin gözlükleriyle yazdırdığını unut
muş m udur? Tarafsız gazetelerin sütunlarında o hâdiselerin o gözlük
lerle tefsir edilmesini sağlamaz m ıydı? Küçük Gazeteciler hep, İşlere 
D.P. yİ kollayan taraftan bakmazlar m ıydı? H attâ  ve hattâ küçtlk tah
rifler pek makbule geçmez m iydi? Başta Bayar ve Menderes, hangi 
D. P. lideri o Kiiçiik Gazetecilere şunu veya bunu yazmayı, ya da yaz
mamayı rica etm iştir de. hatırı k ırılm ıştır? Ağzından kaçan bir sözün 
yazılmaması, olmamış bir vak'anın hikâyesi I94fi . 1950 arasında Sa
met Ağaoğlııyıı hlc mİ memnun etmemiştir?

Evet, bugün İktidarın elinde İk tidar var; hizmetini görene her n i
meti veriyor. Paraysa para, dövizse döviz, İmkânsa imkân, seyahatsa 
seyahat.... Buna rağmen, işte Samet Ağaoğlu; İçten İçe Sümer so
kaktaki veya Kocatepedekl, ya da Misuri lokantasındaki günleri a r ı
yor. Nimet diye. Küçük Gazetecilere bir kadeh rakı ikram  edemezdi; ha
zan bu İkramı o Küçük Gazeteciler yaparlardı. Ama, Samet Ağaoğlu 
bir çiçek, gazeteciler, birer böcekti. E trafından ayrılmazlardı. Onun göz
leriyle görür, onun kalemiyle yazarlardı. K im  kendini, hiç bir menfaat 
gözetmeksizin Küçük Gazetecilerin J94B - 1950 arasında kendilerini D.P. 
ye verdiği gtbi vermiştir ve D. P. pnl«rdan daha fazla kimden yardım, 
destek, iy ilik görm üştür? ^
p  e, Samet Ağaoğlu işte dilnya böyle »lir Bazan cebinde metelik olmaz, 
*-* bir kadeh İkram edemezsin, ertesi giinkü nafakanı nasıl çıkaracağını 
düşünürsün. Am a gönlüt\ duludur, ama yüreğinde hürriyetin at^şi ya
nar. ama Idealistsindlr. Bakarsıh. etrafın dostlarla sarılıdır. KüçtUi Ga
zeteciler senin emrindedir. Hepsi, dilinin ucuna bakar. Halbuki zaman 
geçer. Karun kadar zengin, kifcçıik dağları yaratanlar kadar kudretli 
olursun. Vaıııııa geleceklere düayannı biitün nimetlerini verebileceğini 
hissedenin. Ama. gelmerter Samet Ağaoğlu. Zira o •e’rtniil boşalmış, o 
ateş sönmüş, o İdealin ideal değil, pek basit, pek ufak bir vasıtadan iba
ret «Jdılgu anlaşılm ıştır. '

Sen İstediğin kadar Patronları topla, sen istediğin kadar şlkâvet et, 
sen istediğin kadar oıUarı işlerinden a ttır tm ah la  korkut. Onlar İfisuride 
senin yanına gelirken de Anlıafâ Palasta ked ile r in i bugün senin bekle
diğin gibi bHriiyenler. bekletildikleri içiıı.krztuılar, çareyi JCatronlara m ü
racaatta görenler vardı. Ne oldu? Gelmezler Sam et Ağaoğlu, gelmezler 
Ve sen. seninle heııı fik ir olarak bir Sefa Kılıçlıoğlunu bulursun.

Eec, Samet Ağaoğlu. böyle hareket etmeyi açıkgözlülük sayanların }• 
Karaosnıanoğluna ve (,'içekdağa karşı takındıkları tavra “politika” d i
yenlerin bu kadareık da mı cezası olmasın, canım ? AK İS

tanbul İ l Başkanı Orhan Köprülü f ik 
rini değil, hissini söylemiş ve "çok 
üzgün olduğunu" bildirmişti. C.M.P.
Genel Başkanı tevkif edilince gazete
ciler Orhan Köprülüyü yeniden bul
muşlar ve bir defa daha fikrin i öğ 
renmek istemişlerdi. Fakat D.P. İl 
Başkanı bir defa daha fikrin i değil 
hissini ifade etmiş ve gene “çok üz 
günüm " demişti. İşte Orhan Köprülü
nün başım yemeğe yeminli m uay
yen D.P. çevreleri bu sözlerde ara
dıkları fırsatı bulduklarına kani o l
muşlar ve derhal harekete geçmişler
di.

İşin aslında seçimlerin arifesinde 
D.P. nin İstanbuldaki teşkilâtını Dr. 
Sarolun nazik ellerine teslim etmek 
bazı D.P. çevrelerinin 1 numaralı ga- 
yesiydi. Meselenin ucunda milletveki
li olup olmamak vardı. Orhan Köp
rülünün idaresindeki bir teşkilâtın 
bizzat Dr. Sarolu Istanbuldan aday 
olarak kabul etmiyeceği m uhakkak
tı. Bİt çok Demokrat bunca macera
sından sonra eski Devlet Bakanının 
İstanbul listesi için bir kazanç deg-1, 
büyilk bir yük olacağı ve Dr. Sarollu 
listenin münevver Istanbulda hiç bir 
şansının bulunmıyacağı kanaatindey- 
di. Böylece iş. bir bakıma hayat me
mat meselesi halindeydi.

Doğrusu istenilirse Şehir gazetesi 
E rtuğrul Adalının ikazına hiç te m uh. 
taç değildi. Zira Sarolistlerin toplan 
genç İl Başkanına karşı zaten mev- 
ziye girmişti.

Mekanizma hakikaten harekete 
geçmiş ve bizzat Genel Başkan Ad
nan Menderes tahrik edilmişti. Köp
rülünün düşmanları gayet % iyi bili
yorlardı ki Adnan Mendere*sin deste
ği, hiç olmazsa muvafakati olmak
sızın genç İl Başkanına karşı başart 
ile mücadele etmenin im kânı yoktur. 
N itekim  bundan evvelki denemelerde 
Köprülünün düşmanları ancak hezi
mete uğramışlardı. Fakat bu sefer el
lerinde iyi bir silâh vardı. Herkes 
duymuştu ki yalnız Orhan Köprülü 
değil F ııat Köprülü de D.P. nin önü
müzdeki seçimlerde kazanma şansı
nın bulunmadığına samimi surette 
kanidir. Bu kanaat, m illetin nabzını 
yoklamanın tabii bir neticesiydi. Köp
rülülere göre yapılacak şey düriiat 
bir seçim neticesinde milletin irade
sine hülûs ile boyun eğmek, sonra, 
tıpkı C H P. nin 1950'yi müteakip 
yaptığı gibi en kısa zamanda seç
menlerin itimadım  yeniden kazan
maya. gene hlilûs ile çalışmaktı. Za
ten Demokrasi de bu demek değil 
m iydi? Halbuki Orhan Köprülünün 
rakipleri “seçimleri Istan bulda hiç 
bir şey pahasına vermemek" tezinin 
şampiyonluğunu yapıyorlardı. »

E rtuğrul Adalının Şehir gazetesi
ne gittiğ i gün ziyadesiyle hâdiseli bir 
gün oldu. Bu kadarına tesadüf deme
nin im kân ve ihtimali yoktu. Geor- 
ges Guetary’ye benzeyen genç adam 
da falcı olmadığına göre ortada ter
tiplenmiş, düzenlenmiş bir zincirin 
mevcudiyeti kendini belli ediyordu. 
Tertibin m ihrakı D.P. İstanbul İl İda
re Kurulu idi. Orhan Köprülünün Os
man Bölükbajının  tesrii masuniyeti-
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F u a d  K o p r i i lu

Zam an ı gelince...

nin kaldırılması üzerine sarfettiği 
sözler karşısında kılını k ıpırdatm a
yan Kurul tamamiyıe aynı mealdeki 
ikinci beyanat Üzerine pek hassas bir 
yerine dokunulmuş gibi haıekete geç
mişti. îdare Kurulu evvelâ Orhan 
KoprtllUye • müracaat etti ve sözleri
nin tavzihini istedi. Genç İl Başkanı 
aynı teklif Adnan Menderesin emriy
le D.P. Genel İdare Kurulu azası A- 
tıf Benderlioğlıı ile Tevfik İleriden 
geldiğinde de eş cevabı verecekti: 
Red. Fırsat hazırdı. İl İdare Kurulu
na bir tebliğ yazdırıldığı ve bu tebliğ 
hemen o gece, adeta BölUkbaşmın 
teşrii masuniyetinin kaldırılmasını 
kıskandıracak bir süratle basma ve
rildi, emrivaki yapıldı. Kurul Bölük- 
başınm tevkif) hâdisesinden üzüntü 
duyduğunu bildiren bir başkanla teş
riki mesai yapamayacağını beyan e- 
diyor ve "üzülen adam” ı istifaya da
vet ediyordu. Bu bir nevi iskat ka
rarıydı ama, ne yazık ki Kurulun baş
kanın) ıskat hakkı yoktu!

Orhan Köprülü hâdiseyi duyunca 
mükemmel bir taktik  kullandı. K u 
rul, üzülen bir ba lkanla teşriki mesai 
yapam ıyacağım  mı bildiriyordu. Çok 
iyi. Başkan da bir beyanatta buluna
rak insanların hislerine dahi karış- 
maya hevesli bu kurulla teşriki mesai 
edemiyeceğini bildirdi. Orhan Köprü
lü “öyle ya, yarın da niye güldün 
diyebilirler” diyordu ve bunda hak
lı olduğu şüphesizdi.

İlk  günkü sevinç

S
arolistler ilk günü Orhan Köprü
lünün taktiğ in in  inceliğine vara

madılar. Hakikaten o gün Şehir gaze. 
tesi pabuç kadar harflerle şöyle bir

6 ’

başlık veriyordu: "Bölükbaşı hâdise
si D.P. İl Başkanının başını yedi-Or- 
han Köprülüye işten el çektirildi” . 
Gazete adeta sevinçten şıkır şıkır oy
nuyordu. Sarolıst organın teklifi şuy
du: İl İdare Kurulu lağvedilsin, fakat 
hemen Kongreye de gidilmesin, sa
dece geçici bir Kurul teşkil edilsin. 
Gazete şu haberi de hususi bir itinay
la veriyordu: Orhan Köprülü Haysi
yet Divanına sevkediliyor!

Teşkilâtın reaksiyonu

F akat Sarolistler bir faktörü unut
muşlardı: Orhan Köprülüye bağlı 

olan teşkilâtı. Şehir gazetesinde bu 
satırlar çıktığ ı sırada Orhan K öprü
lüye reva görülen muamele Istanbul- 
da yalnız büyük tarafsız kitleleri de
ğil, aynı zamanda bizzat D.P. İlleri 
yürekten yaralıyordu. Orhan Köprü
lü şahsiyeti itibariyle D.P. bakım ın
dan emniyet ve itim at veriyordu. O- 
nun da bu şekilde uzaklaştırılması 
bütün teşkilâtı paralıyabilirdi. Istan- 
bulda “hiç bir şey pahasına seçimi 
vermemek" bir hayalden ibaretti. Ge
nel Başkanın bunu görmemesi im 
kânsızdı. N itekim  sadece Şehir gaze
tesi o uydurma haberleri verirken 
değil, bu haftanın ortasına kadar da 
Istanbulda ıskat edilen veya Haysiyet 
D ivanına verilen bir kimse olmadı. 
Fakat bu sırada hâdiseye bir başka 
ve çok mühim  faktör daha karışıyor
du.

Baba Köprülü gelince

Hakikaten Sarolist organın o 
nüshası sokaklarda satılırken ge

ne çok sıcak bir günde Haydarpaşa 
garında bir adam motörlü trenden 1- 
niyordu. Adam nüfus tezkeresine gö
re yaşlıydı ama genç görünüyordu. 
Doğrusu istenilirse kılığı pejmürdeye

yakındı. Ne şapkası ceketini ne ceketi 
pşntalonunu, ne de kravatı elbisesi
ni tutuyordu. Hepsi bir ayrı âlemdi. 
Ceketinin mendil cebine sapları altın 
ik i tane dolmakalem yerleştirmişti. 
Kolunda bastonu, elinde çantası var
dı. Kendisini Orhan Köprülü karşıla
dı, zira gelen babası Prof. Fuat K öp
rülü idi. Fuad Köprülü yanında val- 
desi bulunduğundan motörlü treni 
tercih etmişti. Fuad Köprülünün sek
senlik valdesi yaman bir kadındı ve 
artık Demokrat Parti iktidarının 
en şiddetli m uhalifi idi. Zira yaşına 
rağmen son derece dinç ve canlı olan 
büyükanne Köprülü herkesle temas 
ediyor, bu kadar ümitle iş başına ge
tirilen D.P. nin milleti nasıl hayal 
sukutuna uğrattığ ın ı bizzat müşahe
de ediyordu: N itekim trenden indi
ğinde elini öpen torununa “gazan m ü
barek olsun Orhan" dedi. Fakat ga 
zeteciler baba Köprülünün söyliye- 
ceklerine ehemmiyet veriyorlardı. 
Kurucu Profesör oğlunun hareket 
tarz) etrafında bir tefsir yapmadı. 
Orhan kocaman çocuktu, ne yaptığını 
elbette ki bilirdi, öyle düşünmüş, Öy
le hareket etmişti. Gazetecilerden bi
ri netameli suali bizzat Baba Köprü
lüye sordu: Osman Bölükbaşının tev
kifi karşısında baba Köprülü ne dü 
şünüyordu? Kurucu Profesör gü lüm 
sedi. Oğlu kendisine nısbetle daha 
serbestti. Baba Köprülüyü ismi ve 
mevkii daha fazla ıhfiyata mecbur •- 
diyordu.

“—  Ben zamanı gelince konuşu
rum. Her şeyin bir zamanı vardır. 
Acele etmeyin” dedi.

Kurucu Profesörün Bölükbaşı h â 
disesinde Mecliste reyini kullanmadı
ğını bilenler için bu sözlerin mânası 
büyüktü. Bu m âna alâkalılar tarafın 
dan anlaşıldı.
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işbirliğine Götüren Yol

S
Utiln muhalefet partileri işbirli
ğine taraftard ır; fakat hâlen 

işbirliğinin gerçekleşeceğine pek az 
kimse inanmaktadır. IHuhalefet 
partileri tlej-1 gelenleriyle konu lur
sunuz, “biz işbirliğine taraftarız, 
fakat teşkilât...” diye »öze başlar
lar. A lt kademelerdeki particileri 
dinleyin, kabahati yukarıya yiikli- 
yeceklerdir.

Adapazarında. Ankaraya danı- 
şılmaksızın müşterek bir liste ter
tip edilmiştir. Baştakilerin bu te
şebbüs karşısındaki aksUl&melleri 
“erken", “ fantazl". “ciddi değil” 
gibi sözler olmuştur.

İnönünUn İlk adımı atmasını 
bekllyenler hayal kırgınlığına uğ
ramışlardır. C.H.P. Genel Başka
nı bir tak ım  kaypak ve yuvarlak 
cttmlelerin arkasına gizlenmeyi 
tercih etmiştir. Meşhur nikbinliği 
İle, hele bir 2 Eylill gelsin, meşi- 
mei sebden neler doğacak demek
tedir.

Arada şırada tftrlzler de karı
şık, karşılıklı beyanlar devam ede- 
dıırsun, seçimler gelip kapıya da
yanmıştır. İşbirliği için vakit çok 
daralm ıştır. Zira seçimlere bera
be re  gitmek gibi cidden m uğlak 
bir mesele beş on günde halledile
mez. İktidarın muhtemel mukabil 
tedbirlerinden çekinerek İşbirliği
nin henüz erken olduğunu İleri sü
renler, otobüsü kaçırmak tehlike
siyle karşıkarşıyadırlar. Esasen ik 
tidar» seçimleri öne almayı İlham 
edebilecek sebeplerden biri de M u
halefetin birleşmesi korkusudur, 
tkttdara “bahar havası" siyasetini 
benimseten de bu korkudur.

Parti yukarı kademelerinin te
reddütleri halk efkârı üzerinde son 
derece kötü tesirler yapmaktadır. 
Hâlen 1950 arifesindeki “A rtık  ye
ter” havasından çok uzaktayız. Se
çimlerin yaklaşmasına rağmen. 
Muhalefetin en büyük rakibi “te
vekkül hissi” eskisi kadar kuvvet 
İldir. Partililer ne kadar nikbin o- 
lurlarsa olsunlar, bu hava İçinde

Doğan AVCIOGLU

seçim kazanılamaz. Vatan sathın
da bir kım ıldama, yeni bir psikolo
ji yaratmak zaruridir.

İşbirliği fikri, gerekil k ım ılda
mayı yaratacak çapta görünmekte
dir. Fakat Muhalefet Cephesi ha
kikaten teşkil edilebilecek m idir? 
Bu, liderlerin parti menfaatlerini 
her şeyin üstünde tutm ak itiyad ın
dan vazgeçebllmelerine bağlıdır. 
Zira İşbirliğinin temel ytikü, lider
lerin omuzuna düşmektedir. Vatan 
sathında yeni bir havayı ancak l i
derlerin müşterek hareketi yarata
bilir. Şu veya bu nokta üzerinde 
sonıı gelmiyeıı münakaşalar sade
ce vakit kaybettirmektedir. Halk 
efkârı meseleleri halletmekten z i
yade güçleştiren kısır konuşmalara 
bir mâna verememektedir. Esasen 
masa basında son derece çapraşık 
gözüken meseleler, akslım ı İçinde 
sanıldığından daha kolay çözüle
cektir.

Başlıca güçlük, teknik değil, 
psikolojiktir. Hele bir liderler ken
di aralarında Muhalefet. Cephesini 
teşkil etsinler, milletin karşısında 
aynı dili kullansınlar gerisi çorap 
söküğü gibi gelecektir. Anlaşmaz
lıklar kendiliğinden halledilecektir. 
Merkezden gelen Muhalefet Cep
hesi ekipleri teşkilâtla haşhaşa ve
rip her seçim bölgesinde mahalli 
şartlar» en uygun düşen İşbirliği 
formülünü ortaya çıkarm akta pek 
güçlük çekmiyeceklerdtr. Muhale
fet partilerindeki kım ıldama seç
menlere sirayet edebilecektir.

En ufak teferruatı bile inceden 
İnceye hesap eden muhalefet parti
leri İleri gelenleri, siyaset strate ji
sinin bu temel hakikatim  unutmuş 
gibi hareket etmektedirler. Seçim
ler bir harbe benzetlllrse. zafer 
evvelâ psikolojik sahada kazanıla
caktır. Zafer psikolojisini yarat
mak. liderlerin müşterek vazifesi
dir. Bir an evvel harekete geçilme
lidir.

İşbirliğine hakikaten taraftar 
olanlar. C.H.P. Genel Başksnmın 
İlk adımı atmasını beklemektedir.

V.

Akbıyıktaki toplantı

K öprülüler doğruca Akbıyıktaki, 
babadan kalma, eski zaman kona

ğına gittiler. Gazeteciler orada da 
hazır ve nâzırdılar. Fakat Fuad Köp
rü lü  başka bir aöz söylemek istemedi.

Gazeteciler asıl müteakip günler
de o evde bulunmak için çok şey ve
rebilirlerdi. Akbıyıktaki konağın se
rin ve geniş odalarında adeta bir ai
le konseyi toplandı. Toplantıya ka- 
tılanlar Baba ve oğul Köprülülerle 
yeğen Cemal Köprülü ve dam at Coş
kun Kırca idi. Yeğen ve damat za
ten Hür. P. saflarına katılm ışlardı. 
F ik ir mücadelesi heyecanlı oldu. Ne 
baba ve ne oğul Köprülünün elleriyle 
kurdukları Partiden istifaları bahis 
mevzuu olamazdı. Ama, kendilerini 
atarlarsa? O zaman elbe.tte ki düşü
neceklerdi. Akbıyıktaki toplantıda 
böyle bir karara varıldı. Orhan Köp- 
rü iü statükoyu m uhafaza edecekti. 
Kurul başkanıyla. başkan Kuruluyla 
çalışamıy arakları m beyan etmişler

di. Orhan Köprülü işi orada b ıraka
caktı. tş i daha ileriye götürmek isti- 
yenlere meydan açıktı. “Büyükleri
m iz” müdahale ederler bir karara va
rırlardı: Am a o zan an  “Büyükleri- 
m iz 'in  “Köprülü h ışm f'n ı hesaJba 
katm aları lâzımdı. Orhan Köprülü bu 
haftanın başında, yanında zevcesi, 
bazı İstanbul gazetelerini dolaştı ve 
bu netice çıkan sözler sarfettl. Bir 
«sene arayla “Orhan Köprülü mesele
si" bir defa daha çıkmaza giriyordu, 
tşi kesip atmak bir hâl yoluydu ama.
o takdirde astar yüzden pahalıya mal 
olacaktı. Bir bardak suda fırtına kop
masına müsamaha edenler kapıld ık
ları tahriklerin ceremesini ödüyorlar

dı.

Sarollstlerln telkinleri _______________

Bu sırada Sarolistler teşkilât için
de Orhan Köprülüye karşı tertip
ler yapıyorlar, imzalar topluyorlardı. 

İmzaların hedefi genç Başkanın Hay
siyet Divanına verilip Partiden ihra
cını temin idi. Şehir gazetesi “Orhan 
Köprülüye gösterilen dejenere olmuş 
müsamaha" dan bahsediyordu. Bu 
gazeteye göre D.P. nin İstanbul teş
kilâtı başına bir "otorite” getiril
meliydi. Sarolist gazetenin bu otori
teden kim i anladığı elbette ki açıktı. 
Fakat Sarolistler Kongreden kork
tuklarından geçici bir İl İdare Kuru
lunun teşkilini, bazı ilçe idare kurul
larına da işten el çektirilerek orada 
da geçici heyetler kurulmasını hara
retle tavsiye ediyorlardı. Şehir gaze
tesi “eski İl İdare Başkanının Haysi
yet Divanına sevkedilmesi bir gün 
meselesi” diye yazıyordu. Böylece 
Köprülüyü tutan teşkilât tepeden in
me bir emirle Sarolistlerin eline tes
lim  edilecekti. Fakat böyle bir ihti
malin ortaya çıkmasının dahi D.P. 
nin İstanbuldaki son şansını da yok 
edeceği öylesine açıktı ki liderlerin 
bunu görmemeleri imkânsızdı.

Nitekim bütiin yaygaralara rağ
men Bayram günleri zarfında “Köp
rülü hâdisesi” nde bir gelişmeye ya-

naşılmâdı Orhan Köprülü bir defa 
daha getirilip Partinin kapısının iç 
tarafına bırakılmıştı. Fakat bu hâ
diselerden sonra D.P. İl Merkezine 
hususi bir ziyaret yapan Orhan Köp
rülünün partililer tarafından şiddetle 
alkışlanması gösteriyordu ki eğer ka
pı açılır ve Orhan Köprülü bu kapı
nın dış tarafına bırakılırsa o kapıdan 
tek başına çıkmıyacaktır. Hele Köp
rülülerin Sarolistlere feda edilmesi 
katiyen akıllıca bir iş olmıyacaktır. 
Gerçi bu işler olup biterken Dr. Sarol 
yanında Hüsnü Yaman semt semt do

laşıyor, meselâ Beykozda ziyafetler 
veriyordu ama etrafına toplananlar 
birkaç müfritten başkası değildi.

Her halde bu haftanın bilançosu 
şuydu: Kendi başına dert açmakta 
yekta olan D.P. "Bölükbaşı h âd ise s i
ne mütenazır olarak ve helkide mü- 
şeddide diye bir de "Köprülü hâdise
si" yaratmıştı. Hür. p. liler bu m an
zaraya ellerini oguşturarak bakıyor
lar ve “Allah mübarek etsin. Allah 
mübarek etsin, Allah başımızdan ek
sik etmesin” diye tebessüm ediyor
lardı. Nasıl tebessüm etmesinler, her
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kes gibi onlar da görüyorlardı ki 
Türk m illeti “Bölükbaşı hadisesinde 
nasıl Osman Bölükbaşının arkasın
daysa "Köprülü hadısesi"nde de yüz
de yüz Orhan Köprülünün peşindeydi.

Muhalefet
Halkın sesi, Hakkın sesi

Bu haftanın babında Ankarada, 
Çankayada, bahçe içinde pembe 
bir evin kapısı önünde eğlenceli bir 

sahne cereyan etti. Binanın etrafı a- 
ğaçlıktı. Akşam üstü, saat yedi buçuk 
sularında kapı açıldığında sanki o 
ağaçlardan bir sürtl kuş havalandı. 
Fakat bu kuşlar ellerinde ya flaşlı 
fotoğraf makineleri, ya da bloknot 

ve kalem taşıyorlardı. Hepsi kapının 
etrafına üşüştüler ve dışarı ç ıkanla
rın dört bir yanım sardılar. Ev İsmet 
İnönüniln eviydi, dışarı çıkanlar ise 
ziyaretçi Fuat Arna, Ahmet Tahta- 
kılıç ve Ahmet Bilgin ile birlikte C.H. 
P. Genel Başkanıydı. C.M.P. ileri ge
lenleri İsmet tnönüye Osman Bölük- 
başının teşrii masuniyetinin kaldırıl
ması ve tevkifi hâdiselerinde göster
diği hakikaten insani ve yakın a lâ
kadan dolayı teşekkürlerini bildirme
ye gelmişlerdi. Bu hususu Fuad A r 

na, hemen orada gazetecilere bir be
yanat şeklinde ifadeden çekinmedi. 
İsmet İnönü Bölükbaşının başına ge
lenler duyulur duyulmaz evvelâ Ba
yan Bölükbaşıyı, arkadan Osman 
Bolükbaşıyı, sonra da C.M.P. Genel 
Merkezini ziyaret ederek duyduğu ü- 
züntüyü belirtmiş, elinden geldiği ka
dar teseUı etmişti. Bu hareketin çok 
makbule geçtiği anlaşılıyordu.

m  O gün C.M.P. Liderleri pembe 
renkteki eve saat 17 civarında gel
mişlerdi. Dışarı çıkarlarken saat 
19.30’u geçiyordu. M ülâkat uzun 
sürmüştü ve kapıda bekleşen gaze
teciler bu yüzden büsbütün heyecan

lanmışlardı. C.M.P. Genel Merkezin
deki görüşmede hazır bulunabilmiş- 
lerdi. Fakat, acaba kapalı kapılar ar
kasında Muhalefet ileri gelenleri ne
ler konuşmuşlardı? Liderler fazla 
bir açıklamada bulunmadılar. Doğru
su istenilirse fazla bir açıklamaya

Hokkabaz 

Aranıyorsa...

D . P. Istanhulda selim leri l- 
dare edecek bir “teşkilâtçı 
za t" arıyormuş.
Aınaıı iLstadlar, partinizde 

meselâ 1950 den evvel cHıiııılcıı 
bir tek ikibuçııklıık çıkarıp “ lo
to butıiıı Mcrvetinı bu.. İk tidar
dan İndiğimiz zaman bu Ikllm- 
çuk lira Uç Ura olmı.va*-aktır” 
diyen ve sonra da sadece 5-6 se
nenin İçinde o tek ikilnıçukluk- 
t&ıı dUnyadaki butun llllzyoııist 
Doktorlara parmak ısırtacak 
bir maharetle koskoca m ilyon
luk servet çıkartan bir ideal 
arkadaşı da mı yok?

Adam  D.P. nin Istanbıılda 
alacağa benzediği 2.5 reyden a- 
llnıallah biitün Tiirkivedekj se
çimleri Um r.aıımağa yeterak ka
dar rey çıkarırdı.

mahal de yoktu. İnönü m isafirlerini 
yaldızlı bir oturma takım ının bulun
duğu küçük odaya almış, Fuad Arna-
nın tâbiriyle “şuruplar ve pastalar” 
ikram  etmiş, meselelere um um î m a
hiyette temas edilmişti. C.M.P. Lider
leri, tıpkı C.M.P. Genel Merkezinde 
olduğu gibi înönüye “sen bir şey söy
le” diyorlardı. Bu “şey” elbette ki lş- 
birliğiyle a lâkalı olacaktı. Ziyaretçi
lerin kanaatine göre İnönüniln tari
hî şahsiyeti Muhalefeti bir araya ge
tirmek vazifesini ona tahm il ediyor
du. Bir formülü o bulmalı, o fikrin i 
açıklamalıydı. Fakat C.H.P. Genel 
Başkanı böyle işleri “ayak üstünda 
halledilir işler” saymıyordu ve yo
ğurttan ağzı da yanmış bulunduğu 
için ihtiyatlı davranmayı tercih edi
yordu. Bir işbirliğinin ilk ve peşin 
şartı Muhalefet partilerinin birbirleri
nin aleyhinde bulunmaya son verme
leri değil miydi ? Halbuki Sadık Aldo- 
ğan veya Fuat Arna gibi bazı C.M.P. 
liler ile Feridun Ergin  veya Enver 
G üıe li gibi bazı Hür. P. mensuplan 
hariç Muhalefet partileri sözcüleri 
her g ittik len  yerde C.H.P. ye şid
detli hücum ediyorlardı. Böyle bir h a 
va içinde genel merkezlerin dostane 
bir hava içinde görüşme masasının 
başına oturmaları kolay olamazdı.

İşın aslında Hür. P. nin de C.H.P. 
den aynı yolda şikâyeti vardı. Hür. 
P. de C.H.P. sözcülerinin kendi geliş
melerini baltalıyacak şekilde konuş
tukları yolunda dert yanıyordu. Her 
halde Muhalefet partileri arasında 
buzlar çözülmüş olmakla beraber 
şüphe ve tereddütler ortadan ka lk 
m ış değildi ve karşılıklı daha çok it i
mada, iyi niyete ihtiyaç vardı.

En büyük değişiklik

B una rağmen Osman Bölükbaşının 
tevkifinden bu yana Muhalefet 

partilerinin karşılıklı münasebetlerin
de bir değişiklik vardı ve bunu en z i
yade gazeteciler hissediyorlardı. A- 
şagı yukarı tam  bir sene evvel gene 
Ankarada Muhalefet partileri arasın
da görüşmeler cereyan ederken her
kesten çekingen olan C.M.P. idi. B a
sının bu temaslardan haberdar olma
sından en ziyade C.M.P. korkuyor 
görünüyor ve C.M.P. Genel Merkezi 
havadisleri saklıyordu. Sanki CM .P . 
öteki partilerle ve bilhassa C.H.P. ile 
işbirliği yapacağının duyulmasından 

endişe ediliyordu. N itekim o zamanki 
müzakereler malûm neticeye vardı
ğında bizzat Osman Bölükbaşı CM .P . 
Kongresi sırasında dinleyici olarak 
gelen Hür. P. liderlerine aklınca peK 
kıymetli nasihatlar vermişti. Bu na
sihatlerin ilk i C.H.P. ve bilhassa İs 
met lnönüyle samimi görünmemeye 
çalışmaktı. C.M.P. Genel Başkaru 
daha Hür. P. nin kuruluş kokteylinde 
Hür. P. mensup ve liderlerinin înönü 
ile kadeh tokuştururken resimlerinin 
alınmasını Hür.P. nin gelişememe3i 
sebebi olarak göstermişti. Bu, İnönü- 
nün bir taktiğ i idi. Aman, İtimat ca
iz değildi. Kendisi, Bölük başı, 1954 se
çimleri sırasında konuşma yapmağa

İnönü; Çelikbaş, Tahtakılıç C.M.P. Genei Merkezinde
Külâh  ı on t koyma aamant
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giderken Radyoevinde înönüyle kar
şılaşmıştı da o resimden C.M.P. nin 
görmediği zarar kalmamıştı. Lider, 
partisini seçimlerdeki hezimetini âde
ta ona bağlıyordu. Daha sonra da Bö- 
lükba; ı Mecliste hemen önünde otur
duğu lnöııUytl selâmlamamayı tercih 
ediyordu. İşte değişiklik buradaydı. 
Zira bıitUn geçen hafta boyunca Mu
halefet Liderleri arasındaki görüşme
lerin, ziyaretlerin haberini gazeteci
ler C.M.P. Genel Merkezinden aldılar. 
C.M.P. Genel Merkezi bunların um u
mi efkâra aksettirilmesinde fayda 
m ülâhaza ediyordu ve işin aslında 
bıı, bir intibak idi. Zira yurdun pek 
çok tarafından halk Muhalefet parti
lerine "Birleşiniz!" diyordu ve vaktiy
le olduğu gibi bu gün de - N ihat E ri
m in sevdiği lisanla - "Vox populi, 
vox Dei Halkın sesi. Hakkın sesi” 
idi.

Bu haftanın ortasında gözler K a
radeniz kıyılarına doğru Ankaradan 
yola çıkan Fuad Arna, Ahmet Tah- 
takılıç ve Ahmet Bilgin ekibine çev
rilm işti. Onların aralarında kullana
cakları lisan, söyliyecekleri sözler 
birçok noktayı aydınlatacaktı.

Mille!
Bölükbaşının bayramı

Bu hafta da TUrkiyede kendisinden 
en çok bahsedilen adam Osman 
Bolükbaşıydı. Dokunulmazlığının kal

dırılması ve tevkifi üzerine herkesin 
dikkati, alâkası, muhabbeti ve hattâ 
merhameti Bölükbaşı üzerinde top
lanıyordu. Herkes Bölükbaşı ile meş
guldü. Gazetelerde Bölükbaşı, kahve
lerde Bölükbaşı. trende, otobüste, so
kakta Bölükbaşı.. H attâ evlerde aile 
sohbetlerinde Bölükbaşı.. Her yerde 
Osman Bölükbaşından bahsediliyor
du. Bir siyasi partinin liderinin, bir 
m illetvekilinin bayramı çoluk çocu
ğundan ayrı, cezaevinin merhamet
siz taş duvarları arkasında geçirmesi 
helkesin rikkatini uyandırıyor, Bö- 
lükbaşıyı herkesin gözünde bir me
lek haline getiriyordu.

A lâka o kadar büyUktü ki, Kırşe- 
hirden, Niğdeden, Adanadan ve Si- 
vastan gelip Cezaevinde Osman Bö- 
lükbaşıyı ziyaret etmek isteyenler 
vardı. Ama Cezaevi nizam ları sert ve 
kati idi. Ziyaretçiler Ankara Merkez 
Cezaevinin demir kapısını aşamıyor, 
bir müddet bekledikten sonra melûl 
mahzun geri dönüyorlardı.

Bayan Bölükbaşı beraberinde iki 
çocuğu olduğu halde Bayramda her 
gün öğleden sonra saat ikibuçukta 
Osman Bölükbaşıyla görüşüyordu. 
Konuşmalar 20 numaralı görüşme 
hücresinde yapılıyor ve nizama göre
10 dakikadan fazla sürmüyordu. 20 
numaralı hücre, diğer görüşme hüc
relerinden farksızdı. Dar bir korido
run nihayetinde, avukatlara mahsus 
görüşme odasının hemen yanındaydı. 
Diğer hücreler gibi o kadar daıdı ki 
ancak bir kişi girebiliyordu ve ik i 
delikli cam ve bir tel örgünün arka-

C.M.P. nin gazetecilere hediyesi
Zincir

sından ziyaret edilenin yüzü ancak 
farkedilebıliyor, sesi güçlükle işitile- 

bilıyordu.
Bu hal, ilk  görüşmede o dakika

ya kadar büyük bir metanet göste
ren Medıha Bölükbaşıya çok tesir 
etmiş ve gözyaşlarının boşanmasına 
sebep olmuştu.

Am a Bölükbaşının diğer yakın la
rı cezaevinde bulunan akrabalarını 
görebilmek için Mediha Bölükbaşıya 
verilen im kânlara sahip değillerdi.

Bölükbaşının yetmişlik halası Gü- 
lizar Türkmen, tâ köyünden kalkm ış 
gelmiş ama Bayram ın birinci günü 
de yeğeniyle konuşamanuştı. İh ti
yar hala, Osman Bölükbaşıyı ancak 
Bayram ın ikinci günü, o da birkaç 
dakika görebildi. İnönü de Bayramın 
birinci günü Turhan Feyzioğlu ve 
Muammer Aksoyla birlikte Bölük- 
başıyı ziyarete gitm iş, vakit geç ol
duğu için görüştürülmemişti. C.H.P. 
Genel Başkam bir kart bırakıp dön
mek zorunda kalm ıştı. Ahmet Tahta- 
kılıç, Fuat Arna ve Nurettin Aıdıç- 
oğlu ile Hür. P. den Yusuf Adil Kge-

li ve Aydın Yalçın savcıdan hususi 
müsaade alarak Bölükbaşıyı görebil
mişlerdi. Bayram ın ikinci günü İsm a
il RUstü Aksal, Faik  Ahmet Barut
çu ve Kemali Beyazıttan müteşekkil 
C.H.P. heyeti Bölükbaşıyla görüşme
ye m uvaffak olmuştu.

Bu arada Bölükbaşıyı son derece 
üzen bir de hadise olmuştu. Bölükbaşı 
İstanbul Gazeteciler Sendikasının ka
patılması üzerine Sendika Başkanı 
Cemal Refik Delibaşa bir teessür tel
grafı göndermek istemiş, fakat Ceza
evi inzibat komisyonu bunu siyasetle 
iştigal addederek ve mevkuf ve mah
kûm ların siyasî telkinler yapmasının 
ise memnu olduğunu ileri sürerek 
telgrafın imhasını kararlaştırm ıştı. 
Bölükbaşı bu kararı anlam akta zor
luk çekmişti. Z ira milletvekili sıfa
tını henüz muhafaza ediyordu. Do
kunulm azlığı sadcce bir nokta üze
rinde kaldırılm ıştı. Bölükbaşı bulun
duğu cezaevinden kanun teklifi yapa
bilir, sual takriri verebilirdi. Kısacası 
teşrii vazifelerini ifa edebilirdi. Hele 
siyasi telkin yapınasım meneden ta 
limatname ile Bölükbaşının telgrafı 
atasında bir rabıta kurmak im kan
sızdı. Zira bu madde cezaevinin için
de yapılacak propagandaları kastedi
yordu. Bölükbaşının ise ne böyle bir 
niyeti vardı, ne de buna ihtiyacı..

Bölükbaşı, dokunulmazlığının kal
dırılması ve tevkifi sırasında Basının 
kendisine gösterdiği alâkaya medyu
nu şükran olduğunu birkaç defa ifa 
de etmişti. Çekmek istediği telgraf, 
bu şükranın bir ifadesi olacaktı. Bun
dan başka Bölükbaşı Sendikanın ka
patılmasına sebep olan hadisede ken
disinin de mesuliyeti olduğunu sanı
yordu. öyle ya, gazetecilerin başına 
bu işler Bölükbaşıyı tak ip ederken 
gelmemiş m iydi? C.M.P. basına karşı 
eskisinden büyük bir yakınlık duyu
yordu. Sendikanın kapatılması üze
rine bir tebliğle teessürünü açıklıyor, 
bayramda gazetecilere sembolik bir 
zincir göndererek gönüllerini almaya 
çalışıyordu.

Demokrasi
Ters yol

Bu haftanın ortasında, bütün Bay
ram neş’esini unutturacak bir şe-

— •------ --
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Tarih Meğer, Bir Tekerrür Değilmiş!.
D  irçoklan gibi tarihin bir tekerrürden ibaret olduğunu sananlar, çok 
* '  değil, 9 sette kadar geriye dönüp birbirine iki-z kardeş kadar benzi- 
yen ffet hadise karşısında o zamanki ekseriyet ile şimdiki ekseriyetin 
Anayasanın aynı maddesini anlayış tarzları arasındaki fark ı görünce 
ihtimal, fikirlerini değiştireceklerdir. Şimdi R öl akbaşının dokunulmaz
lığ ın ın  kaldırılması h-akkındaki karan  hatırlayınız ve bir de 19 Şubat 
1.948 tarihli Resmi Gazetede neşredilen şıı B.M.M. kararını okuyunuz:

t  ».mir Demokrat Parti tl Merkezi binasında ocak ve bucak idare he-
* yetlerinin iştiraklle yapılan »çık bir toplantıda Biiyiik Millet Mecli
sinin meşruiyeti hakkında suizaıını davet edecek şekilde mtttecavizane 
»özler söylediği ve Hükümetin manevi şahsiyetini tahkir eylediği iddi» 
oinnan Kütahya Milletvekili Adnan Menderes'in 19/4/1947 tarihli De
mokrat İzm ir Gazeteni He yine 22/4/1947 tarihli Demokrat tznıir ve 
Yen taşır Gazetelerinde yayınlanan hu sözleri, kendisinin daha önce Bü
yük Millet Mecllsj kürsüsünden Aydın Milletvekilleri seçim tutanakları 
vesilesiyle hattâ  daha şiddetli bir lisanla söylemiş olduğu Metili* tu ta 
nakları üzerinde yapılan incelemeler sonunda anlaşılm ış olmasına ve 
Anayasanın 17 nci maddesinde de bir milletvekilinin ne Meclis İçindeki 
oy, düşünce ve demeçlerinden, ne de Meclisteki oy, düşünce ve 
demeçlerini Meclis dışında söylemek ve açığa vurmaktan sorumlu ol
madığı tasrih edilmiş bulunmasına binaen yukarda adı çeçen Kütahya 
Milletvekili Adnan Menderes’in M illetvekilliği dokunulmazlığının ka l
dırılmasına mahal görülmediğine karar verilmiştir.

'T 'arihte tekerrür değil, olsa olsa yenilik ve ilerleme vardır. Aynı mi- 
•* sole dönelim ve Böliikbaşının dokunulmazlığının kaldırılmasındaki 

başdöndiirücü sürati görelim.
Bölükbaşı 12 Haziran 1957 de Meclise hakaret addolunan sözlerini 

söylüyor. Ankara Satıcılığı Adalet Bakanlığına bir yazı yazıyor. Ada
let Bakanlığı Başbakanlığa, Başbakanlık da Meclis Başkanlığına ya
zıyor. Bunlar o kadar süratli cereyan ediyor ki Komisyon 22 Haziran
da Böliikbaşının dokunulmazlığının kaldırılması hakkındaki mazbatayı 
hazırlıyor. 2) Haziran 1951 de Osman Bölükba-şının dokunulmazlığı 
kaldırılıyor, S Temmuz 1951 de de tevkif ediliyor.

9 sene eımele dötu rseniz işlerin hiç de bu kadar süratle cereyan et
mediğini görüyorsunuz:

Kütahya Milletvekili Adnan Menderesin ‘‘açık bir toplantıda Büyük  
Millet Meclisinin meşruiyeti hakkında suizannı davet edecek şekilde 
miitecai'izane sözler söylediği ve hükümetin manevi şahsiyetini tahkir 
eylediği iddia ediliyor. Menderesin demeci. iq  i'e 22.).i:9)7 tarihli De
mokrat İzm ir ve Yeniasır gazetelerinde neşredilmiştir. •

İzm ir Cumhuriyet Savcılığı Adalet Bakanlığına bir yazı yaztyor. 
Yazı 25.i . 1947 tarihlidir.

Adalet Bakanlığının Başbakanlığa yazdığı yazı ise 3.5.19)7 tarih
lidir.

Başbakanlığın Meclise yazdığı yazı d.5.19)7 tarihini taşıyor. 
Anayasa ve Adalet Komisyonlarından kum lan  Karma Komisyon 

raporu ise 9.2.19i» tarihlidir.
Karma Komisyoıl raporu Mecliste 13.2.19)8 tarihinde müzakere 

edilmiş ve karara bağlanmıştır. Bıı hususta cereyan eden müzakere 
şundan ibarettir:

" Başkan —  Raporu okutuyorum. (Rapor okundu)
Başkan —  Rapor hakkında söz isteyen var m it  
Raporu oyunuza Sunuyorum; kabul edenler . . . Etmiyenler . , . 

Kabul edilm iştir.”

kilde m ilyonlar ve milyonlarca Türk 
kendi kendine, bUyllk bir htlzUnle şu 
suali soruyordu:

“—  Bu İktidar ne yapıyor, A l
lah aşk ına?”

Hakikaten tıpkı Keçen hafta gibi 
bu hafta da çok fena haberlerle dol
du. B ir Partinin Genel Başkanı, bir 
çok fik ir adamı Bayramı ailelerin
den, sevdiklerinden uzakta, demir 
parm aklıkların arasında geçiriyor
lardı. Bu haftanın başında Pazarte

si günü, sabahleyin kurbanların kan
ları toprağa karışırken hemen bütün 
yüreklerde Osman Böliikbaşının ve 
m ahkûm  gazetecilerin ıstırabı kendi
ni hissettiriyordu. Bu Halkçısı İçin 
böyleydi; Hürriyetçisi için böyleydi: 
Milletçisi için böyleydi: tarafsızı için 
böyleydi: ama en m ühim i Demokratı 
için böyleydi. Hâdiseler karşısındaki 
UzUntUsünU ifade ettiği için Orhan 
Köprülü partizanların hışmına uğra
mıştı. Halbuki Demokratların çok

kahir bir ekseriyeti tıpkı Orhan 
Köprülü gibi düşünüyor, onun gibi 
hissediyordu.

İk tidar bir hatayı bitirmeden ö- 
teki hataya başlıyordu. Yapılanların 
sırrına akıl erdirmek geçen haftanın 

sonuna kadar kabil değildi. H ak ika
ten zekâsı vasattan aşağı bir vatan
daş bile görüyordu ki atılan adım la
rın her biri herkesten çok D.P. için 

zararlıdır. Buna rağmen nasıl olur 
da böylesine açık hatalar birbirini 
tak ip edebilirdi? Bu sualin cevabı 
geçen haftanın sonunda Istanbulda 
Bogaziçinde denizin kıyısındaki bir 
lokantada kurulmuş masaların başın
da verildi.

Lokantanın adı Canlı Balık idi, 
davet sahibi ise tçişleri Bakanı Dr. 
Nam ık Gedik.. Dr. Nam ık Gedik o 
gün Istanbulda çıkan gazetelerin sa
hiplerini oraya Kırşehir hâdiselerinin 
basına aksi meselesinde şikâyetleri
ni bildirmek için çağırmıştı. Yemekte 

Samet Ağaoğlu da bulunuyordu. İç 
işleri Bakanına göre gazeteciler H ü
kümetin değil Devletin otoritesini sı
fıra inmiş göstermişlerdi. Dr. Nam ık 
Gedik bu iddiayı ileri sürdükten son
ra sesine sert bir ton vererek aynen 
şunları söyledi:

“—  İşte hakikatlar böylesine ters 
gösterilirse elbette ki Devlet ve H ü 
küm et kudret ve kuvveti elinde bu
lundurduğunu göstermeye mecbur 
kalacaktır.”

Hava güzel, gün güneşliydi. Deni
zin çırpıntıları lokantanın tahta ları
na vuruyor, hafif beyaz köpükler 
meydana getiriyordu. Böylesine sâkln 
bir atmosfer içinde tçişleri Bakanının 
ağzından dökülen bu itiraf hazır bu 
lunan gazetecilerden pek çoğunu deıı- 
şetle irkiltti. Demek kı müsam aha
nın, huzur yaratmanın, herşeyi sü
kûnetle karşılamanın 1 numaralı va
zifelisi olan İk tidar âdeta bir kuvvet 
denemesine, bir kudret gösterisine 
girişm işti. Böylece bu haftanın ve bu 

haftadan evvelki bir kac haftanın 
hâdiseleri pek m antık i ışıkla aydın
lanıyordu. İk tidar kendisini "kudret 
ve kuvveti elinde bulundurduğunu 
göstermek mecburiyeti”nde hissedi
yordu. O zaman Osman Bölükbaşı’nın 
masuniyetinin kaldırılmasından K ır
şehir vakasına. Gazeteciler Sendika

s ın ın  kapatılmasından gazetecilerin 
zindanlarda tutulmasına pek çok h â 
disenin mucip sebebi ortaya çıkıyor
du. İktidarın başındakiler zannedi
yorlardı ki bu şekilde hareket etmez
lerse m illet kuvvetsizliklerine hük 
medecektir ve bu şekilde hareket et
tiklerinde aynı millet ”Ooo, ne yaman 
İktidarım ız var” diye hayran kal
m aktadır! Bunun korkunç bir hata 
olduğuna D.P. içinde dahi inananla
rın Orhan Köprülüden ibaret olmadı
ğı muhakkaktı.

Hakikaten bu haftanın içinde İk 
tidar ileri gelenlerine Istanbulda 
yaklaşanlar, hemen hepsini büyük bir

A K İS , 13 TEMMUZ  1*47



A K İ S ’ i n  Y a z ı  M ü s a b a k a s ı

Demokratik Rejim içinde Yaşamağa Azimli 

Milletler Ne Şekilde Hareket Etmelidirler ?

Bu soruya verilecek cevap her m il
letin haleıı İçinde bulunduğu 
sosyal şartlara göre değişir. Bir ül

kede esasen demokrasi mevcutsa, 
yapılacak iş, kurulmuş demokratik 
müesseselerIıı daha iyi bir şekilde 
işlemesini, en verimli surette ça
lışmasını sağlıyacak çareleri el bir
liğ i ile bulup ilerletmek, geliştir
mekten ibaret kalır.

Bundan ötürü biz, demokrasi ve 
hürriyet adına “ağzına bir parmak 
bal çai” ınan devrimieri tam am lan
mamış milletlerle totaliter bir rejim , 
den sıyrılıp demokrasiye bütün şart
larıyla kaymak ve orada tutunmak, 
kalm ak isteyen milletlerin ne yap
maları gerektiğini araştırmalıyız.

Demokrasiyi daha iyi anlı.vabll- 
memlz için, önce, onun zıddını. yani 
totaliter bir rejimi düşünmekliğim iz 
gerekir. Biliyoruz, k i; totaliter rejim 
de Şef. herkes adına “duyup düşünen 
baş”tır. Kendisinden sonra gelenler
se, topluma istikametler veren o 
‘ baş”ın direktiflerini, İlhamlarını 
tartışmasız kabullenip harekete ge
çen birer “Robot“dur ve bu robotla
rın toplamı bize aradığım ız “top- 
lıım ”u değil. “sürü”yü verir. Gerçek 
bir demokraside, kişi, herşeyden ön
ce “lnsan”dır ve onun pek çeşitli tep
kileriyle davranışları vardır. Mem
leketin bütün meselelerinde söz sa
hibi. karar ve hak sahibi olabilmek 
için de, insanı bütün davranışlarıy
la ele almak, onu öylece değerlen
dirmekten gayrı baş vurulacak 1- 
kinci bir çare görememekteyiz.

Şef sistemlerindeki o sert ve katı 
hiyerarşiye, “gözde” lerle gözde ol- 
nııyanların ayırım ına karşılık^ de
mokrasi; kabiliyeti görülen sıradan 
bir vatandaşı en aşağı kademelerden 
hızla yukarıya alaıı, ondun yarar
lanan. gayet yumuşak, akıcı, aynı 
zamanda hassas, zedelenmesi çok 
kolay bir idari mekanizmaya daya
nır. Böylece, demokratik rejim  için
de yaşamağa azim li milletlerin, en 
başta, aralıksız olarak manevi ba
kımdan techizatlandınlması; hürri
yeti lâ fla  değil, bilfiil vermek sure
tiyle en protik yoldan olgunlaştırıl
ması gerekir. ‘‘Memleketin bugün 
içinde hulıım luğıı fik ir kapasitesi 
tam  bir demokrasinin tahakkukuna 
henüz müsait değildir. Bu. zamanla 
olacak şeydir..” yollu teraneler, İn
sanın, bilhassa tarih içinde her dev
rime önderlik eden, ışık tutan ay
dın zümrenin toplumdaki ak tif ro- 
lünü hiçe sayan çarpık bir görüşe
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delalet etmekle kalm az; bunu söy- 
Uyenleri belli bir şuur merhalesine 
İleten aynı sosyal şartları -realite- 
yl-inkâr etmek gibi bir çelişmeye 
de götürür.

İçimle yaş ad ığı toplumdan neler 
aldığını, ona neler borçlandığını 
kestiremlyen, ancak kendi kusur
larına karşı müsamahalı cahil bir 
kafa ile. bütün bir milleti aynı ca
hillik ve anlayışsızlık İçinde görme
ğe teşne allâmeler arasında kıl k a 
dar fark yoktur kanısındayız.

Demokratik rejim  içinde yaşa
m ağa a/.iıııll milletler, kemli bünye
lerinden bu çeşit parazit fikirleri a t
tıkça sağlamlaşacak, insanoğlunun 
uyumak, beslenmek, çiftleşmek gibi 
en tabii hakları yanında bir de “f i
kir ha.vat”ları olduğunu savunduk
ça ilerllyeceklerdir. Çünkü İnsanda 
yalnız mide, bağırsak, tenasül orga
nı değil bir de "beyin” vardır. O da 
kendi fonksiyonunu yapmak, İçgü
dülerin baskısından kurtuldukça da. 
ha yüksek problemleri kendince 
çözmek, yorumlamak ıhtlyacında- 
dır. Yorum layınca da bunları ya 
sözle, ya da yazıyla çevresine du
yurm ağa uğraşacak, toplumda de
ğerlendirecek, başkalarıyla bir duy
gu ve fik ir mübadelesine katılm ak 
lstlyeccktir. Düşünce ve dilekler 
realiteye aksettirilmedikçe, hu im 
kândan yoksun bırakıldıkça hiçbir 
“değer" taşımazlar. Bu hal, çok gü 
zel bir sanat eserinin sandıkta k i
litli kalmasına, bir köprü, bir baraj, 
bir fabrikanın proje veya plân ola
rak arşiv dairelerinde uyutulm ası
na benzetilebilir.

Bu bakımdan totaliter rejim 
düşünen kafaya, yazan ele, 
konuşan ağr/.a /.incir takm ağa yel
tenen, herşeyi karanlıkta Ve halk
tan gizlice kararlaştıran bir rejim 
se, demokrasi tanı tersine; bizzat 
kendisinin yaşaması İçin serlıest f i
k ir ve his mübadelesini yaşatmak, 
herşeyi aydınlıkta ve halk önünde 
kararlaştırmak zorunda olan rejim 
dir.

Ne var k i; demokrasi rejimi İçin
de yaşamağa azim li milletlerin k lâ 
sik bir kültür ve eğitime tâbi tu 
tulmaları da yetmez. Bugün gerek 
tekııik alanda, gerekse s|>ortlf ha
reketlerde totaliter rejimlerin batı 
dünyasıyla yarıştıklarını hep bili
yoruz. Kültüre İnsanca hürlüğünü, 
şerefini kazandırmak, onu belli bir 
İdeolojinin hizmetinden kurtarmak 
başlıca amaçlardan b in  olmalıdır.

Ömer S A K IP

Adam  mühendistir, m imardır, şudur 
hudur ya. bir bakarsınız, size İtaat- 
tan-ama kör bir itaattan-, büyüklere 
saygıdan-ama kör bir saygıdan-, ik 
lim in zamanla yaratılacağındaıı-aına 
demokrasi Ikllminin-söz açıp öğü t
ler verir. Ortaya bir sürü örnek 
sermekten de geri kalmaz. -Çünkü 
dünyam ızda iyinin olduğu gibi kö tü 
nün de örnekleri boldur-. Oysa, de
mokrasilerde vatandaşlar erdemli 
kişiler olmak zorundadırlar ve er
dem. kendimiz için hak bellediğimiz 
herşeyin başkaları için de hak ola
cağını kabullenmekle başlar. Böy- 
lece. demokrasinin kendi vatandaş
larından bir sürü ödev beklediği 
kendiliğinden anlaşılır ve aslında 
da. demokrasi kadar kişilerden top
lum şuuru ve sorunduluk bekllyen 
hiç bir rejini yoktur. Birisinin kö
tü lüğü toplumda geniş yankılar u- 
yandırıp herkesi tedbire çağ ırm ı
yorsa. o yerde demokrasinin sadece 
adı vardır. Refah ve mutluluk her
kese kadar ulaşmıyorsa, durum ge
ne aynıdır.

Vaktiyle geri toplıım larda silâh 
herkesin baş ucunda asılıydı. M alı
nı m ülkünü, ırzını, hayatını koru
mak o kişinin biraz da kendi fizik 
gücüne kalm ıştı. Bugünün m illetle
ri bu koruma İşini, dışardan gelecek 
tehdit ve tehlikelere karşı ordu 
beslemek, içerideki tehlikelere kar
şı da polis, jandarm a teşkilâtı ku r
m akla başarmışlardır. Halk silâh
sızdır. Aslında silâhsız olması gere
kir. Medeni bir toplumda hak kaba 
bir fizik güçle değil, karşı tarafı 
İnandırma gücüyle kazanılır. Bu 
hakların pekçoğu yasaların tem ina
tı altına alınm akla beraber; sıvtyal 
şartlar değiştikçe yasaların da de
ğişmesi normal olduğundan, kişi ge
rekti mi haklarına aykırı düşen o 
yasaların da değiştirilmesine, daha 
âdil, daha eşit, daha İleri hale geti
rilmesine savaşır. Savaş âletleriyse 
bıçak, kama, tabanca değil; aklının 
buyruğundaki kalemle ağzındaki 
dildir.

öyleyse demokrasiyi yaşatmağa 
azim li m illetler herşeyden önce 
“Medeni Cesaret” sahibi olacaklar, 
toplum ve kişi olarak korkusuz dav
ranacaklardır. Yoksa; her biri bir 
yana sinmiş, kendini kurtarm akla 
gemiyi kurtardığın ı sanan kişiler
den meydana gelmiş bir millet gü
nün birinde elbet teki bir “kabada
y ın ın  türemesine yol açar, demok
rasiyi de ancak düşünde görür.
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sinirlilik içinde gördüler. Birçokunun 
ağzında "vaziyete hâkim  olmak",
"otoriteyi göstermek”, "anarşiye m ü 
saade etmemek" gibi cümleler dola
şıyordu. Hâdiselere kendilerini kap
tırmayanlar için bu huzursuzluğun 
sebebini anlamak son derece güçtü. 
İk tidar çevrelerinde seçimlere otori
ter bir hava içinde gitmek tem ayü
lünden bahsediliyordu; ancak kolay
lıkla unutuluyordu ki hak ik î otorite 
müsamahaya dayanmalıydı. İktidar 
ise bu haftanın ortasına kadar hâlâ 
kendisini böyle bir havanın içine sok
m ak im kânın ı eline geçirmişe benze
miyordu.

Halbuki memlekette huzurun ve 
bilhassa “iyi seçim"in tek şartı buy
du. Öteki yoldan her adım huzursuz
luğu bir kat daha arttırıyor ve "iyi 
seçim” i güçleştiriyordu.

Politikacılar
Kürkçü dükkânı

Basın âlem im izin son günlerdeki 
pek büyük bir kazancının lâyık 
olduğu a lâka ile karşılanmamasından 

pek müteessir olan AKİS, bu m ühim  
hâdiseyi okuyucularına kemali ifti
harla haber verir: Meşhur üstad pro
fesör N ihat Erim , yeniden gazeteci
liğe döndü.

En yakın ideal arkadaşlarından 
Sefa Kılıçlıoğlunun mttessesesini bir 
anonim şirket haline getirmesi fi- 
zerine, Prof. Erim  şirkete en büyük 
hissedarlardan biri olarak katılm ak
ta tereddüt göstermedi. Şirketin sta
tüsü Ticaret Sicili gazetesinin ba$ 
sayfasında neşredildi.

1945 yılında gene böyle sessiz sa- 
dasız ilim kürsüsünden politikaya 
geçen ve emsalsiz kabiliyetiyle siyasî 
hayatım ızda pek m ühim  roller oyna
yan üstad profesörün. Başbakanın 
hususî müşavirliğinden aynı 1945'teki 
sessizlikle basın hayatına dönmesi, 
şüphesiz üzerinde dikkatla durulm a
ğa değer bir hâdisedir. Zira, C.H.P. 
nin İktidardan ayrılması üzerine 
Başbakan yardımcılığı koltuğundan 
U lus'un siyasî müdürlüğüne gelen 
Profesörün o zamanlarda basına ka
zandırdığı hareket. U lusun kapatıl
ması üzerine kurduğu "şahsî" gazete
si Yeni T Tl us ve Halkçıdaki mücadelesi 
üzerinden unutulacak kadar çok bir 
zaman geçmemiştir.

Üstad Profesör Halkçı'da şahsî 
fikirlerini C.H.P. nin fikirleriym iş 
gibi yayıyor, bir yayın organından 
mahrum olan C.H.P. nin iplerini etin
de tu ttuğunu sanıyordu. Am a Ulus 
yeniden çıkmaya başlayıp üstad pro
fesör başrolü başkalarına kaptırdık
tan ve zaten ağır para cezalan De
meklesin kılıcı gibi babında sallanma
ğa  başladıktan sonra N ihat Erim in 
basın hayatındaki parlak yıldızı, si
yasî yıldızından da büyük bir süratle 
sönmeye yüz tuttu. Prof. E rim  resmi 
ilân alarak -kendi tâbiriyle- "besle
me” olan Halkçı'sını kendi eliyle boğ
du.

Ferayat
/* nkarmıın gayretli Basın
*■ Savcısı Sam i Coşarcan ge
çen haftanın ortasında istifa e- 
diverdi. Kendi ifadesine göre, 
sebep: Maaşı geçinmesine kâfi 
gelm iyorınuş!

Simdi terazinin bir kefesine 
Sami Coşarcanın çocuk zammı 
ve hâkim  tazm inatı ile birlikte 
ayda eline geçen 478 Hra m aa
şını. diğer kefesine de gördü
ğü işi.. İstifanın ne kadar haklı 
olduğu o zaman anlaşılacak
tır. Doğrusu bu kadar a/. ]>arfi- 
ya. bu kadar ağır işj k im  olsa 
yapmaz...

Artık N ihat Erim in gazeteciliği 
sona ermiş demekti. Kabiliyetini şim 
di tekrar siyaset sahnesinde parlatı
yordu. Hem de bu sefer D.P. canibin
de.. Başbakanın Zorlu ve Birgidcn 
müteşekkil dış politika müşavere e- 
kibine üçüncü adam olarak Prof. N i
hat Erim  de katıldı. Ama müşavirler 
heyetinin çalışmaları tam  bir fiyas
koyla sona erip, müşavirler çil yav
rusu gibi sağa sola dağıldığı bir sıra

da üstad profesör boş durmuyordu. 
İlk  kapısı üniversiteye baş vurmuş, 
bir kürsü istemişti. Fakat işler bir 
kere tersine gitmeye başlamıştı. Prof. 
E rim in  eski ilim arkadaşları, neden
se, üstad profesörü aralarına alm ak 
istememişler, üniversitenin kapısını 
yüzüne kapamışlardı.

üs tada  kabiliyetlerini göstermek, 
dünyadan tamamiyle silinmemek için 
sadcce, ama sadece tek şey kalıyor
du: Gazeteciliğe dönmek..

Yalnız, işin kolay anlaşılmayan 
tarafı Sefa K ılıçlıoğlunun niçin, du
rup dururken, gazetesinden bir koca 
hisseyi N ihat Erime terkettiği idi. 
Her halde iş adamının bir bildiği ol
malıydı.

Şöyle veya böyle, bir zamanların 
Profesörü, bir zampnların Bakanı,
bir zamanların Başbakan muavini, 
bir zamanların Muhalefet Lideri, bir 
zam anların “Menderesin müşaviri” 
bugün bir tek sıfata sahipti: Sefa
K ılıçlıoğlunun ortağı!

Basın
Cop izleri

G
ecen haftanın sonunda Cuma sa
bahı Ankara Gazeteciler Cemiye

tin in  A ta türk  Bulvarındaki binası
nın salonunda birkaç gazeteci, yuvar
lak bir masanın etrafına toplanm ış
lardı. İçlerinden yalnız biri konuşu
yor, diğerleri dikkatle dinliyorlardı: 
Masa etrafındaki gazetecilerin büyük 
bir teessür içinde bulundukları ilk 
bakışta anlaşılıyordu. Konuşan ga
zeteci sarışın, zayıf ve uzun boyluy
du. Sözlerine, “Azizim, bu cop m ü t
hiş bir şey!” diye başlamıştı. Adı Sa- 
id A n f  Terzioğlu idi ve Cum huri
yetin Ankaradaki muhabirlerinden bi
riydi. Salı günü akşamı, Bölükbaşı 

Adliyeden çıkarken Said A rif de 
mesleğini lây ık ı veçhile ifa etmek, 
atlam am ak için Bolükbaşıyı ta 
kip etmişti. Bölükbaşı bir otomo
bile atlam ış, Said A rif de diğer 
bir otomobile binmek üzere k ap ı
yı açıp tam  ayağını içeri atarken 
bir ses işitm işti: “Vurma, gaze
teci o görmüyor m usun?” . Aynı an
da Said A rif bir darbe ile sarsılmış, 
am a doğrusu başına ne geldiğini pek

Said Arif Terzioğlu polisler arasında
Korkulu rüya
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POLİTİKA ve HAVADİS

İ
Ü  ta ftadan  beri Türkived* 1 numaralı havadln (tornan Böliikbaşının 
tm ld fl hâdisesidir, İk i haftadan beri Türklyede her şeyden çok o h â 

diseden bahsedilmektedir. H a ttâ  bütün dünyada Türkiye ile alâkalı en 
m ühim  haber C.M.P. Genel Balkan ıy la al Akalı »lan haberdir. Tevkif hft- 
disesl yabancı basında geniş yer İşgal etmiş ve dış nmnm i efkâr mesele
nin üzerine dikkatle edilm iştir. Buna rağmen Tttrklyenin İçinde iki m ü 
essese vardır kl Osm/an Bölükhaşının tevkif edildiğini duymamıştır. Bu 
nıiirnır'ieler meselâ E t ve Balık Kurumu 1le Toprak Ofis veya Otomobil 
Vedek Parçalar Cemiyeti He Kalaycılar Birliği olsaydı insan pek şaşma
ya bilirdi. Ama düşününüz kl C.M.P. Genel Başkanının bütün Tiirkiyeyi ye 
riııden oynatan tevkifi hâdisesinden haberdar bulunmayan müessesele- 
rln biri Anadolu Ajansı, diğeri Radyodnr. Ne birincisi, ne İkincisi bü l
tenlerinde böyle bir hâdisenin vukuundan bahsetmemişlerdir bile...

Osman Boliikbaşıya kızılabMir, Osman Bölltkha-şı sevilıneyebilir de.. 
Ancak, insaf edilsin, vazifeleri haber almak ve haber vermek olan Ana
dolu Ajansı İle Radyo bu mevzuda süküt edebilir m i?  Bu ne biçim 
Ajansçılık ve bu ne biçim Radyoculuk anlayışıdır? Sanki Ajans ve R ad 
yo havadis bültenlerinde Ttirkiyeniıı bu en m ühim  hâdisesine .ver ver
mezlerse hâdise duyulınıyaeak m ıd ır? Yoo! Elbette kl duyulacak, hem 
görülmemis bir sür’atle duyulacaktır. O halde? İşte, bu “o halde” nin 
cevabı mevcut değildir.

Halbuki Anadolu Ajansının ve Radyonun ilk vazifesi hâdiseyi ta 
rafsız, objektif şekilde, tefsir yapmadan haber vermekti. Hem dr bül
tenin tâ  başında... Um um i efkârın, topyekûn bu hâdiseyle İlgili olduğu
nu anlamak İçin bir dehaya asla ihtiyaç yoktur. Üstelik bunun, politik 
bakımdan zararı da mevcut değildi. Z ira eğer Osman Böliikbaşının tev
kifi normal bir hâdise ise. A jansın ve Radyonun bunu dikkatle, itinay
la gizlemesine asla mahal olmamak gerekirdi. “Osman Bölükbaşı tev
kif edilm iştir”. Btitlln Türkiye bundan bahsederken A jan» ve Radyo bil
mem ne fabrikasının açılışında bilmem ldnıin söylediği nutku ik i gün 

müddetle neşrediyordu.

Bu politika mıdır, bu «kıl k ân  m ıdır, bu açıkgözlülük müdür, yok
sa hey yarabbl. basiretsizliğin, bizzat yapılan hareketlerden iirkUldüğtt 

İtirafının tâ  kendisi m id ir? ★

A ma durun, devlelln Ajansını ve devletin Radyosunu tenkit ellerken 
mesleği gazetecilik olanların, kimsenin emrine tâbi bulunmamaları 

gerekenlerin kurdukları bir cemiyetin. Ankara Gazeteciler Cemiyetinin 
Bayram münasebetiyle Ankarada çıkardığı gazeteye bir göz atalım . 
“Memleketin kalkınmasında Toprak Ofisin rolü" ile “Demir Yollarında
ki yenilikler” siitun sütun yer işgal ediyor da Boliikbaşıya alt bir tek 
satır, bir tek kelime yok. Osman Bölükbaşı İle alâkalı yazı deyince tev
kifin. hâdisenin lehinde veya aleyhinde fikirler hatıra gelmemeli. Gaze
teci Cemiyetleri tarafından çıkarılan gazeteler tarafsız eda taşım akta
dırlar ve hu. elbette k l faydalıdır. Am a Bayram ın İkinci günü herkes 
sunu merak ediyordu: Osman Bölükbaşı Bayramın ilk gününü nasıl ge
çirdi. ailesiyle bayramlaşabildi mi, kim ler ziyarete g itti?  Yazık kl bn 
suallerin cevabı alınamadı. Esef edilecek cihet iste budur. Gazeteciler 
Cemiyetinin gazetesinde hâdiseler, havadisler böyle kıymetlendirilir**, 
ne yalan söylemeli. A jans ile Radyoya k im  ne diyebilir ?

Anlaşılan, bu da bir m illi dert!

anlamamış. Said A rif olup bitenleri 
Gazeteciler Cemiyetinde arkadaşları
na şöyle anlatıyordu:

“ —  Hürriyetin fotoğrafçısı F iru* 
Makulunun vurmayın diye bağırdığı
nı işittim . Ne olduğumu anlayama
m ıştım . Aynı anda ik i üç polisin ya
kam a ve koluma sarılarak beni çe
kiştird iğini farkettim . İn ip kalkan 
coplardan sersemlemiştim. Kendimi 
m üdafaaya çalışıyor, am a bir türlü 
m uvaffak olamıyordum. Bir aralık 
etrafım  tenhalaştı. Müdafaa halin- 
deydim ve bir polisin kolunu elime 
geçirmiştim. Sıkı sıkı tutuyor, bırak
m ak istemiyordum. O sırada Üçüncü 
Şube M üdürü Yaşarın bize doğru 
yaklaştığını gördüm. Dayaktan kur
tuluyorum  diye galiba biraz da sevin
dim. Yaşar bey, dedim, baksanıza bu
rada gazeteci dövüyorlar.. A ld ığ ım  
cevap ne oldu biliyor musunuz: Sen 
polisin kolunu nasıl tutarsın be adam, 
bırak onu!. Şaşkınlıktan az kalsın 
olduğum yere oturup ağlıyacaktım . 
Sonradan hep birlikte karakola götü
rüldüğüm üz Firuz Makıılu ile İsmail 
Y altırak ın  da beni kurtarm ak için 
müdahale ettiklerini ve bu arada e- 
peyce tartaklandıklarını öğrendim. 
H atta  FHrıız bir aralık gazeteci oldu
ğunu ispat için sarı kartını çıkarıp 

göstermiş, ama iki polis Firuzu kar
gatulum ba ettikleri gibi benim yan ım 
dan ayırıvermişler. Azizim , bu cop 
m üthiş şey... Ne sarı kart para edi
yor karşısında, ne başka şey. Vücu
dum çürük içinde.. Sol kolumu kaç 
gündenberi kaldıram ıyorum. Bunlar 
bir şey değil. Geçer, geçer ama bili
yorsunuz. sinirlerim de perişan oldu. 
Doğru dürüst uyku uyuyamıyorum. 
Biraz dalacak olsam, az sonra endişe 
ile yerimden hopluyorum. Ne düşü
nebiliyorum. ne yazabiliyorum. Aklım  

hep âlemin içinde yediğim o mevdan 
dayağı ile meşgul.. Hem de kimden? 
Polisten.. Gazeteme durum um u an 
lattım , dinlenmem ve kendime gel
mem için bir ay izin verdiler. Muaye
ne eden doktorlar da ."i gün iş göre- 
miyecek derecede dayak yediğime 
dair rapor verdiler. Am a beni döven 
polisleri kodunsa bul.. Karakolda şi
kâyetlerimi dinlediler ve seni döven 
polisleri bul getir, biz gereken m ua
meleyi yaparız dediler. Siz niye bul
muyorsunuz. diye 3ordum. Bulam a
yız iste, dediler. Şimdi karakol kara 
kol gezip benden coplarının lezzetini 
esırgemiyen polisleri arıyorum".

Canlıbalık 'ta

S
aid Arif, Ankara Gazeteciler 
Cemiyetinde arkadaşlarına “ma- 

cera"larım  anlattığ ı sırada, ihtimal 
kolundaki, sırtındaki cop çürükleri 
sızlarken İstanbulda Boğazın çalkan
tılı sularına bakan Canlıbalık lokan
tasında İçişleri Bakanı Dr. Nam ık 
Gedik ile Sanayi Bakanı Samet Aga- 
oğlu bir ziyafet masasının etrafında. 
İstanbul gazetelerinin sahip ve yazı 
işleri müdürlerini toplamışlardı. Ye
meğin sonunda Dr. Nam ık Gedik söa 
alarak Kırşehir hâdiselerini nakletti
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ve bu hadiselerin basına “yanlış” ak 
settiğini söyledi. Samet Ağaoğlu da 
muhabirler -yani Kticük Gazeteciler
in yanlarına uğramadığından şikâyet, 
çlydi. Bu arada muhabirlerin çalış
masından şikâyet edenlerin sadece 
bakanlar olmadığı da anlaşıldı. Yeni 
Sabahın sahibi de bakanlarla “aynı 
fikirde” idi.

D iğer taraftan İk tidarın  İstanbul- 
daki sesi meşhur Havadis gazetesi 
de "Küçük Gazetecilerin ya lan lan”- 
na ve İstanbul Gazeteciler Sendika
sına karşı amansız bir mücadele aç

mıştı.

Gazeteciler Sendikası İdare Heye
ti, bir taraftan Havadis’in Küçük G a
zetecileri hedef tu tan  neşriyatına i- 
cap eden cevabı verirken, diğer taraf.

tan da bir tebliğ neşrederek K ırşe
hir ve Ankarada basın mensuplarının 
maruz kald ığı tecavüzleri haber alma 
ve haber verme hürriyetini tahdit e- 
den hareketler olarak telâkki e ttiğ i
ni açıklıyor, hâdisenin mesullerinin 
cezalandınlmasım  istiyordu.

İstanbul Gazeteciler Sendikası 
mesleki bir tesanüt havası içinde ve 
hassasiyetle gazetecilerin dövülmesi
ne karşı cephe alıyordu. Am a bu, bar
dağı taşıran son dam la oldu.

Sendikanın kapatılması

İ
ki bakanın gazete sahipleri ile Bo
ğazda yemek yedikleri günün ak

şamı, İstanbulda 22Ö765 numaralı te
lefon çaldı. 220765 numaralı telefon. 
Akşam  gazetesi Yazı İşleri M üdürü
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Sendikacılar Adliyede
“Bayramdan aonra ge l!"

mesulleri de ilk itirazı yapmak Üzere 
Adliye binasına gidiyorlardı. Fakat 
Adliyede olağanüstü bir durum la kar
şılaşıldı. Savcı yardımcısı Gültekin 
Başak, itiraz dilekçesini almıyor, dos
yanın Savcı Hicabı Dinçte bulundu
ğunu bildjrerek dilekçenin ona gö tü 
rülmesini söylüyordu.

H icabi Dinç ise dilekçeye cevap 
verilmesi için gerekli formalitelerin 
Bayram ertesine bırakılması tara fta 
rıydı. Z ira birkaç dakika sonra oda
sında, Adliye Müsteşarı Hâdi Tanın 
başkanlığında bütün savcı yardımcı
larının da iştirakiyle tam üç saat sü
recek olan bir toplantı yapılacaktı.

Adliye binasında bunlar olurken 
İstanbul Gazeteciler Cemiyetinde de 
uzun boylu, k ır saçlı ve “Duglas bı
y ık” lı bir adam etrafa şimşekler sa
çıyordu. Sendika, Muhalefetin kör bir 
âleti olmuştu. Tebliğin Beynelmilel 
Basın Enstitüsüne duyurulması mem
leketi yabancılara kötülemek değil de 
neydi ? - Sendika olup bitenleri Bey
nelmilel Basın Enstitüsüne bildirme
mişti. Bu, İktidara yakın olanların 
garip korkularından biriydi. - "Dug- 
las bıyık” h zat, Havadis’in sekreter
lerinden Cemil Cahit Cem idi ve hid
detli konuşması sayesinde, Sendika
nın vazifelerinin neler olması gerek
tiğ i hakkında A li İhsan Göğüşten be
dava bir ders aldı. Am a Cemtl Cahit 
Cem münakaşayı kesmeye niyetli de
ğildi. A li İhsan Göğüş bahsi kapat
mak için, “Pek âlâ, dedi. Şu halde 
kongreye gelir, bizi düşürürsün 
Cem’in cevabı şu oldu:

“—  ty i ama, bütün muhabirler v« 
genç gazeteciler sizi tutuyor..’’

Eee, artık insaf edilsin,. Cemil Ca- 
h iti tutacak değillerdi ya..

AKtS , 13 TEMMUZ 1957

Hıfzı Topuzun masasının üstünde du
ruyordu. Hıfzı Topuz o akşam m a
sasının başında değildi, bir toplan
tıya gitm işti. Telefon bir daha çaldı 
ve sekreterlerden biri telefonu açtı. 
Telin diğer ucunda Küçük Gazeteci
leri haşlayan, şerbetli Havadis gaze
tesinin bir mensubu vardı ve H ıfzı 
Topuzun tevkif edilip edilmediğini 
soruyor, sendikanın kapatıld ığın ı ha
ber veriyordu. - H ıfzı Topuz, İstanbul 
Gazeteciler Sendikası İdare Heyetı’n- 
dendi. .

Az arayla Havadis gazetesinden 
Sendikanın diğer idare heyeti azala- 
rı telefonla arandılar. Yeni Sabah
tan A lâaddin Ören ile İsmail Sivri 
ve Cumhuriyetten de Şahap Balcıoglu 
ile Ali İhsan Göğüş, Havadis’in me
rakını celbediyordu. A li İhsan o sa
atte vazifesi başındaydı ve tevkif e- 
dilmesi haberine karşı “Havadis, böy
le bir şey varsa, bu işleri vaktinden 
evvel öğrenir” diyerek telefonu ka
pattı.

Havadis’in telefonuyla Sendika İ- 
dare Heyeti üyeleri teker teker ara
nırken Moda Kulübünde Uç adam bir 
masa etrafında hararetli bir m üza
kere içindeydiler. Bunlar İstanbulun 
Vali vekili, Emniyet Müdürü ve Sav- 
cısıydı. Müzakereler o kadar hara
retliydi ki, bu zevat telefonla aran
dıkları zaman bile masadan ayrılm ı
yorlardı.

Bu m ühim  meşgalenin ne olduğu 
birkaç saat sonra anlaşıldı. Polise ait 
304 numaralı cip, 60 santim lik bir 
hafriyata tabi tutulduğu için vasıta
lara kapalı olan Lâleli caddesine sap
tı ve Çukurçeşme sokağına girdi. 304 
numaralı cip sol tarafta, dar cepheli 
küçük bir apartmanın önünde durdu. 
Arabadan inen siviller üçüncü katın 
zilini çaldılar. Kapıyı bir hanım  aç
t ı  ve cipli ziyaretçiler arkadaşı ol

duklarını söyliyerek, Cemal Refik De
libaşı görmek istediklerini bildirdiler. 
Bâbıâlinin bu çelebi gazetecisi o sı
rada hiç > bir akşam ihmal etmediği 
vazifesini yapıyor, kadehindeki son 
rakıyı yudumlıyarak günün yorgun
luğunu çıkanmaya çalışıyordu.

Ziyaretçiler Cemal Refiğe Sendi
kanın mahkeme kararı ile kapatıld ı
ğ ım  haber verdiler ve mühürleme a- 
meliyesi hırasında hazır bulunması, 
tutulan zaptı imzalaması için kendi
leri ile beraber gelmesini istediler. 
Sendikanın yaşlı başkam çabucak 
hazırlandı ve cipe atladı. Sendika ka
pısı mühürlendi, zabıt imzalandı. E r 
tesi sabah Gazeteciler Cemiyetine ge
len gazeteciler, içerisi her bayram 
üyelere dağıtılan hediyelerle dolu o- 
lan Sendika odalarının m ühürlü ol
duğunu gördüler. Böylece Havadis’
in haberi vaktinden önce alacak ka
dar kuvvetli kaynaklara sahip oldu
ğu meydana çıkıyordu!

Dayanışma

İ
stanbul Gazeteciler Sendikasının 
kapatıldığı, Ankarada aynı gece 

duyuldu. Ankarada da bir Gazeteci
ler Sendikası vardı. Haber duyuldu
ğu zaman, vakit gece yarısını bul
muştu. Buna rağmen telefonlar edildi 
ve Ankara Sendikasının İdare Heyeti 
üyeleri sendika binasında toplandı
lar. Toplantı sabaha kadar devam 
etti. Vaziyet enine boyuna müzakere 
edildikten sonra bir tebliğin neşrine 
karar verildi. Ankara Gazeteciler 
Sendikası da haber alm a ve haber 
verme hürriyetinin, son hadiseler ü- 
zerine, ih lâl edilmiş olduğu vakıası 
üzerinde duruyor, olup bitenler kar
şısındaki teessürünü um um i efkâra 
açıklıyordu.

Ankara Sendikasının tebliği neş- 
redildiği sırada İstanbul Sendikasının

Firuz Makulu san kartını gösteriyor
“Para etmez, beyim!”
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Bursa
Hak ararken

G
eçen haftanın sonunda, herkesin 
yaklaşan bayram ın hazırlık larıy

la  uğraştığ ı bir sırada Bursanın Rey
han mahallesinde bir otomobilin bile 
gircmiyecegi kadar dar bir çıkmaz 
sokağındaki küçük bir evde oturan 
kalabalık bir işçi ailesi merak ve en
dişe içinde bulunuyordu. Zira ailenin 
temel direği Ahmet Çakır, Bursa Ce
zaevinin kalın taş duvarlarının ar
kasında bulunuyordu. F ırın işçilerini 
greve teşvik ettiği iddiasıyla tevkif 
olunan Ahmet Çakırın kalabalık aile
si için, yaklaşan Bayramın, üzüntüle
ri daha da arttırm aktan başka m â
nası yoktu. Am a Cuma günü. Reyhan 
Mahallesindeki çıkmaz sokaktaki k ü 

çük evin sakinleri, günü gelmemesine 
rağmen hakiki bir bayram yaptılar. 
Zira Ahmet Çakır 100 lira teminat 
karşılığ ında tahliye edilmiş ve evine 
dönmüştü.

Bursa G ıda Sanayii İşçileri Sen
dikası Başkanı Ahmet Çakır, son 
günlerde sendikacılık ve işçi teşk ilât
larının geleceği bakım ından çok bü
yük ehemmiyet taşıyan bir tecrübeyi 
yaşamıştı. Biitün mesele Bursa Fırın 
İşçilerinin fazla mesai aleyhine açtık 
ları mücadeleden çıkmıştı. F ırın  iş 
çileri günde 8 saatlik normal mesai
lerini tam am ladıktan sonra ellerinin 
ham urunu yıkayıp evlerine gitmeyi 
kararlaştırm ışlar ve bu kararın ta t
bikine girişmişlerdi. Bu hareket ne
ticesinde işyerlerinde kâfi m iktarda 
işçi çalıştırm ıyan fırıncılar, şehrin 
ekmek ihtiyacını karşılıyanıam ışlar
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ve işçilerin bu haklı hareketini efkâ
rı umumiyeye bir grevmiş gibi gös
terme yolunu tutmuşlardı. Ahmet 
Çakır bu muhayyel grevin bir num a
ralı teşvikçisi olarak gösteriliyordu.

H akikatte ise ortada ne grev var
dı. ne de greve teşvik bahis mevzuu 
idi. Bir defa Bursalı f ın n  işçileri iş
lerini bırakmadan günde 8 saat ça
lışmışlar. fakat sadece 8 saatten son
ra çalışmayı, yani fazla mesai yap
mayı reddetmişlerdi. Bu, işçilerin en 

tabit bir kanuni hakkıydı. Grev sa
yılamazdı. Ahmet Çak ırın  durumuna 
gelince, o sadece işçilerin fazla me
sai yapmamak hususundaki istek ve 
kararları üzerine ve tamamen iyi ni
yetle işverenleri ve Belediye başka- 
mnı "key fiye ften  haberdar etmişti. 

Şu halde Ahmet Çakır, niçin tevkif

ed ilm işti? Ahmet Çak ır orta tahsil 
görmüş, 30 yaşlarında, evli ve iki 
çocuk babası bir fırın  işçisiydi. 1950 
de Canakkaleden Bursava geldikten 
sonra fırın  işçisi olarak hayata atılm ış 
ve bir sene sonra da arkadaşlarının 
arzusu üzerine sendika başkam ol
muştu. Bursa G ıda Sanayii İşçileri 
Sendikası 1947 yılında kurulmuş eski 
sendikalardan biriydi. Ahmet Ç ak ı
rın 1951 de sendikanın başkanlığına 
getirilmesinden sonra Sendika, işçi 
meseleleri ile daha yakından a lâka 

lanmama başlamış ve o nisbette de 
canlanmıştı. D iğer şehirlerimizde ve 
kasabalarım ızda olduğu gibi Bursada 
da fırın işçileri yıllardanberi Allahın 
günü 12-14 saat ve bütün yıl tatiİsiz 
ve bayramsız çalışagelmekteydiler. 
Bunun insanlıktan uzak bir çalışma 
sistemi olduğu meydandaydı.

Haklı bir mücadele

İ
şte Ahmet Çakır ve fırın  işçileri
bu çalışma sistemine karşı müca

dele açmışlardı. Onlar bu mücadele
ye sonuna kadar devam etmeğe az
metmişlerdi. F ırın sahiplerinin Ahmet 
Çakıra "ik i paralık işçiler” yerine 
kendileri ile işbirliği yapması yolun
daki teklifleri ve para vaadleri Ah
met Ç ak ın  yolundan bir adım ayır- 
mamıştı.

F ırın İşçileri yorucu ve yıpratıcı 
8 saatlik mesaisinden sonra pek az 
bir ücret karşılısında fazla mesai 
yapmak istemiyorlardı. Bu mevzuda 
esasen İş Kanunu da kendilerinden 
yana idi. Sendika durumu enine bo
yuna tetkik ettikten sonra Bursalı 
fırın sahiplerine ve Bursa Belediye 
başkam Reşat Oyala birer mektup 
göndererek işçilerin “artık” fazla 
mesai yapmıyacaklarını bildirmişti. 
İşçilerin fazla mesai aleyhine cephe 
almalarından doğacak neticelerden 
telâşa düşen, fırın sahiplerinden ziya
de Bursanın genç Belediye Başkanı 
olmuştu. Boyu ve kilosu ortanın üstün 
de, sıhhatli görünüşlü, pembe çeh- 
reli Belediye Başkanı bu mektup 
üzerine, vazifesini müdrik bir insan 
sıfatıyla ne yapacağını hemen tasar
lam ıştı: Sendikanın hareketini efkâ
rı umumiyeye bir grev gibi göster
mek.. Bu, şüphesiz, fırın işçilerinin 
çalışma şartlarını düzeltmekten da
ha da kolay bir işti.

F ırın  işçileri mektuplarında bildir, 
dikleri gibi fazla mesat yapmamaya 
kalkışırlarsa, başlarına gelecek var
dı. Belediye Başkanı Reşat Oyal ne 
yapacağını biliyordu. N itekim  Sendi
ka fırın sahiplerine ve Belediye Baş- 
kanına yazdığı mektupların cevabım, 
bir ay beklediği halde alamamıştı. 
A rtık  k a ran  tatb ik zamam gelmiş
ti.

F ırın işçilerinin fazla mesaiyi red
detmeleri üzerine Bursada ekmek 
darlığı başgösterdi. Bursa bir m üd
det önce gene ekmeksiz kalm ıştı. 
Am a bu sefer sebep başkaydı. Geçen 
sefer un. Bursanın ihtiyacına kâfi 
gelmemiş. Bursa halkı ekmeksiz ka l
mıştı. Fakat sonra yeter m iktarda un 
tedarik edildiğinden dununun  düzele
ceği üm it edilmişti. Ancak bu defa da 
fırın işçileri fazla mesai yapmak is
temediklerinden ekmek imalinde bir 
azalma olmuştu. Bu durum karşısın
da Belediye Başkanı işverenlerin ça
lıştırdıkları işçi sayısını artırm alannı 
istiyecek ve icabında civar şehir ve 
kasabalardan ekmek getirterek ha l
kın ihtiyacını karşılıyacak yerde, or
taya bir “âmme menfaati" meselesi 
çıkararak işçileri fazla mesaiye zor
lam ak yolunu tercih ediyordu. Fa
kat Bursa fırın işçileri ve sendika 
Başkanı Ahmet Çak ır “uyanık” in 
sanlardı. Kanunun hangi hallerde 
“âmme menfaati” m ülâhazasıy la iş
çileri fazla mesai yapmağa zorlıya- 
c.agını biliyorlardı. Onun için Beledi
ye Başkanı ile İktisat Müdürünün ve 
hattâ  Çalışma M üdürünün “âmme 
menfaatini bahane ederek işçileri 8 
saatten fazla çalışmaya ikna etmek
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Bursadan bir görünüş
F ırın ların  bacası tütüyor ama...
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ÇALIŞMA

yolundaki gayretlen bir netlc« ver
medi.

Bunun için derhal işverenler, is
çiler ve Çalınma M üdürlüğü arasında 
müşterek bir toplantı yaparak tara f
ları uzlaştırmak ve her ne pahasına 
olursa olsun işçilerin fazla mesai yap
m alarım  sağlamak lâzımdı. İktisat 
M üdürlüğünü temsilen İlhan Serezin, 
fm nc ıla n  temsilen Mehmet Badı- 
rın, Çalışma M üdürlüğünü temsilen 
Berati Bolayın ve işçiler tarafından 
da Ahmet Çakırla Yusuf Dikyokıışun 
hazır bulunduğu bir toplantıda: F ı
rın işçilerinin ücretinin düşük oldu
ğu, ve bu sebeple bu ücretlere 1 Tem
muz 1957 den itibaren %  15 zam ya
pılması; fazla mesainin bugünkü şek
li ve mahiyeti ile kanunen mahzurlu 
olduğu ve yılda 90 günü ve günde 3 
saati aşamıyacağı; fazla mesai ücret
lerinin % 50 zamlı olarak ödeneceği; 
işverenlerin de fazla mesai için Bölge 
Çalışma Müdürlüğünden gerekli "m ü . 
saade”yi almaları lüzumu karar a ltı
na alındı.

Bu suretle işçiler kanunsuz ve 
müsaadesiz olarak kendilerine fazla 
mesai yaptırıldığını, fazla mesai üc
reti alamadıklarım  resmen kabul et
tirm işler ve bundan sonra da üc
retlerine %  15 bir zam la birlikte,
fazla mesai halinde kanuna uygun 
olarak hareket edilmesini ve fazla 
mesai ücretlerinin saat basına a ld ık
ları ücretin % 50 fazlası ile ödenme
sini sağlamışlardı.
Bir vazife anlayışı

Bu durum karşısında 1 Temmuz 
1957 talih inden itibaren işçiler

- o da arzu ettikleri takdirde- yıl so
nuna kadar 90 gün ve günde 3 saat 
olmak üzere fazla mesai yapacaklar 
ve 8 saati geçen saat ücretlerini de 
%  50 zamlı olarak alacaklardı. Tabi- 
atiyle işçilerin bu yıl 6 aydanberi yap
tık ları bir fazla mesai vardı ve bu 
her bakımdan kanuna aykırı olarak 
yaptırılm ıştı. Bölge Çalışma M üdür
lüğü bütiln bunları biliyordu. Şimdi 
durum resmen teyid olunmuş ve bir 
iş müfettişinin de imzasını taşıyan 
“kollektif mukavele” de işçilerin ay- 
lardanberi fazla mesai yaptıkları tes- 
bit edilmişti. Bu dun ım  karşısında iş
çilerin fazla mesai yapmağa devam 
etmelerini istemek ve onları zorla
mak şöyle dursun, bugüne kadar iş
çilerin müsaadesiz olarak ve kanunda 
tâyin  edilen sürelerden fazla, üstelik 
zam lı tediye yapmadan çalıştıran 
işverenleri mahkemeye vermek Böl
ge Çalışma Müdürüne İş Kanununun 
yüklediği bir vazifeydi. Simdi işçiler, 
kendilerini o kadar koruduğunu iddia 
eden M üm taz Tarhanın emrindeki 
Bölge Çalışma M üdürlüğünün kanun 
hükümlerini yerine getirmesini beklı- 
yorlaıdı.

Fakat hâdiseler işçilerin umduğu 
gibi yürümedi. Vakıa ücretlere %  15 
zam, fazla mesaiye de % 50 zam öden 
mesi "kollektif mukavele” ile kabul 
edilmişti. Fakat kanunu tatbik et- 
mıyenlerin bu kollektif mukaveleyi 
ne dereceye kadar tatbik ede
cekleri bilinemezdi. Nitekim, Knllek-
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tıf mukavelenin imzalanmasından na
men sonra Gıda Sanayii İşçileri Sen
dikası Başkam Ahmet Çak ır -Aley
hinde “isçileri greve teşvık”ten h iç
bir delil olmadığı halde-, Belediye 
Başkanımn savcılığa vâki müracaatı 
üzerine tevkif ediliyor ve işçiler bazı 
fırınlarda İk tisat M üdürü İlhan Se
rezin bazılannda da polislerin -İstik
lâl fırınında olduğu gibi- tehdidi a l
tında yeniden fazla mesai yapmaya 
mecbur ediliyorlardı. Üstelik Bölge 
Çalışma M üdürlüğünün sendikaya 
gönderdiği yazıda “kollektif m uka
vele” olarak adlandırılan müşterek 
sözleşmenin ücretlere zam, fazla 
mesainin %  80 zamlı olması, günde 
8 saati geçmemesi gibi şartlann ın  ye. 
rine getirildiğine dair bir işaret de 
yoktu.

Ahmet çakırın ne işçileri greve 
teşvik ettiği, ne de başka bir suçu ol
m adığı tahk ikat neticesinde anlaşıl
m ış ve tahliye edilmişti.

Belediye Başkamın» gayretleri

Belediye Başkam fırın  işçilerine ö- 
denen ücretlerin düşük olduğunu 
kacul ettığî halde işverenlere ücretle

ri arttırm alarım  tavsiye etmesi iste
nince bu isteği “fırıncıların bana o- 
lan itimadı sarsılır” diyerek reddet
mişti. Bu suretle Belediye Başkanı 
Reşat Oyalın işçileri fazla mesaiye 
zorlamak hususunda sarfettiği "gay- 
retler”in sebebi biraz daha iyi anla
şılıyordu.

' EMNİYET SANDIĞI '
195» Ta. ^  y
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“Reis Bey” bununla da kalmayıp 
yapılan müşterek toplantıda fırın  iş 
çilerine daha yüksek ücret alm ak is
tiyorlarsa amelelik yapmalarını sert
bir lisanla tavsiye etmiş ve 70 lira a- 
lan odacısı ile 200 liraya memuriyet 
yapan lise mezununun da işçiler gibi 
günde 12 - 14 saat çalıştığım  ke
m ali iftiharla belirtmişti. İşçilere da
ha yüksek ücret almak ve daha az 
çalışmak için “tahsil” yapmış olma
nın şart olduğunu bildiren lise mezu
nu belediye başkanı, lise m ezunlan 
200 liraya çalışırken kendisinin -bir 
lise mezunu olarak- nasıl olup da 4 
haneli rakkam larta ifade edilen bir 
maaş ald ığın ı işçilere söylemeyi u- 
nutmuştu.

Tahliye

Bütün  bunların üstünden 7 gün geç. 
tikten sonra Ahmet Çakırın  100 
lira  tem inatla tahliyesine karar ve

rilmesi kendisi hakkındakj itham ın 
yersiz ve Belediye Başkanımn gayret
lerinin de faydasız olduğunu meyda
na çıkarıyordu. Fakat Bursa f ın n  iş
çilerinin birlik ve dayanışması ve A h 
met Çak ınn  mertliği sayesinde fazla 
mesai hakkında ilgililerin ve halk ef
kârının  bilmediği birçok hakikat 
ortaya çıkmış ve vatandaşlar sofrala
rında buldukları ekmeğin işçilerin 
feragati sayesinde imal edilebildiğini 
anlamışlardı.

Bursa fırın  işçileri tarafından 
desteklenen Ahmet Çakırın fazla me
saiye karşı açtığı haklı ve kanuni 
mücadele diğer iş kollarındaki bütün 
işçiler ve sendikacılar için bir örnek 
teşkil ediyordu. Elde mevcut kanun
ların işçilere tanıdığı haklardan işçi
lerin azamî derecede faydalanmalan- 
m sağlamak, işverenlerin haksızlıkla
rını ve kanunsuz hareketlerini önle
mek için hep birlikte mücadele etmek 
sendikacılara düşen bir işti. Ahmet 
Çakırın tuttuğu yoldan yürümek bü
tün  işçilerin menfaatineydi. Bununla 
beraber, Türk işçi hareketinin b irli
ğini ve ahengini sağlaması gereken 
ve büyük ümitlerle iş başına getirilen 
Konfederasyon icra heyetinin bu işte 
pek yavaş hareket ettiği görülmüştü. 
Konfederasyon Bursa fırın işçilerinin 
fazla mesai aleyhine actık lan  haklı 
mücadeleden başlangıçta habersiz 
olduğu gibi, bu mevzudaki durumunu 
ve tutum unu da tâyin etmemiş ve 
binnetice Türk işçi hareketine isti
kamet vermek vazifesini yerine getir
memişti. Meselenin incelenmesi için 
Bursaya gönderilen Konfederasyon 
idare heyeti üyesi ve şahsan iyi bir 
sendikacı olan Cemil Giderin Bursa- 
dan nasıl bir raporla döndüğü bilin
miyordu. Fakat Cemil Giderin Bur- 
Baya g ittiğ i halde Ahmet Ç ak ın  gör
meden ve onunla konuşmadan dön
müş olması vereceği raporun hak ika
ti ne dereceye kadar aksettirebilece
ğin i gösteriyordu.

Konfederasyondan derhal hareke
te geçmesini, Bursa fırın işçilerinin 
yanında yer almasını ve fazla mesa
iye karşı mücadele açmasını bekle
mek işçilerin en tabii haklarıydı.
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Sovyet Rusya
Kuru temizlik

G eçen haftanın ortasında Mosko- 
vada, sarsıntısı dünyanın bUtün 

büyük siyasi merkezlerinde hissedi
len m ühim  bir in filâk  vuku buldu. 
Patlayan atom veya Hidrojen değil, 
bir “siyasî bomba” idi. Sovyet idare 
mekanizmasının dünyada Politbllro 
adıyla meşhur en yüksek kademesi 
Merkez Komitesi Presidiyumunda bir 
temizlik hareketine girişilmiş, Sov
yet iç ve dış siyasetinde çok ehemmi
yetli roller oynamış Molotof, Malen- 
kof, Kaganoviç ve Şepilof gibi şahsi
yetler bir anda kapının dışına bırakı- 
lıvermişlerdi.

Olup bitenler Kremlinin esrarlı 
havasına tıpatıp uygundu. Sanki Çar
lık devri Rusyasının bir saray ihtilâ li 
yaşanıyordu. Bu kansız ve çok iyi 
tertiplenmiş saray ihtilâ li sonunda,

Mareşal Zukov’vın - yani Kızılordu- 
nun - da desteğine sahip olan Parti 
Birinci Sekreteri Knıtçef ve ta ra f
tarları "parti aleyhtarı faaliyetlerde 

bulunm ak” ve “milletlerarası gergin
liğ i azaltarak dünya barışını takviye 
etmek hedefini güden yeni dış politi
ka tedbirlerine itiraz etmek”le suç
landırılan Molotof, Malenkof, Kaga
noviç ve Şepilof şimdilik Kremlinden 
dışarı atılıyor, yerlerine Komünist 

Partisi Birinci Sekreterine bağlı
lıklarıyla tanınan yenileri getiriliyor
du. Aslında Knıtçefin  mevkiini büs
bütün sağlamlaştıran bu hareket bek
lenmiyor değildi. Stalin devrinin soıı 

kalıntıları olarak bilinen molotof, M a
lenkof ve Kaganoviçin eski itibarlarını 
çoktan kaybettiklerini herkes biliyor
du. Stalinin ölümünden sonra kurulan 
“kollektıf idare” rejim inin 1 num ara
lı adamı Krutçef’ın Sovyet Komünist

Partisinin XX . Kongresinde söylediği
nutuktan sonra Kremimde ik i ayn  
siyaset arasında bir mücadele başla
mıştı. Edki siyasetin temsilcilerinden 
Molotof, zayıf bir anında Dışişleri 
Bakanlığı koltuğundan atılm ış, fakat 
bir müddet sonra taraftarlarıy la bir
likte durumunu düzelterek eski şöh
retiyle münasip bir mevkie, Devlet 
Bakanlığına oturtulmuştu. Böylece 
Stalinciler hükümet içinde yem haç
tan kuvvet kazanm ış oluyorlardı. 
Sovyet Komünist Partisi Merkez Ko

mitesinin geçen senenin sonlarında 
yaptığı toplantıdan bu yana Krutçef, 
iç ve dış politikasında Parti Presidi
yumunda ciddi muhalefetlerle karşı
laşmaktan kurtulam am ıştı. Krutçef, 
yeni siyasetinin yürütülmesinde sa
nayide ademi merkeziyet, sendikala
rın işçi menfaatlarıyla a lâkalanm a
sını teşvik, mesken inşaatını hızlan
dırmak gibi çok ehemmiyetli değişik
likleri Merkez Komitesine kabul et

tirmiş, sonra da tatbik sahasına koy
muştu ama, bu görüşleri gerçekleş
tirecek bakanlık lar hâ lâ  eski devir 
politikacılarının elinde bulunuyordu. 
Bundan başka aynı politikacılar, 
Knıtçef’in Orta Asya çöllerini ekile
bilir arazi haline getirmeye m atuf 
ziraî reformunu da sosyalizm pren
siplerine aykırı buluyorlardı. Bütün 
bu hâdiseler Sovyet liderleri arasın
da "bir hesaplaşmayı ve bir tem izliği 
mecburî kılıyordu. İşte bu iki siyaset 
arasındaki kat'i neticeli meydan m u
harebesi geçen hafta Kremlinde vu
ku bulmuş, Krutçef kıymetli dostu 
Zukov'un yardımıyla kavgadan galip 
çıkmıştı.

Merkez Komitesinin kararı

K
 remlindeki bu son çatışma, bun
dan evvelkilerden pek farklı ola

rak tamamen Batılı ölçüler içinde ce
reyan etmişti. Bu defa "partiye- iha

net edenler” şatafatlı itirafnameler 
im zalıyarak günahlarım  sovyet halk 
efkârına sayıp dökmüyorlardı. K o
münist Partisi Merkez Komitesinin 
bu son toplantısında bilhassa idareci
ler arasındaki görüş ayrılık ları üze
rinde durulacağı, daha önce Pravda'da 
çıkan bir başyazıda bahis mevzuu e- 
öıldi. Komünist Partisinin organı, 
bilhassa memleketi idare edenler ara
sında bir görüş birliği mevcut olm a

sı lüzumu üzerinde duruyor ve kom ü
nist Husyanın 40 yıllık geçmişinden 
örnekler vererek Merkez Komitesinin 
bu görüş birliğini temin etmekle va
zifeli bir organ olduğundan bahsedi
yordu. Pravda’ya göre, Sovyet Komü
nist Partisi saflarında ve rejim  mese
lesi mevzuunda görüş ayrılığından 
bahsedilemezdi ama, bütün yoldaşla
rın Partinin  takip ettiği yeni siyase
ti beğendiklerini sanmak hakikî bir 
saflık olurdu. Partinin Merkez Kom i
tesine kadar girm iş olan bazı kimseler

XX. Kongrede takbih edilen eski me- 
todlara bağlılıklarıyla yeni gelişme
lere engel oluyorlar, parti birliğini 
tehlikeye düşürüyorlardı. Bu bakım 
dan Merkez Komitesi, geçmişte oldu
ğu gibi, şimdi de tarihî vazifesini ye
rine getirerek bu geri kafalı politi
kacıları saf dışı b ırakm akta bir daki
ka bile tereddüt etmemeliydi.

Toplantı, Merkez Komitesi üyele
rin in çoğunluğunun da Pravda ile 
"aynı fikirde” olduğunu açıkça gös
terdi! N itekim  toplantının sonunda 
yayınlanan tebliğde belirtildiği gibi, 
Merkez Komitesi "Partin in  XX. Kon
grede alınan tarih i kararları gerçek
leştirmek için çalıştığı bir sırada... 
yanlış isteklerinin Merkez Komitesi 
tarafından daima reddedildiğini gö
rerek pa ıti aleyhtarı bir grup kuran 
ve XX . Kongre öncesi metodlarına 
dönmek için çalışan Molotof. llaien-

AJÇİS, 13 TEMMUZ 1957 17



DÜNYADA OLUP BİTENLER

kof ve Kaganoviç yoldaşları parti 
içindeki birliği muhafaza edebilmek 
için Merkez Komitesinden ihraç et
mekten ve bu faaliyetlerinde onlara 
yardım eden Şepilof'u da Merkez 
Komitesi sekreterliği vazifesinden af
fetmekten başka çare görememişti.

Aynı tebliğ, Molotof, Malenkof ve 
Kaganoviç tarafından kurulan parti 
aleyhtarı grubu »ç siyaset sahasında 
Krutçef tarafından teklif edilen zirai 
ve sınaî reformları baltalam ış olm ak
la itham  ettiği gibi, dış siyaset saha
sında da bilhassa M olotofu "m ille t
lerarası gerginliği azaltmak ve dün
ya barışını takviye etmek hedefini 
güden yeni tedbirlere itiraz etıııek"le 
suçlandırıyordu. Bundan başka Molo- 
tof'un Avusturya ve Japonya ile Rus
ya arasındaki münasebetlerin normal
leşmesine mâni olduğu da iddia edili
yordu.

Nikita K ru t^ 'f
Dizginleri topladı

Temizlikten sonra

Kremlin sâkinleri arasındaki bu 
büyük hesaplaşmadan sonra, bü
tün dünya efkârı büyük bir merakla 

bu değişikliğin Sovyet dış politika
sında ne gibi tesirleri olabileceği mev. 
zuuna eğilm iş bulunuyordu. H ak ika
ten Merkez Komitesinin yayınladığı 
tebliğde parti aleyhinde faaliyette 
bulunan grubun sadece sovyet iç po
litikasında değil, dış politikasında da 
uzlaşmaz bir tav ır takınm ış olduğu
na işaret ediliyordu. Bilhassa Molotof 
“milletlerarası gerginliği azaltmak 
ve dünya barışını takviye etmek he
defini güden yeni tedbirlere itiraz et
m ek” le suçlandırılıyordu.

Sovyet politikasını daima ihtiyat 
ve şüphe ile karşılayan bazı Batılı 
siyasetçiler son değişiklikleri de yeni 
bir “Kremlin oyunu” olarak göster-

Knpakfaki diplomat

M o l o t o f

D ıı hafta Moskovada bir adam 
®  herkesten fazla endişeliydi. Bu, 
bir zamanlar Stalinin sağ kolu o- 
larak Sovyet. dı$ siyasetini yürü
ten, Y a ltada . Fotsdam’da, San 
I'raıırisco'da |>erd«> arkasından en 
ehemmiyetli baş rolleri oynayan, 
“niet" lerl ve vetoları ile birçok 
Batılı diplomatı kara kara düşün
düren nı<‘şhıır Molotof’tu. Aıııa işte 
şimdi kara kara düşünmek sırası 
ona gelmişti. Akıbetinin ne olaca
ğı meçhuldü. B ir zamanlar salon
larında bunca cakayla dolaştığı 
Kremlin, kapılarını bıı fiî yaşında
ki. İyice seyrekleşmiş kır saçlı, İti
nalı bıyıklı, tıknaz v> gözlüklü po
litikacıya kapamıştı. Rusyâda 
Kremlinin dışında milyonlarca ve 
milyonlarca adam vardı. Simdi Mo
lotof da onlardan biriydi ve Krem 
lin, şimdiye, kadar en çok eski sâ- 
kinlerine haşin davranmıştı. Mo- 
lotofun endişesinin sebebi bııydıı. 
Bir zamanlar hükm ettiği Krem- 
linden çıkacak kararı bekliyordu. 
Muhteşem ziyafetler, su gibi akan 
şampanya ve votkalar. ııefis Ha- 
zer havyarları şimdi hayal olmuş
tu. O lm ak veya o lm am ak? A rtık  
mesele buydu. Sabık Dışişleri Ba
kanını ve arkadaşlarını ihtimal 
şimdi Kremlitıinkinden daha muh
kem. daha kalın zindan duvarları
nın arkası İtekliyordu.

Molotof’unki kadar parlak bir 
maziye sahip olan, bugünkü Sovyet 
idarecileri aracında mevcut değil
di. Bir defa Merkez Komitesinin eıı 
eski azanıydı. Molotof Politbiiro’ya 
1928 da girmiş, 1980 da lla lk  Ko
miseri tayin edilmiş, nihayet İk in- . 
cl Cihan Harbinin arifesinde, dışiş
leri bakanlığına Stalin tarafından 
getirilm işti. Meşhur Kus . A lman 
andlaşma.sının hazırlayıcısı Molo- 
tof'tan başkası değildi. Harp için
de ve harpten sonra Molotof'un y ıl
dızı büsbütün parlamış ve Stalin 
tarafından hükümetin başına geçi
rilm işti. S talin 'in ölümünden sonra 
da muarızları M olotofu işbaşın
dan uzaklaştıramam ışlar ve dışiş
leri bakanlığı mevkiinde m uhafaza
ya mecbur kalm ışlardı. Yalnız XX  
nci Kongredon sonra Krutçef ve gru 
bu kuvvet kazanırken Molotof ile 
grubu da zayıf düşüyordu. N ite
k im  Rus . Yugoslav münasebetle
rinin iyileşmeye yüz tutm ası ve Ti- 
to’nun Moskovaya gelmeyi kabul

etmesi üzerine Molotof dışişleri ba
kanlığ ın ı Şepliof'a terketmeğe r ı
za gösterdi. Molotof grubunun za
yıflam ış gibi görünen durum ları. 
Macaristan hadiseleri üzerine sağ- 
laınlaşmıştı. Fakat Krııtçef'in düş
manlığı da o nisbette artm ış, bir 
fırsat aramaya başlamıştı.

Krutçef dahilde Mareşal Zu- 
kov'un. hariçte de Kızıl Çinin Cum 
hurbaşkanı Mao Tse-Toung'un des
teğini kazanınca beklediği fırsatın 
geldiğine kani olmuştu. N ihayet 
Komünist Partisi Merkez Komite
sinin son toplantısında Molotof ile 
arkadaşları. X X  nci Kongrede ka 
rarlaştırılan yeni politikaya karşı 
cephe alm akla suçlandırılm ışlar ve 
Molotof, parti aleyhtarı bir grup 
kurmak ve bu grubu idare etmekle 
itham  olunmuştu. Ondan sonra her 
şey yıldırım  süratiyle cereyan et
miş, Merkez Komitesi toplantısına 

bir üye ve Devlet Bakanı olarak 
giren Molotof. az sonra kapıdan 
her hangi bir Sovyet vatandaşı g i
bi çıkmıştı. Hattâ Molotofun duru
mu her hangi bir yoldaşınkinden 
çok daha vahimdi. Zira senelerden 
beri ırartinin en yüksek kademele
rinde büyiik mesuliyetler deruhte 
eden, Sovyet Rusyamn dış siyase
tini senelerce fek başına sevk ve 
idare eden bir adam bir aııda zırh
larından soyulur ve kudreti fiilen 
elinde tutan Kremlinin yeni çarla

rının hiddet şimşeklerini üzerine 
çekerse, bu adam ın hayatını sigor
ta edewk bir şirket aramak çok 
beyhude bir gayret olurdu. Kremli
nin yeni hakim i Krutçef dizginleri 
tam  mânası ile ele ald 'ğı bir sırada 
çok korktuğu bir hayaleti kova
lamak için elinden geleni yapıyor

du. Bu hayalet Stalindl. Kremllnli 
diktatörün ölümü kâ/1 gelmemiş, 
her an hortlamasından korkularak 
X X  nci kongrede bir defa daha 
öldürülmüştü. Fakat Krutçef ve 
şürekâsının korkusu gene de din- 
memiştl, Stalinin hayaletini her 
gün Molotof ve arkadaşlarının şa
hıslarında görüyordu. Molotof ve 
diğer arkadaşları hakkında Mer
kez Komitesinden çıkarılan son ka 
rar. Stalinin bir defa daha ve bu 
sefer kati olarak öldiirülmesiydl. 
Molotof, bir zamanlar sağ kolu ol
duğunu söyliyerek nğündüğü S ta 
lin yerine kurban ediliyordu.

mek istiyorlardı. Halbuki Moskova- 
daki son değişiklikleri sadece şahıs
lar arasında bir “post kavgası” ola
rak görmek, hâdiselerin hakikî m â
nâsım  görmeye m âni olabilirdi. Zira 

son mücadelede şahsi kavgalardan 
çok iç ve d ış . meselelere taa llûk  eden

iki ayn  siyaset bahis mevzuu idi. XX. 
Kongre Rusya için hakikaten bir dö
nüm noktası olmuştu. Kongreden be

ri girişilen işler, Sovyet içtimai düze
nini ve Rusyamn diğer memleketlerle 
olan münasebetlerini büyük ölçütle 
değiştirebilecek mahiyetteydi.

AK İS , 13 TEMMUZ 1957



DÜNYADA OLIJP BİTENLER

Mareşal Zukov
Perde arkasında, baş rol

Orta Asya çöllerinin ekilebilir a- 
razi haline getirilmesi, hayvancılığın 
teşviki hayat seviyesini yükseltebilir
di. Mesken inşaatının hızlandırılması 
ve sendikaların işçi menfaatlarıyla 
alâkalanm aya teşvik edilmesi işçi 
kitlelerinin uyuşukluğunu azaltabilir
di. Sanayideki ademi merkeziyetçilik 
ise demokrasi yolunda atılm ış bir a- 
dımdı.

Dış politika sahasına gelince, 
Stalincilerin tasfiyesi şüphesiz peyk
lere karşı daha liberal bir siyasetin 
takib in i kolaylaştıracaktı. N itekim 
Gomulka'nın Polonyasmda son deği
şiklikler memnuniyetle karşılanıyor
du.

Son değişikliklerin iki blok ara
sındaki uçurumun doldurulmasında 
bir anlaşma zemini bulmayı da kolay- 
lıştıracağı umulurdu. Bunun ilk mey* 
valarının silâhsızlanma konferansında 
toplanması beklenebilirdi. İhtimal. 
A lm anyanm  birleştirilmesi de artık  
bir hayal olmaktan çıkacaktı.

Am a her şeye rağmen. Rusyada- 
ki son değişiklikleri Rusya nin tek ta 
raflı fedakârlıklara hazır olduğu şek
linde tefsir etmek hatalı bir görüştü. 
A lmanyanın birleştirilmesi, peykler
den çekilme, Orta Doğu sahasını terk 
Rusyadan karşılığında bir şey ver
meden istenilirse ikj blok arasında
ki gerginlik devam edip gidecek
tir. Bütün bu meselelerin ancak kar
şılıklı tavizlerle halledilebilecek ar
tık  anlaşılm ıştır. Soğuk harbe bir 
son vermek istiyorlarsa Batıhlar da 
bir takım  fedakârlıklara katlanm a
lıdırlar. Aksi halde soğuk harp de
vam edecek, Moskovadaki son deği
şiklikler bir m âna ifade etmek
ten uzak kalacaktır.

Rus dış siyasetinde hak ik i bir de
ğişiklik ancak Batı siyasetinin de 
değişmesiyle m üm kün olacaktır.

Silâhsızlanma
Karşılıklı teklif lf r

B irleşmiş Milletler S ilâhsızlanma 
Tâli Komisyonu M art ortalarında 
çalışmalarına yeniden başladığı za

man. hemen bütün Batılı müşahitler, 
bu görüşmelerin de onbir yıldan be
ri Ruslarla yapılm akta olan diğer 
görüşmelerden farksız bir şekHde ba
şarısızlığa ulaşacağım  sanmışlardı. 
Ancak çalışmalar ilerledikçe Rusla
rın bu sefer işi ciddî tuttukları an la
şılıyor, hiç olmazsa bu mevzuda m il
letlerarası bir anlaşmaya varmak ü- 
midi gün geçtikçe biraz daha artıyor
du.

Gerek Rusları, gerek Am erikalı
ları bu bahiste mutlaka bir anlaşma
ya varmaya zorlayan sebeplerin ba
şında halk efkârının baskısı geliyor
du. Atom  âlim lerinin yayınladıkları 
muhtelif beyannamelerden sonra bu 
iki büyük devlet arasında girişilen 
atom silâhlanması yarışının tehlikele
ri daha iyi anlaşılm ış ve bütün dün
yada gelecek nesilleri bilyük bir felâ
ketten korumak maksadıyla, bu ya
rışın durdurulması hususunda geniş 
bir kampanyaya girişilm işti. Bu 
kampanya neticesinde Birleşik Ame
rika atom tecrübelerinin durdurulm a
sı yolundaki Sovyet tekliflerini bazı 
şartlarla kabul edeceğ in i bildirdiği 
gibi, Sovyet Rusya da, gene bazı 
şartlar dahilinde. Eisenhower’in si
lâhsızlanmanın havadan kontrolü tek
lifini kabul etmeye mütemayil görün
meye başlamıştı.

Ancak bu safhaya gelmek, her iki

devlet için de sanıldığı kadar kolay 
olmamıştı. Amerikan delegesi Harold 
Stassen. Sovyet temsilcisi Zorin'i h a 
vadan kontrole ikna edebilmek için 
Mart ayından bu yana büyük gay
retler sarfetmişti. Bundan başka. 
Amerikanın Batılı müttefikleri de 
başlarının üzerinde Sovyet uçakları
nın dolaşması ihtimalini pek hoş kar
şılamıyorlardı. Bazı Amerikan ida
recileri ve Avrupa devletlerinin bu 
görüşlerine iştirak ediyorlar ve Rus- 
lara hiç bir surette güven olmayaca
ğını ileri sürüyorlardı. Bu bakımdan, 
Stassen. bir yandan Ruslarla uğra
şırken diğer yandan da temsil ettiği 
zümre ile uğraşmak mecburiyetinde 
kalıyordu.

Eğer Amerikan temsilcisinin ça
tışmalarına karşılık Sovyet delegesi 
Zorin de Sovyetlerin silâhsızlanma 
mevzuunda bir anlaşmaya varmayı 
hakikaten istediklerini gösteren m u
kabil bir teklif yapmasaydı. Stassen'- 
in bu gayretleri boşa gitm iş olacaktı. 
Bu teklifte, Zorin, ato. .1 s ilâh lan de
nemelerine ik i veya üç yıl için ara ve
rilmesini ve bu hususun İngiliz, A- 
merikan ve Rus topraklarında bulu
nacak Birleşmiş Milletler m üşah it
leri tarafından kontrol edilmesini tek
lif ediyordu. Gerçi bu teklifinde Zo
rin havadan kontrol mevzuunda hiç 
birşey söylemiyor. Birleşik Amerika
nın atom silâhlarının imalinin tahdit 
edilmesi ve silâhsızlanma bahsinde 
varılacak anlaşmanın meselâ Alman- 
yanın birleştirilmesi gibi bazı politik 
meselelerin halline de hizmet etmesi 
gibi teklifleri cevaplandırmaktan u- 
zak bulunuyordu ama. bütün bunla
ra rağmen gene de ileri atılm ış bir 
adım olduğuna şüphe yoktu.

İşte geçen haftalar içinde S ilâh
sızlanma Tâli Komisyonunun bütün 
çalışmaları Amerikan teklifleriyle

Harold Stassen ve Zorin
insanlar konuşa konuğa anlaşırlarmış?.

AKÎS{ 13 TEMMUZ 1957 19



DÜNYADA OLUP BİTENLER,

Zorin'in yeni tekliflerini birbirleriyle 
telif etmeye m atuf bulunuyordu. Zo- 
rin Batılı görüşlere yaklaştıkça Stas- 
sen de Yeni Amerikan plânın ın  tefer
ruatını ortaya koyuyordu. Bu p lâ
nın gecen hafta açıklanan en ye
ni noktası. Am erikanın Kusyaya 
her iki devletin ordusunda da 2.Ü 
m ilyonluk bir azaltm a yolunda ya
pacağı teklifti. Stassen’e göre, "si
yasi şartlar” geliştikçe ik i devle
tin ordusu da 1.7 milyon kişi olarak 
tahdit edilebilirdi. Bu "siyasî şartlar” 
sözünden meselâ A lmanyanın birleş
tirilmesini anlamak yanlış olmıya- 
caktı.

Mısır
Kanlı seçimler
(  eçen haftanın sonlarında Albay
**-2 Nasır Batılı devletlere yanaş

m ak ve bu devletlerle yeniden dosta
ne münasebetler kurmak için gayret 
sarfederken, Mısırlı seçmenler de re
jim  değişikliğinden bu yana ilk defa 
olmak üzere sandık başlarına gidiyor, 
leylerini kullanıyorlardı.

Yalnız Mısırlı seçmenlerin reyleri
ni kullandıkları sırada, sandık başla
rında esen hava, demokrasi ile idare 
edilen memleketlerde olduğu gibi de
ğildi. Sandık civarında içi tepeden 
tırnağa silâhlı askerlerle dolu cipler 
kol geziyor, reylerini kullanmak üze
re kapalı hücrelere giren seçmenler 
içerde sadece bir tek partinin listesi
ni buluyordu. Bu listelerin üstün
de şüphesiz Nâsırcıların isimleri 
yazılıydı ve seçmenler çaresiz bunlar
dan bir tanesini sandığa atıyor ve pa
ra cezası tehdidinden kurtuluyorlardı. 
Seçime iştirak nisbetinin yüksek ol
masını arzulayan Nasır, sandık bayı

na gelmiyen her erkek seçmenin 1 
M ısır lirası tutarında para cezasına 
çarptırılmasını kanunlaştırm ıştı. Bu 
yüzden Mısırlı seçmenler bu “m illi 
vazife”lerini görülmemiş bir aceleci
likle ifa ediyorlardı.

Kapalı seçim hücrelerinde tek liste 
bulunmasına rağmen Mısır seçimle
ri hâdisesiz ve sükûnet içinde geçm i
yordu. Yer yer kanlı kavgalar patlak 
veriyordu, kol gezen askeri kuvvetle
rin müdahalesini icap ettiren bi* y ı
ğın hâdise çıkıyordu. M ısır hükümeti 
de yayınladığı bir tebliğle bu hadisele
rin, bu kanlı kavgaların mevcudiyeti
ni kabul ediyordu. Tebliğe göre, bu ka 
rışıklık lar bilhassa dört bölgede vuku 
bulmuş, bilhassa Kuzey-Doğu M ısır
da çıkan bir arbedede yirm i kadar 
fellâh ölmüştü. Beııha’ya bağlı bir 
sandıkta ise 100 kadar seçmen nüm a
yişe kalkışmış, bunların üzerine ateş

açmak “mecburiyetinde” kalan hükü
met kuvvetleri 9 kişiyi yaralam ış ve 
20 kişiyj de tevkif etmişlerdir.

Bütün bu olup bitenler, Nâsırın 
yaptığı rejim değişikliğinin adı ne o- 
lursa olsun, Mısırda hakiki mânasıy
la bir Cumhuriyetin, henüz kurulm a
mış olduğunu gösteriyordu. Böyle bir 
Cumhuriyetin kurulabilmesi için Nâ- 
sır kendisini Arap âlem inin liderliğine 
götüreceğini sandığı şimdiki yolun
dan ayrılmalıydı. İktidarda kalması
nı uzatmak için halk kitlelerini akıl 
yönünden fethetmek yerine, onların 
hisleriyle oynamak birgün Nasır ve 
peşindekiler için felâketler doğurabi- 
İirdi. Yeni kavuşulan istiklâlin verdi
ği baş dönmesiyle iyice şahlanan m il
liyetçilik hislerinin bu şekilde istis
marı yerine, bu enerjinin m illetin re
fah ve saadetini yükseltecek istika
metlere çevrilmesi hem Nasır için,

hem de m illeti bakım ından çok daha 
faydalı olurdu.

Am a Nasır Orta Doğuda oynadığı 
tehlikeli oyunu devam ettirmekten 
henüz vazgeçmişe benzemiyordu.

. A. H. D.
Kı-ıınedy nin teklifi

Amerikan Dışişleri Bakanlığının 
Arap devletlerinin VVashington- 

daki temsilcilerine "Birleşik Devletle
rin Cezayir meselesindeki görüşünün 
değişmediğini. Amerikanın bu mese
leyi hâlâ Fransa'nın bir iç problemi 
olarak görmekte devam ettiğini açık
lamasından bir hafta sonra, Am eri
kan Senatosu üyelerinden Kennedy, 
büttin dikkatleri kendi üzerine çeken 
bir konuşma yaptı. Demokrat sena
tör Kennedy, gecen hafta içinde yap
tığı bu konuşmada. F ı ansanın Cezayir 
de büyük bir katliam  hareketine g i
rişmiş bulunduğunu ileri sürerek A- 
merikanın artık bu mevzudaki tu tu 
munu yeniden gözden geçirme zam a
nının gelmiş olduğunu söylüyordu. 
Senatör Kennedy. bu iddiasını kuvvet
lendirmek için Cezayir meselesi hak
kında bir de rapor hazırlam ıştı. Ce
zayir milliyetçilerinin ifadelerine da
yanarak hazırlanan raporunda, Ken
nedy Cezayirdeki Fransız mezalim ini 
bütün dehşet ve açık lısıy la ortaya 
koyuyor ve Fransız hükümetin i Ce- 
zayire bağımsızlık vermeğe davet e- 
diyordu.

Kennedy’nin bu teklifi Amerikada 
olduğu kadar Fransada da tepkiler 
uyandırmakta gecikmedi. Kennedynin 
konuşmasının hemftn ertesinde bir ba. 
sın toplantısı yapan Başkan Eisenho- 
wer Amerikan hükümetinin eski gö
rüşünden ayrılmam ış olduğunu bir ke
re daha belirttikten sonra Cezayirli 
milliyetçilerle Fransa arasında çıkan 
anlaşmazlığın barışçı yollarla çözül
mesi temennisinde bulunuyordu. A n 
cak Başkanın bu temennisi altında 
başka m ânaların  yatm akta olduğuna 
da şüphe edilmemeliydi. Birleşmiş 
Milletİer Genel Kurulunun önüm üz
deki sonbaharda yapılacak toplantı
sına kadar halledilmezse, Arap-Asya 
Devletleri Cezayir meselesini bu top
lantıya getirmek niyetinde oldukla
rını müteaddit defalar açıklam ışlar
dı. Amerikan halk efkârının baskısı
0 zamana kadar daha da artacak ve 
Birleşmiş Milletlerdeki Amerikan de
legasyonunun bu dâvada Fransanm 
yanında yer alması çok güçleşecekti.

Bahçelievler 

DÖRT MEVSİM 
ANA OKULU

İY İ BA K IM  - M ODERN 
TESİSAT . TEMİZ VE BOI. 

G IDA
Bahçelievler, 16 cu Sokak, 

No: 21
A N K A R A  — TEL: 3342Ö

Alkışlanan diktatör
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Dış Ticaret
Yeminliler
r ?  konomi ve Ticaret Bakanı Abdul- 
-*-• lah Aker, bu haftanın başında K a
hire yolculuğuna hazırlanırken çok 
dilşünceli görünüyordu Ekonomi ve 
Ticaret Bakanını düşündüren, M ısır
da yapılacak müzakereler değildi. 
Seçimler yaklaşıyordu. Hükümet, se
çimlerin arifesinde sıkıntısı çekilen 
bazı ithal m alların ın  piyasada bir 
müddet için bol m iktarda bulunması
nı arzuluyor ve bunu temine çalışı
yordu. Maksat, bir müddet için sıkın
tı çekilen bazı m allar yüzünden yük 
selen şikâyetleri dindirmekti. D.P. 
ileri gelenleri çekilen sıkıntıların ge
çici olduğunu, görülen darlığ ın bazı 
"fırsatçı”lar tarafından sun’i olarak 
yaratıld ığ ım  iddia ediyorlardı. Bu id
dialara bir delil getirmek lâzımdı. İş
te seçimler arifesinde itha lata biraz 
hız verilip sıkıntısı çekilen maddeler 
çarşılara pazarlara dökülürse, köyler
de kasabalarda propaganda nutuk la
rı çekecek olan D.P. hatipleri göğüs
lerini gere gere bolluktan, kalk ınm a
dan, hatta ucuzluktan bahsedebile
ceklerdi. Ama ne var ki elde bir a- 
tım lık  barut olduğunu bilmiyen yok
tu. Bu sebeple cephaneyi idareli ku l
lanmanın zaruretini kimse inkâr et
miyordu. Her şeyden evvel piyasada 
yokluğundan en fazla şikâyet edilen 
malların tesbiti gerekiyordu. Ticaret 
odalarına yapılan bir tam im  bu işi 
halle kâfi gelmişti. Ticaret Odaları 
vakit kaybetmeden m ıntakalarında 
sıkıntısı çekilen maddelerin hangile
ri olduğunu tesbit edip bakanlığa b il
dirdiler. Şimdi, ıbu m alların eldeki 
im kân lar niabetinde ithaline girişmek 
kalıyordu. Am a hangi mallardan ve 
ne m iktarda ithal etmek? İşte en çe
tin mesele buydu. Bu meseleyi çöz
mek için Ekonomi ve Ticaret Bakan
lığında üç kişilik bir komite kuru l
muştu.. Komiteye bizzat Ekonom i ve 
Ticaret Bakam Abdullah Aker baş
kanlık ediyordu ve komite üyelerinin 
hepsi "yem inli” idi. Bütün çalışmalar 
son derece gizli tutulacak, dışarıya 
en ufak haber sızdırılmıyaoaktı.

Komite dikkatli 'bir çalışmayla ih
tiyaçları ve eldeki im kânları birbiri
ne denk getirebilirse, seçimlerin ari
fesinde ithalat için bazı tahsisler yap
m ak ve sıkıntısı çekilen birçok m a
lı memlekete getirmek, satışa arzet- 
mek m üm kün olacaktı. Seçimlerden 
önoe piyasa fer&hlıyacak, bugüne ka
dar bulunmayan bir çok mal yeniden 
müstehlikin eline geçecekti. Böyle 
bir zamanda seçime gitmek D.P. için 
en akıllıca iş olacaktı. Gelecek yıl ne 
olacağı belli değildi. İktısad! bakım 
dan daha iyi bir durumda olmayaca
ğım ızı, ihtimal iktidar ileri gelenleri 
de görüyorlardı. Hayat pahalılığı 
şüphesiz daha da artacaktı. O zaman 
halktan rey istemek çok daha güç 
olacaktı. Halbuki şimdi bazı fabrika
ların, tesislerin açılışında, bazıları-

Alnlııllah Aker
İtha lât peginde

nin temel atm a törenlerinde piyasa
daki bolluğu göstererek: "İşte, bek
lediğim iz günler geldi. Şimdiye ka
dar çektiğim iz sıkıntılar geçici idi. 
A rtık  bundan böyle Türkiye hiç bir 
şeyin sıkıntısını çekmiyecektır” de
mek oldukça tesirli olabilirdi.

inşaat
Plânın kerameti

B undan bir sene kadar önce bir A- 
merikan heyeti TUrkiyenin m uh

telif yerlerini gezerek inşaat işlerini 
incelemişti. Heyet m im ar Edward 
X. Tuttle, inşaat müteahhidi George 
Morgan, mimar-milhendls Howard 
Schroeder’den müteşekkildi. Vazife
si ise Türkiyede inşaat sanayii ile a- 
lakalı bir rapor hazırlamaktı. Rapor, 
Avrupa İktisadi İşb irliğ i Teşkilâtının 
Prodüktivite komitesine verilecekti. 
Bu komite inşaat sanayiinin p lanlan
ması mevzuunda bir proje hazırlıyor
du. Heyetin Türkıyedeki çalışmaları
nın ilk  günlerinde Avrupa İktisadi 
İşb irliğ i Teşkilâtının İnşaat kısmı 
başkam Ernest Skarıım  da tetkiklere 
iştirak etti. Bir ay kadar süren araş
tırm alara Bayındırlık Bakanlığ ı Y a
pı ve İm ar İşleri Başkanlığı A raştır
ma Fen Heyeti MUdürü Mehmet A k 
tan da katılm ış, heyete tetkikleri için 
gereken im kânları hazırlam ıştı.

Şimdi bu heyetin araştırmalarının 
ve müşahedelerinin neticesi olan ra 
por elimize ulaşmış bulunuyor.

Projenin maksadı "... müşavir he
yetin müteahhitler, fabrikatörler ve

inşaat sanayii ile alâkadar diğer şa
hıslarla tertip edilen toplantılarda, 
Amerika Birleşik Devletlerinde ku l
lanılan inşaat ve proje tanzim  tekni
ği üzerinde görüş teatisi yapması” ' 
idi. Bu görüşmelerde proje tanzim i ve 
inşaat teknikleri gibi mevzular da 
ele alınacaktı. Fakat Türk inşaat sa
nayiinin karşı karşıya olduğu mese
leler o kadar çok ve büyüktü ki böy
le bir şeye kalkışmak "... bir çocuk 
henüz doğmadan üc yaşında ne gibi 
gıdalar alabileceği üstünde fik ir yü
rütmeğe” benziyecekti. Bu bakım 
dan heyetin raporu ".. daha ziyade u- 
m um l mahiyette müşahede ve tavsi
yelere münhasır kalacaktı” .

Bu müşahede ve tavsiyelerden b i
rincisi umum i p lânlam a ile alâkalıy
dı:

"Raporumuzda bahsedilen muhte
lif mevzuların ehemmiyeti m ünaka
şa edilebilir, fakat şu hususta hiç şüp 
lıenıiz yoktur k i TUrkiyenin başlıca 
ve ilk  ihtiyacı, yüksek seviyede ve 
geniş şumullü plânlamadır. Raporu
muz, münhasıran inşaat sanayii üze
rinde olmakla beraber, p lânlama ek
sikliğinin memleket iktisadının bir
çok sektörlerinde aşikâr olduğuna 
dair görüşümüzü de zikretmemiz lâ 
zımdır. TUrkiyenin son 30 sene zar
fında katettiği mesafeden tamamen 
haberdar ve bunun ehemmiyet dere
cesini müdrikiz; fakat memleket ka 
pasitesinin bütün im kânların ın ku l
lanılmadığı fikrindeyiz. Kaynakların 
koordine ve geliştirilmesine kâfi m ik 
tarda dikkat sarf edilmemiştir.

Çimento sanayiinin durumunun 
m ütalâası iddiam ızı destekUyecektir. 
Bu misâli seçmemizin sebebi herhan
gi bir modern inşaat sanayiinin ancak 
çimento ve çelik malzeme kifayeti ile 
gelişebilmesidir. Türkiye 1951 ve 1954 
arasında çimento istihsalini ik i 
misline yakın bir seviyeye ç ıkartm ak, 
la beraber bu istihsal, memleket ih 
tiyaçları için tamamen gaynkâfid ir. 
Bu müddet zarfında veya daha son
ra 10 veya 12 yeni çimento fabrikası
nın inşaatına başlanmış ve bunlar k ı
sım kısım tam am lanmaktadır. Bazıla
rı muhtelif inşaat safhasında olup hız
la ilerlemekte, diğerleri ise döviz eksik 
liğinden yabancı malzeme teslim a la
m am akta ve tamamen durmuş bulun
maktadır. Bir fabrika kısmen işle
mekte ve yeni makineler beklemek
tedir.

D ikkatle hazırlanm ış ve yüksek 
seviyede plânlama ve muntazam  dö
viz tahsisi ile bu fabrikaların birbiri 
arkasına tamam lanması ve yatırılm ış 
bulunan emek ve sermayeden bir an 
evvel gelir sağlanması m üm kün olur
du. BugünkU haliyle, büyük m ikyas
ta sermaye dondurulmuş ve istihsal
den uzak vaziyettedir. Ayrıca durup 
tekrar başlama inşaat metodu fazla 
emek sarfına sebep olmakta ve bu 
arada; malzeme* ve- teçhizatın evsaf-
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Yeni çimento fabrikalarından biri
İstihsal kdfi derecede artıyor m u t

t in  kaybetmesi pahalıya mal o lm ak
tadır.

Bu fabrikalar m uhakkak kİ lüzu 
mundan çok daha fazla fiatlarla ta 
mamlanacaktır. Ayrıca inşaat sana
yiinin intizam  ve emniyetle büyüme
si için lâzım  olan çimento istihsalinin 
derece derece artması keyfiyetinden 
de mahrum  kalınacaktır” .

Raporun ikinci tavsiyesi mesken 
ihtiyacının çok geniş olması yüzün
den merkezi bir teşkilâtın kuru lm a
sı veya genişletilmesi idi. Dünyanın 
birçok yerinde böyle teşkilâtlar var
dı. Onlara bakılarak tecrübelerinden 
faydalanılabilirdi. ____________________ _

B ir başka nokta hükümet yardı
m ı ile İnşa edilen meskenlerin m ak
sada m ı yoksa spekülâsyona m ı h iz
met ettiğiydi. Raporda inşaatı 
teşvik için yapılan bu işlerin hak ikat
te maksadı baltalam ış olduğu ta ra fı
m ızdan müşahede edilm iştir” deni
yordu.

Rapor. Türkiye inşaat sanayiinin 
henüz gelişme safhasının başında ol
duğuna işaret ediyor ve bu bakımdan 
standart eb’at. şekil ve evsafın kabu
lünün başka memleketlerde olduğun
dan daha kolay olacağını belirtiyor
du. Türkiyenin Milletlerarası İnşaat 
Araştırm a ve Dokümantasyon Ens
titüsüne katılması bu yolda atılacak 
ehemmiyetli bir adım olacaktı.

Mevcut m im ar ve mühendis sa
yısını arttıracak çareler bulunmalıy
dı. Tecrübeli işçi ve ustabaşılara da 
çok ihtiyaç vardı. Avrupa ve Ameri- 
Ucadan tecrübeli ustabaşılar getirtilıe- 
bilir, bunlar gençlerin yetiştirilmesin
de kullanılabilirdi.

Türkiye ihtiyacı olan inşaat m a l

2 2 _

zemesini kendisi im âl edebilirdi. Bu
gün bunun büyük bir kısmı ithal e- 
diliyordu. Halbuki yetecek kadar 
ham  madde ve işçi vardı. Bu yolda 
da mütevazi de olsa bir adım a tıl
malıydı.

Türkiyede inşa edilen binaların 
cok az bir m iktarın ın  meskene en çok 
ihtiyacı olan az gelirlilere ait olması 
heyetin nazarı dikkatin i çekmişti.

İnşaat metodları hakkında ta f
silâtlı bilgi vermfek şu an için doğru 
değildi. Fakat heyet gördüğü çok az 
randımanlı inşaat usullerine nazarı 
d ikkati çekmek istiyordu. "İçinde bü
tün  binaları bitirilm iş bir toplu mes
ken inşaatını ziyaret ettik. Burada 
yollar, kanalizasyonlar bitirilmedi
ğinden binalar kullanılacak vaziyet
te değildiler. Biz bu işlerin evvelden 
plânlandı asını ne kadar tavsiye et
sek azdır. Kanaatım ızca bu sahalar
da hak ik i bir ilerleme ancak hükü
met ve mail m üessese ler tarafından, 
yüksek seviyelerde tanzim  edilmiş 
bir mesken siyasetinin geliştirilmesiy
le m üm kün olabilir” .

Bu alâka çekici rapor şu satırlar
la sona eriyordu:

"B iz Türkiyedeki iki haftalık te
maslarım ızda resmî m akam ların ve 
serbest meslek erbabının ehlivetinden 
ve samimiyetinden fevkalâde m üte
hassis olduk. Türkiyenin, takdir etti
ğ im iz bu şahısların derin görüşün
den ve kabiliyetinden tam  m ânasıy
la istifade edebilmesi için bir formül 
bulması en büyük temennim izdir.”

A m a ne çare Türkiye h â lâ  temen
nilerle vakıalar arasında aşılmaz u- 
çurum lar bulunan bir memlekettir.

Hindistan
Kalkınma yolunda

G
eçen hafta Hindistan P lânlam a 
Komisyonu yayınladığı bir ra 

porda ikinci beş yıllık p lânın  ilk y ı
lında ehemmiyetli ilerlemeler elde e- 
d ildiğin i bildiriyordu. Rapor geçen 
M artta sona eren oniki aylık bir dev
reyi içine alıyordu. Bu devre içinde 
sınai İstihsalde yüzde 10 bir artış 
vardı.

Hindistanlıları sevindiren unsur
lardan biri bıı devre içinde bazı m ad
delerin ilk defa, olarak memlekette 
istihsal edilmiş olmasıydı. Bu, bazı 
iç İhtiyaçları karşılıyacak, böylece 
döviz tasarrufuna im kân verecekti. 
İlk  defa olarak memleket içinde i- 
mal edilen maddeler arasında elek
trik  matkapları, amortisörler, torna 
tezgâhlan bulunuyordu.

Çimento istihsali 450 bin ton arta 
rak 5 m ilyon tona: tekstil 211.240.000 
yarda artarak 5.281.000.000 yardaya; 
m amul çelik 52.400 ton artarak 
1.310.000 tona: köm ür 1.200.000 ton 
artarak 39.400.000 tona, otomobil 
90.54 adet artarak 32.138 adede çık
mıştı.

Maden istihsalinde yeni bir artış 
vardı. İstihsal edilen maden mik-

t**
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tan  243.600.000 dolar tu tannda 
olduğu tahm in edildiğine göre maden 
istihsali de geçen yıl istihsalinden 
yüzde 10 fazlaydı.

İşe yaramayan topraklardan yeni 
bir kısım  ziraata açılmış, zaten ku l
lan ılm akta olan bazı sahalarda da 
sulama tesisleri sayesinde verim art- 
tın lm ıştı.

Uzun elyaflı pam uk yetiştirme ça
lışmaları çok başarılı olmuştu. Bunun 
Uzenne hükümet bu mahsulü büyük 
ölçüde yetiştirmek üzere beş yıllık 
bir p lân hazırladı. 1961’e varmadan 
63 milyon dolar tutarında 225 bin 
balya uzun elyaflı pamuk yetiştirile
ceğini hükümet mensuplan tahm in e- 
diyorlardı. Bugün için Hindistan u- 
zun elyaflı pam uk ihtiyacını tam a
men dışardan sağlıyordu. Bu ona her 
yıl aşağı yukarı 111 m ilyon dolara 
m al oluyordu.

Hububat istihsali 1.400.000 ton 
artarak 66.200.000 tona çıkmıştı. F a
kat, alâkalıların  itiraf ettiklerine gö
re, bu, plânda tahm in edilen m iktarın 
yansı kadar bir artıştı. Buna da se
bep olarak memleketin bazı yerlerin
de kendini gösteren kuraklık  ve sel 
felâketleri göstenliyordu.

Fakat madalyonun tersine de 
bakmak gerekiyordu. N itekim  rapor
da hükümetin karşılaştığı güçlükle
re de işaret edilmişti. Hüküm et sa
nayiin gittikçe artan çimento ve de

m ir gibi ham madde ihtiyaçlarını 
karşılam akta güçlük  çekiyordu. İç 
talep, İÇ istihsalden bir hayli fazlay
dı. Talebi karşılamak itha lâtla m üm 
kün olacaktı. F akat bu dövize ihti
yaç gösteriyordu. Bunun ne demek 
olduğu ise memleketimizde herkesim 
bildiği bir şeydi.

Batı Avrupa
Beliren tehlike

A vrupa Pazarı fikrin in  gerçekleş- 
■** mek üzere olduğu son hafta lar
da, bu fikrin  şampiyonluğunu yapan 
Fransa ile A lmanyanın tutum ları d i
ğer Avrupa memleketlerince şiddetli 
bir dille tenkid edilmeğe başlanıyordu. 

B ir taraftan Müşterek Pazar fik rin 
den de ileri giderek Avrupanın bir
leşmesinden söz edilirken öte taraftan 
komşu memleketlerde iktisadi m üna
sebetleri köstekleyici b ir yol tutm ak 
hakikaten tasvip edilemezdi.

Fransa ile A lmanyanın tenkit e- 
dilen iktisadi politikaları aslında bir
birinin tam  tersiydi. Fransamn ka
bahati parasının değerini sun’i olarak 
yüksek tutm ağa çalışmasıydı. Halbu
ki A lmanya parasının değertni sun’i 
olarak düşük tu ttuğu için tenkit e- 
diliyordıı. Fransa büyük bir dış tica
ret açığından dem vururken, Alman- 
ya lüzumundan çok dış ticaret fazlası 
elde ediyordu. Fransa enflasyona 
ka*4  lüzumu kadar sert tedbirler al-
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madiği için, A lmanya ise enflâsyon 
İhtimali karşısında çok sert davran
dığı için kusurluydular.

Çünkü her ik i politika bu iki mem
leketin ötekilerle olan ticaretini ak 
satıyordu. Her iki memleketle ticaret 
yapmak gittikçe güçleşiyordu.

Fransayla ticaret sun’i ve karar
sız bir kambiyo rayici ve diğer tah 
ditler yüzünden güçleşiyordu. A lm an
ya ile ticareti güçleştiren sebep ise 
A lm aıı m arkı bulmanın hergün biraz 
daha zor bir iş haline gelmesiydi. A l
manya dış ticaretinin lehe dönmesin
den, yanj A lmanyanın ithal ettiğ in
den fazla ihraç etmeğe başlamasın
dan sonra durum  böyle olmuştu. Bir 
zamanlar bazı memleketler nasıl do
lar sıkıntısı çekmişlerse şimdi de ay
nı şekilde m ark sıkıntısı çekiyorlar
dı.

hızla kalkınm ışlardı. Y ıkılan şehirle
rini yeniden im ar etmişler, sökülüp 
götürülen fabrikaların yerine yenileri
ni kurmuşlardı. Fakat komşularının 
durumuna ayak uydurmak hiç ak ılla
rına gelmiyordu. Fransa geçen yıl 
sanayiini geliştirmek için ithalât faz
lasını göze almıştı. Müşterek Pazar 
antlaşması yürürlüğe girmeden önce 
bu muvazenesizliği gidermek için 
Fransa hükümeti itha lât tahditlerini 
artırm ıştı. Bu bakımdan tenkit edile
bilirdi. Zaten son zamanlarda Avru
pa İktisadi İşbirliği Teşkilâtı İçinde 
Fransa şiddetle tenkit ediliyordu. F a 
kat son günlerde A lmanya daha sert 
bir dille tenkit edilmeğe başlanmıştı. 
Çünkü ticaretin serbestleştirilmesine 
doğru gitmekte borçlu bir memleket
ten çok alacaklı bir memlekete iş 
düşerdi.

Fakat A lm anlar da kendilerini
haklı göstermekteydiler. Kom şulan 
onu çok sert bir para ve aşın  ihra
cat fazlası ile itham  ederlerken o da 

on lan  aş ın  bir enflâsyon içinde ol
m akla suçlandınyordu. K om şulan 
markın “revalüe” edilmesini yani 
yükseltilmesini istiyeceklerine kendi 
para lann ı "devalüe'’ etseler, yani dış 
değerini düşürseler, aynı kapıya çık
maz m ıydı?

İtalya
En yüksek baraj

G eçen hafta  Rom a’da, Bayındır
lık Bakanlığının konferans salo

nunda toplanan Yüksek Bayındırlık 
Meclisi Piave nehrinin bir kolu olan 
Vajont üzerinde kurulacak olan m u
azzam bir barajın projelerini tetkik

etti ve neticede bu barajın inşaasını 
kabul etti.

Baraj, dünyanın en yüksek bara
jı olacaktı. Bugün mevcut barajlann 
en yüksekleri olan Birleşik Amerika- 
daki Hoover barajı 221 metre, İsviç- 
redeki Mauvosing barajı ise 236 met
re yükseklikteydi. Vajont barajının 
yüksekliği 266 metreyi bulacaktı.

İnşaat üç yıl içinde tam am lana
caktı ve bütün baraj 12 m ilyar lirete 
mal olacaktı. 12 m ilyar liret, yani 
takriben 20 milyon dolar.. Bu ol
dukça şaşırtıcı bir rakkamdı. Vajont 
barajı dünyanın sadece en yüksek 

değil, ihtim al en ucuz barajı da ol
maya namzetti. Z ira meselâ bızün 
Sarıyar barajı 270 milyon Türk lira» 
sına mal olmuştu. Bu da ihtim al ba
rajların pahalılık rekoruydu.

! »

Her iki memleket harpten sonra

Sarıyar barajından bir görünüş
Pahalılık rekoru

A
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Kurultay
Geçmiş zaman olur ki..

" y a ş lı delege, “Bu kurultaylar böyle 
m i olurdu eskiden?” diye yak ı

nırken doğrusu pek haksız değildi. 
Geçen haftan ın  başında D il ve Tarih- 
Coğrafya Fakültesinin büyük kon
ferans salonunda çalışmalarına baş
layan ve tam  5 gün çalışmadan son
ra kapanan Türk D il Kuruntunun Se
kizinci Kurultayına katılan yaşlı de
lege eski kurultaylarda da bulun
muştu, o yılların havasını da biliyor
du. “Bir büyük tören havası bütün 
kurultayı kaplar, salonda oturulacak 
yer bulunmazdı. Kapıda ise resmî o- 
tomobillerden geçilemezdi. Şimdi ba
kıyorum da Kurum  da, Kurultay da 
bir öksüz çocuk gibi.. Nerede o eski 
kuru ltay lar!” derken ihtimal Dil K u 
rultayının resmî çevrelerden, basın
dan hak ettiği alâkayı görememiş ol
masına üzülüyor, belki de bunun ne
denini çözemiyor, bu havayı yadır- 
gıyarak "hayali cihan değen geçmiş 
zam an” ı anıyordu.

Kurultay çalışmaları

S
ekizinci Türk D il Kurultayı ge
çen hafta, Pazartesi sabahından 

Cuma akşamına kadar çalıştı. Çalış
malara Kurum un 525 kayıtlı üyesin
den 280 i katıldı.

Pazartesi günü, Toplantı ve Gös
teri yürüyüşleri hakkındaki kanunun 
maddeleri hatırlatılm ış olmasaydı bu 
280 üye. D il Kurumunun hem kuru
cusu, hem de yaptığı bağışla “yaşa- 
tıcısı" olan biiyük A ta türk ’ü topluca 
ziyaret edecekler, saygı ve minnetle
rini sunacaklardı. Am a gösteri yürü
yüşlerini meneden kanun maddesi, 
Cumhuriyetin ve Türk Dil K urum u
nun kurucusu A ta türk ’ün Anıt-Kao- 
rini, delegelerin topluca ziyaret et
mesine engeldi. Bu ziyaret hiç bir şe
kilde bir siyasî gösteri mânası taşı- 
masa bile...

tim  t çalışmalar

T ürk D il Kurum unun Sekizinci K u
rultayı iki ayrı yönden ehemmiyet 

taşıyordu. Birincisi Kurumun bu ku
rultayı aynı zamanda kuruluşunun 
25 inci yılına rastlıyordu. Bu kuru l
tay bu bakımdan çeyrek yüzyılı bu
lan bir çalışmanın neticelerini gös
termek zorundaydı. İkincisi, kuru l
tayda. geçen kurultaylara nazaran 
daha geniş bir jlm î hüviyet vardı. 
Bunun için, Yönetim  Kurulunun el
den geldiği kadar çalıştığı ve özen

diği belli oluyordu. 12 yabancı bilgin 
kurultaya m isafir olarak çağırılm ıştı. 
Kurultay münasebetiyle, Türk D ilini 
çeşitli yönleriyle işleyen tebliğler oku
nacaktı. Hem yabancı dil bilginleri, 
hem Türk Dil bilginleri bu konuda 
hazırlıklıydılar. Kurultaya katılarak 
tebliğ okuyan yabancı dil bilginleri 
şunlardı: Ord. Prof. Dr. Gy. Nemeth, 
Doç. Dr. Jozsef Blaskovics, Dr. J  
Eckmann. Ord. Prof. Dr. L. Ligett, 
Dr. A. Tıetze, Prof. Dr. Georges Ha-

B hM İM m I

Dil Kurultayı üyeleri dinleniyor
Koridorda bile

gındı. B ir kısım kimseler için bu iş, 
bir “resmî iş” ti. Halbuki şimdi, ku 
rultay hiç bir delegesine m utlu bir 
gelecek hazırlıyamazdı. D il Kuru lta
yına katılm ış olmak artık bir “göze 
girme” vesilesi değildi. Eskiden ku- 

. rultaylarda boy gösteren kimseler 
şimdi temel atma, kurdele kesme tö 
renlerinde m utlu geleceklerini arı
yorlardı, şimdi oralarda göze g ir ili
yordu.

Kurultayın yeni delegelerinin he
men hepsi dil meselesine kendini ver
m iş kimselerdi. Aralarında Türk D ili
nin özleşmesi yolunda tam bir fik ir 
birliği yoktu, ayrı fikirleri savunan
lar görülüyordu. Bilhassa genç ne
sillerle yaşlılar arasında dil mesele
sinde bir ayrılma vardı. Vardı ama te
mel prensipte bir beraberliği de k im 
se inkâr edemezdi.

Elbette Kurum , bugünkü hâliyle 
daha faydalı bir yola yönelebilirdi. 
A ta türk ’ün işaret ettiği amaca daha 
sağlam  adımlarla, ilm in ve sağduyu
nun öncülüğü ile varılabilirdi Bu dü
şünceyle, “geçmiş zaman” ı hasret
le anmak pek doğru değildi. Doğru 
olan, Türk D il devriminin, her şeye 
rağmen, yürümekte olmasıydı. Bu dâ
vaya inananların, azımsanmıyacak 
bir topluluk oluşuydu. Hepsinden m ü
himi de, yetişen yepyeni genç neslin 
yüzde yüz dil devrimine inanmış bu- 
luam  asıydı.

• Bu yliaden, bütiin delegelerin y ü 
reklerini doldurup taşıran bu arza 
gerçekleşemedi. Anıt-Kabri yalnız, 
Kurultay adına Yönetim  Kurulu ü- 
yeleri ziyaret edip bir çelenk koydu
lar. Birinci oturum saat 10 da açıldı 
Kurultay Başkanlığına Prof. Dr. SÜ- 
hrvp Derbil, İk inci başkanlıklara Ha- 
seııe İlgaz ve Orhan Hançerlioglu se
çildiler. Yönetim  Kurulu raporunu 

Genel Yazman Agâh Sırrı Levend o- 
kııdu. Bundan sonra komisyon seçim
lerine geçildi. Komisyon seçimlerinin 
şekli, biraz da lüzumsuz yere uzayan, 
tartışm alara yol açtı. Sonunda seçim
ler yapıldı. Seçilen komisyonlar, Der- 
leme-Taıama, .Sözlük, Terim. G ra
mer, Yayın, Hesap ve Bütçe, Tüzük 

olmak üzere yediydi.

tartışma..

sal. Prof. Dr. Ananiasz ZaJacskowskl, 
Türk dil bilginlerinden tebliğ o- 

kuyanların başlıcaları da şunlardı: 
Ord. Prof. Zeki Zeren. Doç. Dr. Bedii 
Şehsuvaroğlu, Doç. Dr. Mecdut Man- 
suroğlu, Tahir Nejat Gencan, Dr. 
Muharrem Ergin. Prof. Dr. Ahmet 
Caferoğlu, Prof. Dr. Feridun Nafıa 
Uzluk. Ord. Prof. Dr. Süheyp Derbil, 
Prof. H ilm i Ziya Ülken, A. Dilaçar, 
Agâh Sırrı Levend..

Türk Dili üzerine hazırlaman teb
liğlerin sayısı 26 yı buluyordu. Yalnız 
bu yönüyle bile. Kurultayın ilm i ça
lışmalara verdiği ehemmiyet kendi
sini açıkça göstermekteydi. 

Komisyonlarda

omisyon çalışmaları, İki gün ara- 
lıksız devam etti. Her komisyon,

Yaşlı delege yakınıp dururken ha 
k ika t şuydu: Kurum, asıl kadrosunu 
bu resmî alâkanın üzerinden kalkm a
sından sonra bulmuştu. Evet eski
den kurultaylar daha törenli, daha 
gösterişli olurdu. Am a bunun bir k ı
sım kimseler için bir "göze girme”, 
bir “atlama taşı” işi gördüğü m uhak
kaktı. D il meselesiyle uğraşmak is
ter inanılsın ister inanılmasın, yay-
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kendi mevzuunu enine boyuna ince
ledi. Uzun tartışmalar oldu. Bilhassa, 
Sözlük, Terim, Yayın. T lizük komis
yonu çalışmaları uzun sürdü  Oenel 
Kurulda da, tartışm alara yol açtı.

Terim Komisyonu raporunun Ge
nel Kurulda okunmasından sonra söz 
alan delegeler, terimler üzerinde dü
şüncelerini belirttiler. Bir kısmı sert 
tenkidlerde bulundu. Bu arada din 
terimlerinin de yapılması teklifi leh
te ve aleyhte geniş tartışm alara yol 
açtı. H attâ  camide vâaz eder gibi 
konuşanlara Jaile rastlandı.

Yayın Komisyonu, çalışmalarını 
dört ana maddede toplamıştı: Türk 
Dili Dergisi, Belleten, Konferanslar 
ve tim i Yayınlar, Ödüller...

Dil Kurum unun çıkarm akta oldu
ğu Türk Dili Dergisinin, gerek yazı, 
gerek dil bakım ından daha başarılı 
olmasına çalışılması. Belleten için 
ayrı bir yazı kurulu teşkil olunması, 
bir yıl içinde içerde ve dışarda Türk 
Dili üzerine yayınlanan yazıların bib
liyografyasının İ konması, yıl içinde 
yapılan araştırrjıalara ait yazıların, 
gerekirse sayfa İlâve etmek suretiyle 
her yılın Belleten’ine konulması, yıl
lık bir çalışma programı içinde yur
dun muhtelif şehirlerinde en az ay
da bir kere, ilim ve sanat konuların

da konferanslar verilmesi, Evliya Çe
lebi Seyahatnamesinin tamamının. 
Kirdeci Ali Divanının, Nurullah A- 
taçın dil konusunda yazdığı yazıların 
bir monografi ve bibliyografya da 
eklenerek, yayınlanması ve A ta türk '
ün "N utuk” unun dil bakım ından öz
leştirilerek yeniden basılması ve bu 
suretle yetişen neslin bu büyük ese
ri anlama kolaylığının sağlanması, 
alınan kararlar arasındaydı.

Ödül bahsinde, Dil Kurumunun i- 
ki yıldır dağıtm akta olduğu ödüle a- 
it yönetmeliğin yetersizliği, komis
yonda jleri sürülmüştü. Bu konuda 
Sunullah Arısoyun yaptığı konuşma 
ve teklifler komisyon üyeleri tarafın
dan tasviple karşılanmıştı. Ödül yö
netmeliğinde yapılması teklif olunan 
değişiklik şunlardı: 1 —  Bilim eser
leri ile edebiyat eserleri jürisinin ay
rı ayrı olması. 2 — ödüle, o yıl için

de yayınlanmış bütün kitap ların g i
rebilmesi, yazarlar tarafından aday
lık konma şartının kaldırılması, 3 — 
Edebiyat eserlerinde, dilden başka 
eserlerin sanat değerlerine de dikkat 
edilmesi, 4 —  Ödülün yedi ayrı dala 
verilmesi (şiir, hikâye, roman, tiyat
ro, deneme - eleştirme - gezi, tercü
me, ilm i eserler). 5 —  Bu dalların 
her birine 2 bin lira ödül verilmesi..

Bu suretle dağıtılacak ödül 7 bin 
liradan 14 bin liraya yükseltiliyor ve 
yönetmelik seçimde isabeti daha çok 
sağlıyacak bir şekle sokulmuş olu
yordu.

Asıl gürültü ve çatışma Tüzük 
Komisyonu raporunun okunmasında 
çıktı. Bu komisyon raporunu neden

se geç vermişti. Raporun hazırlanm a
sının bitmediğini ileri sürüyordu. Ku
lise sızan haberlere göre ise sebep 
başkaydı. Komisyondaki bir zümre i- 
le Yönetim Kurulu esasta birbirlerin
den ayrılm ışlardı. Bu komisyonun 

raporu elektrikli bir hava içinde din
lendi ve tartışıldı. 1954 Kurultaymca 
kabul edilmiş olan Tüzük, gerek hü
küm, gerek dil yönünden yetersiz gö
rülmüş, Yönetim Kurulunca yeni bir 
tasarı hazırlanmıştı. Komisyon bu 
tasarı üzerinde çalışmakla beraber 
bazı yeni hüküm ler de koymuştu. Ça
tışma da buradan çıkıyordu. Bilhassa 
tüzükteki, kurum un "devrimci” vas

fının komisyonca çok az bir çoğun
lukla kaldırılması isteği, havayı elek- 
trilclendiımişti. Komisyon Başkanı 
Abdülkadir Kaıahan ile eski Yöne
tim  Kurulu adına konuşan Ömer A- 
sım Aksoy ve H ikmet Bayur arasın
da sert tartışm alar oldu. Enver Ziya 
Karat, Genel Kurulu aydınlatıcı, sağ

duyunun hâkim  olduğu güzel bir ko
nuşma yaptı. Karal diyordu ki, Tü
zük, Kurumun anayasasıdır. Hem dil, 
hem hüküm  bakım ından tam bir m ü
kemmellik ister. Bu ise, geniş bir za

man ve titiz bir çalışma işidir. Ace
leye gelmemelidir. Genel Kurul üye
leri tüzüğün  dili ve hükümleri üze
rinde düşünebilmelidir. Bu bakımdan, 
hem yönetim kurulunun tasarısı, hem 
tüzük komisyonunun raporu basılma- 

lı, üyelere dağıtılmalı, dileyenler Ku
ruma bu konuda fikirlerini bildirme
li, yeni seçilecek yönetim kurulu da 
işi yeniden ele alarak önümüzdeki 
Kurultaya kadar çalışmalı ve derli 
toplu, ilerde kolay kolay değiştirme 
mecburiyeti hissedilmiyecek bir tü 
zük hazııianm alıd ır.

Bu teklif, kürsü dibinde yum ruk
laşmaya kadar varan sert m ünaka
şalardan sonra uvgun görüldü.

■ -------------------

BİR MECMUAYI EN AZ 
DÖRT KİŞİ OKURSA

Her hafta 100 binden faz
la insan AKİS okuyor 

demektir

Bunlar ilânlarınızdan fay
dalanacak mitatakbel 

müşterilerinizdir
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Ve seçimler

A ma 280 delegenin asıl merakla 
beklediği seçimlerdi. Nihayet Cu

ma günü öğleden sonra seçimlere ge
çildi. Perşembe günü akşam üze
rinden itibaren hazırlanan listeler,
gizliden gizliye üyelere dağıtılm a
ya başlamıştı. Hararetli bir kulis

faaliyeti göze çarpıyordu. Ortada 
dört liste vardı. Bunlardan biri,
sarı renkliydi, eski yönetim ku
rulu tarafından hazırlanmıştı. Bu

listede Snlâh Birsel. Sabahattin
Kudret Akssl, Kazıl Hüsnü Dağlarca, 
H ikmet Dizdaıoğlu, Orhan Hançerli- 
oğlu, Haldun Taner gibi genç nesil 
sanatçılarına da yer verildiği görülü

yordu. Bu. sayı bakımından olmasa 
bile davranış olarak iyiye işaretti. 
İkinci liste bir kısmı sanatçılar tara
fından hazırlanmıştı. Listede sanatçı 

grubu çoğunluğu teşkil ediyordu. Ne 
var ki, gerek listenin hazırlanışında- 
ki. gerek propaganda tarzındaki da
ğın ıklık ve meselâ kuruma üye ol

madığı halde Munis Faik Ozansoyun 
listeye alınması gibi yanlışlık, kolay 
kolay bağışlanamıyacak taktik  ha
talarıydı ve bu listenin mağlûbiyeti

ne daha başından şahitlik ediyor gi
biydi. Nitekim öyle oldu. Üçüncü lis
te genç ilim adamlarının hazırladık
ları listeydi. Bu liste de çok tek ta 

raflıydı ve yalnız ilim adamlarını i- 
çine alıyor, öbür kollardaki kimsele
re seçilme fırsatı tanımayan bir zih

niyet taşıyordu. Dördüncü liste daha 
çok muhafazakârların üstesiydi. Oy
ların tasnifini gecenin saat 22 sine 
kadar uzatan dağınık bir seçim, tas

nif komisyonuna seçilenleri adam
akıllı terletti. Oylar alabildiğine da
ğılm ıştı. İşin içinden giiç halde çıkıl
dı. Tasnif sonunda en yüksek oyun 
155 olması da bu dağınıklığın en gü
zel işaretiydi. Hele birer oy almak 

suretiyle kendi kendilerine oy verdik
leri anlaşılan d<j,legelerin adları, tas
nifte epeyce eğlendirici nüktelere se

bebiyet verdi. Bu bir bakıma iyi ol
muştu: tasnif heyeti hiç olmazsa bu 
içinden güç çıkılır yorucu iş arasında 

biraz olsun dinlenmek fırsatı bul
du. Seçim sonunda sarı listenin ço
ğunluk kazandığı anlaşıldı. Genç sa
natçılardan sadece iki kişi. Fazı! 
Hüsnü Dağlarca ile Orhan Hançerli- 

oğlu. Yönetim Kuruluna seçilebilmiş
ti. Sarı listedeki genç sanatçılardan 
bir kısmının yedekliğe düşmelerinde 
bahsettiğimiz o zayıf, sanatçılar lis
tesinin epey hissesi vardı.

Bütün çarpışmaların, çatışmala
rın, küçük bir takım  meselelerin ta 
mamen dışına ve üstüne çıkarak dü
şünülürse. Sekizinci Türk Dil Kurul
tayının çalışmaları verimli olmuştur. 

Kurumun bundan sonraki çalışmala
rı. hedefine yaklaşmasını daha İyi 
sağlıyabilecektir. Bu ümidi besleye
bilmek için kâfi emniyeti, kurulta
yın umumi havası insana veriyordu.

4Z tS , 13 T E lt ltV Z  19*1 VS



K A D I N

Ankara
Çocuk klüpleri

Ö ğleden sonra saat üçtü. Ankara- 
nın sıcaktan yanıp kavrulduğu 

bir gün.. Gene de sokaklarda çocuk
lar vardı. Toz toprak içinde yuvarla
nıyor, ufak bir su birikintisi bulur 
bulmaz çıplak ayaklarını içine daldı
rıyorlardı. Burası Yenidoğanın Aktaş 
»lahallesi idi. Kerpiçi, barakası, ço
cuğu bol bir mahalle.. Saat tam üçtü. 
Tozlu sokaklardan hızlı adımlarla 
geçen genç bir kadın, bir an durdu. 
Biraz ötede birbirlerine küfrederek 
eğlenmeğe çalışan çocuklara acı ile 
baktı:

“—  Çocuklar, dedi, siz neden klü- 
be gitm iyorsunuz ?”

Çocuklar küskün küskün baktılar 
ve kısaca:

“— A lm adılar!” diye cevap verdi
ler. Genç kadın boynunu büktü.. Ço
cuklar doğru söylüyorlardı. Ankara- 
da Altı tane y^~ klübü açılm ıştı. Her- 
biri ancak 100 çocuk barındırabili
yordu. Am a geçen sene yalnız 50 ço
cuk kabul edebilmişlerdi. Demek ki 
her sene im kânlar fazlalaşacakt:.. 
Genç kadın gülümsedi. Adı Nermin 
Stıeater idi. A tillâ  İlkokulunda açı
lan çocuk klübünde gönüllü olarak 
çalışıyordu. Okul binasından içeriye 
girdiği zaman, koridorlarda Kir zil 
sesi duyuldu. Tatil ayında bomboş 
koridorlarda, zil sesi insana ne tu 
haf geliyordu! Bir kapı açıldı: Geniş 
pencereli, fe ıah ve serin bir yatak
haneydi burası.. Bilinen yatakhane
lerden de biraz değişikti. Sıraların 
üstüne ta..ta lar konmuş, üzerlerine 
şilteler yerleştirilmişti. Şiltelerin ü 

zerindeki bez çarşaflar temizdi, pen
cerelerden g-örünen yeşillikler de ne
fisti. Fakat en güzeli, mahmur göz
lerle yataklarından kalkan çocuklar
dı. Bunlar sokaklardan kurtulan ço
cuklardı. Bir anda boş koridorları 
dolduruverdiler, gülerek itişerek yı
kanmaya koştular. Birazdan grupla
ra ayrılacaklardı. K im i oyun odasına 
koşacaktı, k im i marangozhaneye, k i
m i iş odalarına, k im i kütüphaneye..

Küçük Alınıet kütüphaneye koştu. 
Okumayı çok seviyordu. K itabını ya
kaladı. dünyayı unuttu.. Bir müddet
ten beri merakla, şefkatle kendisini 
seyreden bir çift gözün farkında bile 
değildi.

Haşan dörtnala marangozhaneye 
indi. Bahçede yetiştirecekleri çiçekle
ri tahtadan bir parm aklığın  içinde 
muhafaza edeceklerdi. Çiçekleri baş
kası yetiştiriyordu. Am a parmaklık 
işini marangozhane üzerine almıştı. 
Haşan iki gündür rendeledikleri çu
bukları saydı. B ir başka arkadaşı iki 
tahta parçası, birkaç metre tel ve bir 
sürü gazoz kapağı ile kocaman bir 
misap yapmıştı.

İş odasında küçük kızlar m ukavva
ları kreton parçaları ile kaplıyarak 
gayet şık dikiş kutuları imal ediyor
lardı. B ir kısmı, marangozhanede ha
zırlanm ış küçücük tezgahlarında, be
bek heybeleri, bebek kilim leri doku
yorlardı. Çiçekli örtüler işliyenler de 
pek çoktu.

Oyun odasında zekâ neler icat et
mem işti?. Tombala oyununun re
simlisi hem eğlenceli, hem öğretici 
idi. Hele kartonları insan kendisi ha
zırlarsa oyunun zevkine doyum olmu
yordu. Büyük mecmualardan çift ola

rak kesilen resimlerin birisi kartona 
yapıştırılıyordu, diğeri tombalanın 
kutusunda m uhafaza ediliyordu. A- 
çıkhavayı seven çocuklar için bahçe 
işleri mebzulen mevcuttu. İk i sene 
evvel yapılan bu ferah ve sevimli 
mektebin boş bahçesini onlar yeşer- 
teceklerdi. Başöğretmen <le onlarv 
yakında bir kum  havuzuna kavuştu
racaktı .

İçlerinde eazeteciliğe heves eden
ler de vardı. Duvar gazetele
rinde bu merak iyice göze çarpıyor
du.

Yenidoğandaki A tillâ İlkokulu bu 
yaz Ankarada açılan altı “çocuk yaz 
klübünden” bir tanesi idi. D iğer k lüp
ler de Yeni Mahalle, Çebeci civarı, 
Telsizler gibi şehrin uzak semtlerin
de idi. Çocuklar saat dokuzdan ak
şam altıya kadar meşgul ediliyor, 
daha ziyade anne ve babaları çalışan 
çocuklar seçiliyordu.

Yaz Klüpleri, Çocuk ve Aile Reh
berliği Komitesi tarafından kuru l
muştu. Çocuk Esirgeme Kurumuna 
bağlıydı ve M illi Eğitim in, Kızılayın 
yardım ını görüyordu. Komitenin ga 
yesi ruhî bozuklukları önlemekti ve 
birçok projeler arasında şimdilik 
"yaz klüpleri” projesini tahakkuk et
tiriyordu. Mayıs ayında on gün de
vam eden bir seminer yapılm ış ve bu 
seminerde çocuk klüplerinde öğret
menlik edecek olanlara “çocuk psiko
lojisi” mevzuunda dersler verilmişti 
Fakat tecrübeler göstermişti ki çocuk 
psikolojisinin yanında öğretmenlerin 
bazı pratik dersler almaları da şart 
tı. Meselâ bebek veya herhangi bir 
oyuncak yapmak, çocukları sıkma
dan meşgul edecek oyunlar öğrenmek 
giıbi.. Çocuklarla devamlı surette meş
gul olan, onların oyunlarına, işlerine, 
yatıp kalkm alarına nezaret eden ücret 
li öğretmenler yanında gönüllülere bil
hassa ihtiyaç vardı. Evlerinde canla
rı sıkılan birçok AnkaralI hanım ın 
çocuk klüplerinde yorulmadsn fayda
lı olacakları m uhakkaktı. Haftada 
birkaç saatini bu işe verebilecekler 
hem cemiyete faydalı olmak, hem de 
böylece kendilerini tatm in  etmek im 
kânını kazanabilirlerdi. Mektep bi
nalarında ve öğretmen nezaretinde 
kurulan klüpleri okul havasından 
kurtarıp hakiki bir klüp havasına 
kavuşturmakta gönüllülerin biiyük 
rolü olacağı da aşikârdı.

Saat dörtte A tillâ  İlkokulunun en 
alt kattaki yemekhanesi birden dolu
verdi. Öğretmen Nalıide EceVit ço
cuklara nefis bir ayran ve tereyağlı 
ekmeklerini dağıtırken hayatından 
pek memnundu. Şu meşhur Amerikan 
süt tozundan yoğurt yapmak onun 
buluşuydu ve yaz klübünü ziyarete 
gelen bir Amerikalı kadın yazara, 
Mrs. Ruth Woodsmall'e icadım tarif 
ederken tatlı tatlı gülüyordu.

Bu sırada Nermin Streater düşün
celi duruyordu.. Aklı kütüphanede 
kitap okuyan küçük Ahmette idi. 
Acaba neden k itaba o kadar yaklaşı
yordu. Kötü bir alışkanlık mıydı ? 
Yoksa gözlerinde bir rahatsızlık mı 
vardı? Bir doktor bulmak, göster
mek şarttı. Sonra okulun sinema 
makinası a a bir arıza yapmıştı. A-

Atillâ İlkokul undaki çocuk kampı
Herkes kendi yatağ%n\ düzeUir <
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Yabancı Gözüyle Türk Kadını

B ir yabancı seyahat etmek için 
Türklyeye uğrar, birkaç gun îs- 
tanbulda H iltonda kalır veya An- 

karaya şövl* bir kuş bakışı bakar. 
Onu hava alanında yakalar. Türk 
kadını hakkında ne düşündüğünü 
sorarı/,. Yabancı hazan sempati 
yaratmak için blrşe.vler söyler ve
ya vaktiyle duymuş olduğu bas
makalıp tenkitleri tekrar eder. Bu 
yabancının görüşü birşey İfade et
mez. Am a şayet y irm i sene evvel 
A tatürk  devrinde. Türk İnk ılâp la
rını tetkik ederek kitap yazan ve 
önırünii kadm cemiyetlerinde ve 
»on senelerini Yakın Doğuda kadı
nın sosyal hayatını tetkik etmek
le geçiren bir yabancı, tekrar 
memleketimizi ziyaret ederek y ir
mi senede yaptıklarım ızı görmek 
isterse, bu yabancının görüşü bize 
hirşeyler söyııyebllir: İşte bir m üd
det evvel Ankaraya gelen Mrs. 
\Yoodsmall bu im tiyaza sahiptir.
Kendisi W ushincton'da Orta Doğu 
enstitüsü üyelerindendir v« ıııüs-
lümaıı Hoğııda kadının bugünkü
durumunu tetkik eden bir eser
hazırlamaktadır.

Mrs. VVoodsmalI, 76 yaşına rağ
men sıcak dememiş, yorgunluk bil
memi» ve lltisaııoğlan enstitüsün
den. çocuk klüplerinden başlı,ya
r ık  bir çok dernekleri ziyaret et
ini*. muhtelif ıııCMİck sahibi kadın
larım ızla v* ev kadmları.vla tanış
mış. onları sual yağm uruna tu ta 
rak meselelerimizin iç yüzüne İn
meğe çalışmıştır. Kendisine bu 
temaslarda yardım eden ve Anka- 
rayı gezdiren faal bir Türk kadını
na arkadaşları, bıı sıcakta bu işle
ri nasıl başardığını sorunca, şu 
cevabı alınışlardır:

n— Sıcağa razıyım, fakat ba- 
zan fiyle sualler »onıyor ki, asıl o 
zaman terliyorum!".

Mrs. VVoodsmall’un yalnız sual
leri de jil mevcudiyeti bile bizi ter
letmeye kâfidir. Çünkü o A ta türk ’
ün Türk kadınına hediye ettiği 
medeni hak lan  zamanında k ıy 
metlendirmesini bilmiş, bizim İçin 
eser yazmıştır. Y irm i sene son
ra birden karşımıza çıkıt» ‘‘B aka
lım  siz inkılâplarınız İçin ne yap-

Jale CANDAN

tın ız ? ” demese bile, onu görünce 
yapamadıklarım ızı, yapmadıkları
mızı hatırlamamam ıza imkan var
mı ?.

Mrs. Woodsmall yirm i sene son
ra ikinci kitabında bizim İçin ne 
yazacaktır? Mühim  olan bundan 
ziyade bu yirm i sene zarfında ne
ler'yapm ış olmam ız İcap ettiğini 
bize hatırlatm ış olmasıdır. Çünkü 
Mrs. Hoodsmall derhal buy tik şe
hirde oturan münevver kadınla 
köylü, kasabalı, küçük şehirli k a 
dın arasındaki uçurumu farketmlş- 
tir. Büyük şehirli kadın sahip ol
duğu siyasi ve İçtimai bütün hak
larından. aynen bir erkek gibi is ti
fade etmektedir. Meslek kadınları 
mesleklerin] tam mânasıy la benim

semiş ve kendi sabalarında m uvaf
fak olmuşlardır. Büyük şehirlerde 
kad'mn izdivaç problemleri bütün 
medeni dünyadaki izdivaç prob
lemlerinden farklı de lild ir. Ama 
ya küçük şehirdeki, kasabadaki, 
köydeki kadın, haklarından ne de
rece istifade etmekte, bu İhtiyacı 
ne derece duym adad ır?  Münevver 
Türk kadım bunun için ne yap
m ıştır? Büyük şehirlerimizde bir
çok kadın dernekleri vardır. Fa
kat bunlar büyük dâvalara bir 
türlü el atmamaktadırlar. Birçok
larının iyi niyetleri varsa da ‘S is
tem li” bir çalışmaları yoktur. Mrs. 
Hoodsmall bütün bunları derhal 
görmüş ve yaraya parmağını bas
m ıştır: “Mücadelemiz elde edilen 
hakların iyice sindirilmesi kolay 
Mrşey değildir ve bazı şeylerin 
tahakkuku için erguç bir mücadele 
icap edecektir."

Bu miieadele bu<iuı bire okları- 
m.zın kalbik.d» doğmuştur. Ancak 
bunu bir sisteme bağlamak, »«ur
la çalışmak ta şarttır.

Bir yirm i sene sonra Türk kadı
nı, şehirlisi, kasabalısı ve köylüsü 
ile Türk kadını, arzu edilen İçti
mai seviyeye ulaşabilecek m idir? 
Bunun için n« şekilde çalışmamış 
lâzım dır?. Bir yirm i sene sonra 
gene maheuh olmamak için, hesaı»- 
lamaya mecbur oldıığıımnz şey İç
te budur.

I.ampın bahçıvanları
Çiçekler herkes ipin

caba Kızılay çocuklara öğle yemeği 
verebilecek m iydi?. Gelecek ziyaret
te çocuklara yeni oyuncak modelle
ri getirmeği ihmal etmemeliydi.

Nerm in Streater kendi kendine dü
şünürken bir yeni öğretmen Nurgün 
Börtücene kendisine sokuldu:

“— Ben çocuklara karagöz oynat
masını öğreteceğim, dedi. Ailem soy
ca ‘‘karagöz”e meraklıdır, iy i bili
rim".

Dünyada hiç bir havadis o anda 
Nermin Streater'i bu derece sevindi- 
remezdl, tsbiî çocukları da..

Moda
Tazelik

azın sıcak günlerinde bir kadının 
•* en çok dikkat edeceği nokta " ta 

ze” ve genç görünmektir. Güneşte 
fazla erimeyen makyaj boyaları, sık 
sık yıkanabilen tiril tir il kumaşlar, 
yanık ve sıhhatli bir cilt, temizlik ve 
neş’e kadına kolayca "taze” görün
mek im kânını verecektir. “Taze” gö
rünmenin "yaş" la hiçbir alâkası 
yoktur.
İdeal kumaş

Kadına bu taze ve genç görünüşü 
veren ideal kumaş organtindir. 

Bıı yaz. bilhassa Amerikada, günün 
şık saatlerini "organtin" giz geçirebil
mek adeta imkânsız addedilmekte
dir. Ağır ve çok desenli empri
meler çok sıcak günler için değildir. 
Soluk ve hafif desenli, tek renkli, bil
hassa koton organtinler şık kadınlar 
tarafından kapışılmaktadır.

Organtinden yalnız parti elbiseleri 
değil, geniş kenarlı kaplin şapkalar, 
hatta çift kat olarak yaz ceketleri de 
yapılmaktadır. Penslerle işlenmiş bir

şömizye organtin elbise, geniş kenar
lı şapkası ve siyah süed kemeri, si
yah çantası ile hef yaşta kadın İçin 
en yeni, en güzel, en münasip süs
lü elbisedir.

K a p la n  deris i ta k lid i

Kaplan derisini tak lit eden kışlık 
kumaşlar yerlerini yazlık kumaş
lara terketmişlerdir. Pazanlerden, 

yünlüler ve sun’i kürklerden sonra 
şimdi de “şifon”, "poplin”, “batist”-

ten yapılm ış kaplan taklidi kumaşlar 
piyasaya sürülmüş ve orijinal giy im i 

seven genç kız ve kadınlar tarafın 
dan kapışılm ıştır. Organtinden geniş 
kenarlı bir kaplin şapka ve kaplan 

derisi taklidi bir şifon elbise giyinen 
kadın, şrk bir toplantımn, en s»n mo
da giyinmiş kadınıdır. Vücudu saran 
açık yakalı yaz elbiseleri, kaphın de

risini tak lit eden desenlerle bakıştan 
cezbetmektedir.
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H

atırlı misafirlerin her teşrifinde 
çeki düzen verilen İstanbul, bu 

misafirperverliğin biraz acaip bir 
m isalini 4 Temmuz ;jUnU gördll. O 
sabah Iı-ak Kralı Faysal, Veliaht 
Preiıs Alıdnlilalı ile kraliyet ailesinin 
Yeşilkövde karşılanma töreni hazır
lanırken bir kenara birikm iş bekle
şen bir hacı namzedi grubu a lâkalı
ların gözüne çarptı. Gerçi berklenen 

misafirler kelimenin bütün mânasiy- 
le farklıydı ve Tüıkiyede çok evvel 
en selâhiyetli ağızlar tarafından 

“Bağdat Paktın ın müslüman âzasın
dan” diye ilân olunmuştu ama. tak 
keleri. sakallan ve dııruşlariyle bu 
müstakbel hacılar manzarayı süsle
mekten hakikaten pek uzaktılar. Da- 
hiyâne bir ilham neticesinde hacıla
ra buyur edilerek bir malzeme am ba
rına sokuldu ve üstlerine kapanan 
kapı törenin sonuna kadar açılmadı. 
Ne de olsa bir ayağının uou Avrapa- 
da bulunan memleketimizin hiç değil
se estetik itibarı bu suretle kurtu l
muş oldu.

★

İ z in li Vali Fahrettin Kerim Gökay
kendisini muvakkaten de olsa iş 

başından uzaklaştıran kadere karşı 
kafa tutulurmuşçasına büyük teza
hüratla uğurlanarak Istanbuldan ay
rılmadan bir gün önce Darülacezede 
yeni kurulan elli yataklı son yardım 
pavyonunu açtı. G idişimiz değişme
diği takdirde memleketin her sevilen 
siyaset ve idare adamının başına ge
lebilecek işleri düşünerek sayın Gö- 
kayı bu ileri görüşlü ihtiyatından do
layı tebrik ederiz.

T

ürk - Yunan dostluğunu ihya et
mek ve ik i hükümetin arasım bul

m ak niyetiyle îstanbula ayak basan 
yeni Yunan Büyükelçisi George Pes- 
mıt/.oültı muhabirlerle yaptığı konuş
mada kendisinin de eski bir gazete
ci olduğunu açıkladı. Ekselansın ik i 

hükümetin arasını bulması cidden 
büyük ve şaşılacak bir muvaffakiyet 
olacaktır.- Zira kendisi Türk H ü k ü 

metiyle münasebetlerinde iki m uaz
zam handikap altında bulunm akta
dır: Biri Kıbrıs meselesi, öbürü de 

ekselâıısın eskj mesleği..

★

2

 8 Mayısta devlet büyüklerine ha
karet iddiasiyle alındığı Beyoğlu 

Emniyet Am irliğ i nezarethanesinde 
ertesi sabah ölü bulunan Mehmet 
Karadeniz'in akıbetindeki esrar hâlâ 
aydınlanmam ıştı!’. Geçen hafta ha
dise kurbanının o gece yanında bulu
nan arkadaşı Güngör A lgan’ın da 
tevkif edilmesiyle vaziyet daha da 
kanşık  bir hal aldı.

★

I
stanbulun sevimli ve “her şeye 
rağmen çalışkan” Basın-Yayın ve 

Turizm M üdü ıü  Fethi Pirlnççioğlu 
gelen geçen bütün turistlerin sempa
tisini kazanmak için uğraşmakta 
berdevam. Geçen hai'ta Isveçten oto
büsle Îstanbula gelen 26 kişilik bir 
seyyah kafilesi şerefine Divan Ote
linde bir kokteyl parti verdi. Bu par
tide baş rolünü Fethi Pirinççioğlu’- 
nun eşinin oynadığı “Sihirli Şehir” 
isimli renkli bir turistik film  göste

rildi. İsveçliler film i çok beğendiler, 
lâk in  kendilerine açıklanmayan biı 
husus varsa o da film in Amerikan 
teknisyenleri tarafından çevrilmiş ol
masıydı.

★

M
illetler Arası Genç Ç iftç i M ü
badelesi adı verilen bir proje ge

reğince memleketimize Mr. Forc, Mr. 
Baver ve Miss Sue Boyd isimlerinde 
Uç Amerikalı geldi. Dört ay müddet
le Anadolunun muhtelif yerlerindeki 
birer çiftçi ailesinin yanında kalacak 
olan gençler şöyle dediler: “Temiz
kalpli Türk köylüleri arasında yaşa
m a zevkini tadacağız. Bu arada A- 
merikan gençleri hakkında Amerikan 
film lerinin yaratm ış olduğu kötü te
sirleri silmeğe çalışacağız”. Gidecek
leri yerlerde muhtemelen Amerikan 
film leri gösterilmediğine göre genç
lerinki biraz boşuna zahmet. Tran

sit geçtikleri İstanbulda bıraktıkları 
tesire gelince... Gerçi bizim köylünün 
kalbinden başka temiz pek bir şeyi 
olmadığı söylenir ama. bu gençler de 
belki biraz fazla ihtiyatlı davranarak 
yanlarına şunları alm ışlar: Bol kinin, 
bol dizanteri tableti, bol aspirin, bol 
sargı bezi ve sn içindeki m ikrop lan  
öldürecek bol ilâc. Ümid ederiz ki 
Ingilizlerin A frikada giydikleri as
lan avcısı şapkalarından da birer ta 
ne almışlardır.

★

I

an Aker Hassler adında bir İsveç
li krim inoloji mütehassısı memle

ketimize gelerek zabıta teşkilâtım ı
zın çalışmaları üzerinde tetkikata 
başladı. Fakat bu zatın krim inolojiyi 
ilgilendirecek unsurları zabıta teşki
lâtım ızın takibatında mı, yoksa bün
yesinde mi arayacağı açıklanmadı.

★

t  lk sessiz film  rejisörünün oğlu 
Fred Niblo ,Ir. Îstanbula geldi. Ba

basından aldığı feyiz sayesinde Mr. 
N iblo’nıın Türk film lerinin zevkine 
varan ilk batılı olacağı um ulm akta
dır.

★

f ) ı ş  hatlarda çalışan bütün gemller- 
■l—'ae  yolcular için haber bültenleri 
çıkarılmasına karar verildiği bıldinl- 
nıoktedir. Fakat bu kararın idari z i
hinlerde uyandırdığı şu suale henüz 
cevap verilmemiştir: “Her gemide
haber bültenlerini kanuni bakımdan 
kontrol için savcılığa bağlı bir me
mur da bulundurulacak m ıd ır?”

★

T stanbulda birkaç müteşebbisin ho- 
ğa güreşleri tertiplemek için V i

lâyete yaptıkları müracaat müsbet 
karşılanmıştır. Güreşçiler ve boğalar 
bu ay içinde İspanyadan ithal oluna
caklardır. Mizacımızda mündemiç 
hiddet Ve şiddet enerjisinin bu suret
le kısmen boğa arenasına akması ne
ticesinde cemiyet ve siyaset hayatı
m ızın biraz sakinleşeceği m uhakkak
tır.

Çiftçi mübadelesi yoluyla gelen. Amerikalılar 
Aslan avcuıı gapkalart bavulda
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Festivaller
Berlin 1957

Ö yle anlatılıyor ki. Berlin Festi
vali için seçilen tarih, A lm an

ların bUtün miaafirseverliklerine, 
hiçbir festivalde rastlanm ıyan intiza
ma, herşeyin bir saat düzeniyle işle
mesine rağmen, onu büyük festival
ler arasına girmekten alıkoyacak. 
Berlin festivali, ıkı bUyük festival 
arasında kalm aktan büyük bir za
rar görüyor. Her yıl, Nisan geldi 
mİ, sona ermek üzere olan bir sine
m a mevsiminin en iyi eserlerinden 
birkaçı Cannes Festivaline yolla
nır. Gene her yıl, yeni başlıyacak 
sinema mevsiminden önce, iyi bir 
rekl&m, güvenilir bir başlangıç ola
rak, çeşitli memleketler en iyi eser
lerinden birkaçım Ağustos - Eylül 
aylarında yapılan Venedık’e yollar
lar. BöyJece Berlin payına ancak dö
küntüler kalır. Geçen yıldan ben, 
Milletlerarası Prodüktörler B irliği 
taralından “A " Festivalleri arasına 
alınmasına rağmen yedinci Berlin 
Festivali de evvelkilerin akıbetin
den kurtulamadı. K ırktan fazla m il
letin yüzden fazla film le katıldıkları 
bu yarışma, yollanan eserlerin çoğu
nun ikinci, üçüncü derecede eserler 
olması, tam  bir başıbozuklu^ hava
sı akdettirmelerı yUzllnden festival
den çok bir panayır hususiyeti taşı
yordu.

İk inci aksayan taraf, festivalin 
neticeleriydi. Bu çeşit milletlerarası 
festivallerde, Jüri seçimlerine, sanat 
dışı birçok hesapların tesir ettiği 
meçhul değildi. H atta buna alışılm ış
tı. Am a Berlin Feırtivali için teşkil e- 
dilen jürin in  ezici çoğunluğu sinema 
tenkitçileri, sinema dernekleri baş- 
kanları, sinema tarihi profesörlerin
den meydana geldiği için insana ol
dukça üm it veriyordu. Halbuki, jü 
rinin seçimlerde isabetli davrandığı 
söylenemezdi. Maamafih ortada se
çilecek eser de pek yoktu. Cannes

• ile Venedik Festivallerinin üstünlüğü 
işte buradaydı: Orada gerçi jürile
rin seçimlerine daha karışık hesap
lar tesir ederdi; am a hiç olmazsa yı
lın en iyi beş altı film i festivalde yer 
almış olurdu. Bunlar jürice değerlen
dirilmemiş bile olsa festivali takibe- 
den tenkitçiler, sinemacılar tarafın 
dan efkârı umumiyeye bildirilir, ne
tice gene hâsıl ol uıvlıı Bu seneki Ber
lin Festivalini tak ip edenler ise, jü 
rinin isabetsiz değerlendirmeleri d ı
şında da gerçekten değer taşıyan pek 
az eser görebildiler. Bütün bunlara 
karşı, Eğer Berlin Festivalinin ger
çekten birinci sınıf fiinı festivali o l
ması isteniyorsa, A lm anların yapa
cağı tek şey vardı: Venedikte olduğu 
gibi, festivale katılacak eserleri ev
velden bir seçmeye tabi tutmak. 

Film ler

V  edinci Berlin Festivali, büyük
1 memleketlerin festiCaU olmadı,

İS  TMMiMÜg m r

............... .

“Siyah Kalem”
Tek kozumun

ama küçüklerin de olmadı, tk i tara 
fın da festivale yolladıkları eserler 
çoğu birbirinden kötü eserlerdir. H a t
ta  sırf festivale katılm ış olmak için 
gönderilm iş en bayağı filmlere bile 
rastlanıyordu.

Amerika, Berlin Festivaline baş
lıca Uç uzun film  yollamıştı. Rejisör 
Danıell M ann’ın Japonyada Glenn 
Ford, Marlon Brando ve Japon yıl
dızı Machiko Kyo ile birlikte çevir
diği "The Teahouse in the August 
Moon - Çayhane”, Brando’nun şark
lı - Japon tipini şimdiye kadar hiç
bir yabancı bir oyuncunun yapam a
dığı kadar başanlı yaratmasına rağ
men, benzerine çok raslanan alelade 
bir komediden öteye geçmemektey
di. John Steınbeck'in "Wayward 
Bus” adlı romanından Vietor Vicas’- 
ın yaptığı film , son zamanlarda g it
tikçe birbirinden kötü roman yazan 
Steinbeck’in tutum una çok uyuyor
du. Amerikan film leri içinde en ıyi- 
cesi, bir televizyon rejisörü olan Sid- 
ney Lumet’in çevirdiği “Twelve Ang- 
ry Men - 12 K ızcın Adam ” idi. Ame
rikan adalet sisteminde ehemmiyet
li yer tutan bir jürinin, babasını ö l
dürmekle suçlandırılan bir delikanlı 
için toplanıp karara varmaları sı
rasında teşrihini yapan “12 Kızgın 
Adam ” ele aldığı mevzu ile Henry 
Fonda ve Lee J. Cobb’un oyunu ba
kım ından dikkati çekiyordu. Başlan
gıçta bire karşı onbır üyenin deli
kanlının suçlu olduğu kanaatine var- 
ması, karşı fikirdeki üyenin ı H Fon
da) yavaş yavaş öbürlerini çocuğun 
suçsuzluğuna ikna etmesi, her jüri 
üyesinin birbirinden ayrı karakter

de, birbirinden ayrı düşüncelerle 
hâdiseleri bambaşka şekillerde de
ğerlendirmeleri, kısacası bir jürin in  
kararın ın daima sübjektif hüküm le
re dayandığı oldukça kandırıcı bir 
şekilde ortaya konmaktaydı. O kadar 
ki, başlangıçta ayak direyen 11 jü 
ri üyesi, onikincinin fikrine katılıp, 
vazifelerini doğru olarak yapmanın 
iç huzuruna kavuştukları zaman bi
le, delikanlının gerçekten suçlu mu, 
yoksa suçsuz m u olduğu seyircide 
gene şüphe uyandırıyordu. “12 K ız
gın Adam ” öbür Amerikan film leri 
arasında sivrilmesine rağmen en az
dan iki büyük kusuru vardı: B irin
cisi, sinemadan çok televizyon için 
hazırlanmış dıjpgusu uyandırması, 
İkincisi Cayette’ın aynı mevzuu çok 
daha başarılı olarak daha önce işle
mesi.

Amerikanın kısa filmleri, uzunla
rından daha talihli çıkmadı. Bunlar 
arasında, ik i Disney film i, artık  eski 
film lerini tekrarlamaktan başka bir 
şey yapmıyan eski "üstad" ın kendi 
kendini sinema dışına doğru ittiğ in i 
ortaya koyuyordu. Disııey’nin "Hec- 
rets of Life - Hayatın Sırları” isim 
li dokümanteri, “Yaşıyan Çöl”, “A f
rika Aslanı”, “Çöl Esrarı” gibi film 
lerinden sonra hiçbir yenilik taşı
mıyordu. "Fezadaki İnsanlar” adın
daki canlı - resmi ise, savaş içinde 
Amerikan ordusu için hazırladığı e- 
ğ itim  filmlerinden farksızdı. “United 
Productions of America” nin yeni 
bir Mr. Magoo’su, “Magoo’s Puddle 
Jum per”i, her zamanki gibi Disney’yi 
bir hayli geride bıraktı. F akat az 
sonra hiç umulmıyan bir memleket 
Yugoslavya’da, “Kovboy Jin ım y” si 
ile Mr. Magoo’yu geride bırakacaktı.

H ırsız . polis hikâyeleri

F ransa, Berlin'e ik i hırsız - polis 
film i göndermişti. Bunlardan biri 

Jacques Becker'in “Les Aventures d’ 
Arsâne Lupin - Arstne Lupin’in M a
ceraları” idi. Centilmen hırsızın b ir
kaç soygunculuk vakası, komedi ha 
vası İçinde sürükleyici bir anlatım la 
veriliyordu. Ama, hiç şüphesiz bir 
festival film i olmaktan uzaktı. Roger 
Vadım’in “Sait-on Jam ais? - B ilinir 
mi ?” adlı film i de festival film i ol- 
mıya “Becker’inkinden daha elveriş
li değildi. Dünya seyircilerinin artık 
eabere bildiği Venedik manzaraları 
bir kere daha Çinemascope Fran
sız film inde tekrarlanarak döviz ka
çakçılığı yapan bir şebekenin mace
ralarına fon vazifesi görüyordu.

İtalyanlar Luigi Comencini’nin 
“La Finestra sul Lunapark - Ijına- 
parka açılan pencere” si ile sinema
da çok işlenmiş bir mevzuu, anasız 
kalan bir çocuğun ana şefkatinden 
uzak kalarak babasiyle anlaşamama
sını ele alıyordu. Tuhaf bir tesadüf
le, festivalde daha ik i film  Ingiliz- 
lerin "The Spanısh Gardener - İs 
panyol Bahçıvan” ile Danim arkalIla
rın "Ingen Tıt Til Kaertegn - Çocuk 
Sevgisine Vakit Yok” adlı film leri 
gene aşağı yukarı aynı meseleyi ele 
alıyorlardı. Annelise Hovmand adlı 
bir kadın rejisörün eseri olan sonun
cu film , hiç şüphesiz üçünün en ba-

29



SİNEMA

Machiko Kyo "Çayhan®” de
Göz ziyafeti

jü r i^ . bu panayır kalabalığı içinde 
oldukça kötülerini seçmekte 'hiç k u 
sur etmedi. M ükâfat kazanan film le
re altın ve gümüş “Ayı" 1ar dağıtan 
jüri, hikâyelı uzun film ler için veri
len büyük m ükafatı. “Altın Ayı” yı, 
Sidney Lumet’in "On İk i K ızgın A- 
dam ” ına lâyık gördü. Rejisör m ü
kâfatın ı "Padri e F ıgli . Babalar Ve 
Çocuklar" film iyle îta lyan Mario Mi- 
nicelli aldı. En  iyi erkek oyuncu m ü
kâfatı Meksika film i “Tizoc"ta oy
nayan Pedro Infante ’ye, en iyi ka
dın oyuncu m ükâfatı Ingilizlerin "Sa- 
balılıklı Kadın., adlı filmdeki rolü için 
Yvonne Mitchell'e verildi, tç bayıltıcı 
bir melodram olan H int film i "Kabuli- 
wata - Kabulden gelen adam", İc ba
yıltıcı m üziği için müzik m ükâfatı ka. 
zandı. Özel m ükâfat İspanyolların 
“Tanrı K im i Affederse” adlı filmine 
verildi. Uzun dokiimanterler için “A l
tın Ayı” yı Disney'nin “Hayatın 
S ırları" aldı. Gümüş ayı ise İta lyan
ların “Son Cennet" ine gitti. Kısa do- 
kümanterleıde İtalya "Gente Lor
tana - Uzaklarda yaşıyanlar"la “A l
tın Ayı” yı kazandı. Geri kalsn üç 
gümüş ayı da Belçikalıların “Big Bili 
Blues", Yugoslavların "P litv icka 
jezera - Plitvicka Gölleri" ve A l
manların “1000 Kleine Zeichen - 
1000 Küçük Resim"inc verildi. Batı 
Berlin Senatosu, özel m ükâfatım  
Cezair halk ın ın  yaşayışım anlatan 
“A llah Kerim” adlı filme vererek fes
tivalin m ükâfatlar kısmını kapattı. 
İ9tanbııl Üniversitesi Sanat Enstitü
sü tarafından hazırlanan "Siyah K a
lem”, “Fatih  Devri A lbüm ü” nü gör- 
miyen seyircilcro bu dikkate değer 
sanatkârın resimlerini tanıtıp ilg i 
uyandırmakta başka İşe yaramadı.

bir suçu hatırlatmaktadır. Bu büyük 
suç şudur: Jonas. savaş sırasında ya
ralı bir arkadaşiyle bir toplama kam 
pından kaçmış, sonra yolda arkada
şını ölüme terkederek kendi başının 
çaresine bakmıştır. Küçük madeni 
levhanın devamlı olarak Jonas'ı ra
hatsız etmesi, şuur altında yaşıyan 
bu suçu sembolize etmesindendir. Jo 
nas da yavaş yavaş, seyircilerle bir
likte meselenin esasını anlamaya baş
lar. Asıl suçu, frizlemiye çalıştığı su
çu kendi kendine itiraf eder. Böyle
likle rahatlıyarak g it gide normal 
hayata döner.

Berlin festivalinin seyircilerinden 
çoğu için Jonas'm  macerası yabancı 
olmamalıydı. Zira Jonas Avrupa'da 
savaş cehennemini yaşamış bir insa
nı temsil ediyordu. Sinir Doktoru 
Domnick hiç şüphesiz yüzlercesine 
rastladığı gerçek hâdiselerden aldığı 
bu örneği, profesyonel rejisörlere taş 
çıkaracak bir ustalıkla işliyerek fes
tivalin en beğenilen filmlerinden bi
rini meydana getirmişti.

"Jonas” in yanı başında yer a la
bilecek daha başka başarılı eserler 
pek azdı. Yukarıda sayılanlardan 
“Çocuk Sevgisine Vakit Yok”, “Kov
boy Jim m y”, “Mr. Magoo's Puddle 
Jum per” in yanına ancak büyük bir 
iyimserlikle İspanyolların “Amana- 
cer en puerta oscura - T ann  K im i 
Affederse". Holandalıların kısa do- 
kitansnterl “Der Morgenstern - Sa
bah Y ıld ızı" konabilirdi. Bunların ar
dında Arjantinden Hindir,tana. Y u 
na rü atandan Mısıra kadar uzanan 
ülkelerin birbirinden feci melodram
ları sıralanıyordu.

Kazananlar

Y edinci Berlin Festivalinin insana
pek büyük emniyet veren meşhur
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Döviz kaçakçılarına Venedik foıvu

{arılısıydı. Italyanlar, bunun yanın
da. evvelce Cannes’a, Venedik'e yol
ladıkları tarzda renkli, "Egzotik” 
bir dokümanter de yollamışlardı: L.’ 
U ltimo Paradiso - Son Cennet".

Jonaa'uı şapkası

F estivalin en başarılı film ini ev sa
hip liği yapan A lm anlar yollamış

lardı. “Jonas" adını taşıyan bu fil
m in rejisörü bir sinir doktoru olan 
Ottom ar Domnick’ti. F ilm i Freud'- 
çü semboller üzerine kurulmuştu a- 
ma. seyirciyi sıkmıyor, aksine heye
canlı bir polis film i kadar peşinden 
sürüklüyordu. Filme adını veren Jo 
nas, büyük bir matbaada çalışan bir 
işçiydi. Kendi halinde, sessiz sedasız, 
içine kapanmış bir adam olan Jonas 
insanlardan uzak yaşıyor, kimseyle 
arkadaşlık kurmuyordu. Günün bi
rinde, aklına nereden eserse eser, bu 
huyundan vazgeçerek "İnsan İçine 
Karıkmak” ihtiyacı duyar. İlk  hazır
lık olarak da bir şapka edinmek icap 
ettiğine karar verir. Zira Jonas için 
şapka, cemiyet içinde normal m üna
sebetleri. toplu halde yaşıyan insan
ların müşterek tarafım  temsil eden 
bir eşyadır. Jonas şapkayı alır, ar
tık  sevincine hudut yoktur. A m a se
vinci uzun sürmez. Bir kahvede şap
kasını çaldırır. Birden bire bütün 
dünyanın başına zindan kesildiğim 
gören Jonas. ne yapacağını şaşırır: 
o da bir başkasının şapkasını çalar. 
Am a taşıdığı şapka ayalclı bir itham 
name gibidir. Jonas'a devamlı bir 
vicdan azabı verir. O zaman gidip 
evinde şapkayı yakar. Fakat şapka
nın küçük madeni levhâsı geriye ka
lır. Ona daim a suçlu olduğunu anla
tır. Am a aslında Jonas’ı vicdan aza
bından k ıvrand ııan  şey, şapkayı çal
ması değildir. Küçük madeni levhâ 
ona bu hırsızlığı değil, daha büyük
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Bestekârlar
Stravinski 75'inde

M odern sanat deyince, arasıra 
konser salonlarının ve galerile

rin kapısından içeri girmeyi aklına 
getiren "Sokaktaki Adajn”m /.ilmin
de ik i isim belirir: Picaaso ve Stıa-
vınski. Çağım ızın sanatını anlamıya, 
tanımaya çalışmadan seven - yahut 
sevdiğini sanan- veya aynı davranış
la ondan nefret edenler için bu iki 
isim “modern’'in başlıca sembolleri
dir. Klee ya da Schönberg sonra ge
lir; belki de hiç hatırlanmaz, bilin
me*.

Bu iki adamı, çoğunluklar naza
rında, Yirm inci Asır sanatının başlı
ca temsilcileri haline getiren şey ne
d ir?  Picasso ile Stravinski arasında 
ne gibi yakınlık lar vardır? îk isin in 
de, kitleler üzerine şok tesiri yapmış, 
skandal yaratmış sanatkârlar olmala
rı isim lerinin yayılmasını sağlamış
tır. Şüphesiz, Picasso ve Stravinski, 
Y irm inci Asrın yegâne skandal sanat- 
Kârları değildir. Fakat isimlerinin 
bayraklaşmasına yol aran hâdiselerin 
Paris gibi dünyanın gözünü üstüne 
çekmiş bir şehirde vukua geldiğini 
unutmamak lâzım. Sonra gerek Stra- 

vinski, gerek Picasso, büyük şahsi
yet sahibi insanlardır. Y irm inci Asır 
sanatına artık silinemiyeeek bir dam 
ga bıraktıkları münakaşa edilemez. 
Fakat çağım ızın sanatına bastıkları 
damga en az onlarınki kadar kuvvetli 
başka yaratıcıların 'bulunduğu da in
kâr edilmemelidir.

Picasso ile Stravinski’nin meslek 
hayatlarının yürüyüşü arasında da 
benzerlikler vardır. İkisi de şölırote 
çabuk ulaşmışlar ve hiçbir zaman ka
zandıkları itibarı kaybetmemişlerdir. 
İkisinde de mesleklerinin tekniğe ve 
malzemeye m üteallik cephelerine 
karşı doymak bilmeyen bir alaka 
vardır. Maamafih, eserlerinin kalitesi 
bakım ından, aralarında fark  yok de
ğildir. Picasso, pek çok zayıf

Stravinski’nin meslek hayatı iki 
safhaya ayrılır. Birincisinde genç 
bestekâr, her ne kadar kökünü Rus 
halk musikisinden ve Rimski-Korsa- 
kof’tan almaktaysa da, ileriye bakan, 
atılgan, cüretli, musikiye ritm, armo
ni, biçim, orkestralama bakım ların
dan birçok yenilik getirmiş bir yara
tıcıdır. Üç bale partisyonu, bunların 
arasında bilhassa • Y irm inci Asrın 
en mühim dört beş eserinden biri sa
yılan- ‘‘Bahar Ayini” bu safhayı 
temsil eder. Stravinski'ye büyük şöh
ret ve itibar kazandıran bu devre, 
1914-17 yılları arasında bestelenmiş 
“D üğün” adlı eserle sona erer ve bes
tekâr birden bire başka bir yola g i
rer. Reddedilmesi pek güç olan bir 
görüşe göre Stravinski, uslûbunu 
değiştirmekle değerini ve tesirini de 
kaybetmiştir. İkinci safhada artık bu 
bUyük devrimci ileriye değil, geriye
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bakan bir bestekâr olmuştur. ‘‘Yeni 
k lâsikçilik” ve “yeni rom antklik” te
rimleriyle bu ikinci 3afhayı tavsif e- 

denler vardır. F akat bu terimlerin 
tatb ik edilebileceği bir musiki yazan 
birçok çağdaş bestekârın aksine 
Stravinski, eski ustaların usullerini, 

duyuşlarını ve üslûplarını yeni çağın 
icapları içinde canlandırma yoluna 
gitmemiş, eskiyi bir düşünüş ve 
davranış olarak almamış, ön klâsik, 
klâsik ve romantik bestekârları tak 
lit yoluna sapmıştır. Bu eserinde 
Bach, bir başkasında Mozart, bir d i
ğerinde Rossini veya Çaykovski, cid
dî mi, yoksa alaycı mı olduğuna ka
rar verilmesi güç tak litler halinde 
dinleyicinin karşısına çıkar. Beş yıl 
kadar önce ilk defa oynanan “TTıe

Rake’s Progrees” operası, Stravlns-
ki'nin ikinci safhasının üslûp maska
ralığını hülâsa eden bir eser sayıla

bilir. 75’inci doğum yıldönümü m ü
nasebetiyle Stravinski’nin sanat lja- 
yatı hikâyesinin tekrarlandığı ve m u
sikisinin estetik değeri hakkındaki 
görüşlerin tazelendiği bugünlerde, bes 
tekârın son yıllarda, meslek hayatın
da belkj de üçüncü bir safhayı temsil 
edecek bir yolda gitmekte olduğu be
lirtilmelidir. Stravinski, dizisel sis
temde eserler vermiye başlamıştır: 
Maamafih netice, Schönberg ekolü
nün mahsullerinden azçok farklıdır.

İcracı bestekâr

B ir icracı olarak da Stravinski’nin 
durumu nazara alınmaya değer. 
“Musikinin Ş iiri” adlı kitabında bes

tekâr, musiki icrasını şu sözlerle ta 

rif ediyor: “Musiki icrası, gayet açrit
bir iradenin emrettiğinden d&ha öte
sini iltizam ettirmiyecek şekilde, bu 

iradenin gerçekleştirilmesidir” . Yani 
Stravinski, notaya yüzde yüz sadaka
ti sağlık vermekte, satırların arkası
nı okumaya çalışmayı takbih etmek
tedir.

Ama, bu görüşüyle tezat teşkil fi
den bir başka görüşü de vardır: "B ir 
musiki parçası ne derece titizlikle 
notaya alınmış olursa olsun, gene de 
anlatılması imkânsız gizli unsurlar 
taşımaktadır; çünkü kelimeler, musi
kiyi tam am  olarak anlatam az”. Bir- 

bıriyle çatışan bu iki görüş Stravins- 
ki'yi kendi eserlerinin idarecisi olma
ya sevketmiştir. Am a acaba orketra 
şefi Stravinski. bestekâr Stravina- 
k i’nin en iyi tefsirçisi m id ir? Tenkit
çi Fred Goldbeck’e bakılırsa, kendi 
eserlerini tefsir eden bir bestekâr, 
ancak başka tefsircilerden bir tane

sidir. Stravinkaki’nin verdiği canlı 
örnek, bu görüşü doğrulamaktadır.

Bir kere Stravinski, meselâ bir 
Münch veya bir Ormandy kadar, fa 
aliyet şumulü ve sürekliliği bakım ın
dan, profesyonel bir orkestra şefi de
ğildir. Maamafih, kendi ifadesinden 
de anlaşıldığı gibi, titiz bir adam ol
ması ve bilhassa plâk yaparken en 
küçük teferruat üstünde bile büyük 
itinayla çalışması, tekniğini geliştir
m iştir. Gene Stravinski ile beraber, 
bizzat idare ettiği eserlerin plâklarını
- hele bunlar notayla birlikte dinlen
diğinde- Stravinski musikisinin icra
sı hakkında doküman değeri taşıyan 
şeyler olduğunu kabul edeıbiliric. S t
ravinski idaresindeki icralar, bu e- 
serlerin tempo, ritm , cümleme gibi 
hususlar bakımından en kesin icrala
rı sayılabilir.

ç j t o

Igor Stravinski
Sıcak beste, soğuk icra



K I T A

KARDEŞ PAYI

(Orhan Kemalin Hikâyeleri. Seçil
m iş Hikayeler Dergisi Yay ın lan , Sa
y ı: 25 Mars T. ve S.A.Ş. Matbaası, 
Ankara .  1957. 132 sayfa, 150 kuruş)

P ek iyi hazırlanmamış, zevksiz ve 
hatta çirkin bir kapak içinde sa

tışa ç ıkan lan  “Kardeş Payı”nda O r
han Kemalin belki de en güzel 18 h i
kâyesi yer alıyor. K itab ın baskısı, 
tertibi, yazarının arka kapaktaki b i
yografisi okuyucunun zevkini okşı- 
yacak mükemmellikte.. Am a kapak? 
Hele kapağın üstündeki sözüm ona 
bir ham m alı temsil eden çirkin çeh
re.. Sanki okuyucuya “Sakın beni sa 
tın alm a” diyor. Göze çarpan diğer 
bir eksiklik te - bu noktada diğer 
editörler de aynı şekilde davranm ak
tadır- k itapta yer alan hikâyeler, 
daha önce m uhtelif mecmua ve gaze
telerde neşredilmiş oldukları halde 
bu hususta en ufak bir işaret, bir not 
yok. Halbuki bu hikâyelerin evvelce 
neşredildiği mecmua veya gazetenin 
adı, hikâyenin yazıldığı tarih bir sa
tırlık bir not halinde de olsa kitaba 
ilâve edilmelidir. Bu. m ünekkitler ve 
edebiyat tarihçileri için m ühim  bir 
noktadır. A ynca editöre büylik kü l
fetler yükliyecek b ir  iş te değildir.

“Kardeş Payı”nda Orhan Kemal 
gene küçllk. fak ir İnsanları, işçileri 
ve onların dertlerini anlatıyor. Buna 
rağmen yazar tekrara düşmüyor, 
mevzuunu eskitmiyor. Aynı çerçeve 
içinde, anlatacak yeni şeyler bulup 
çıkanyor. Bugüne kadar Orhan Ke
m alin 13 eseri k itap halinde yayın
lanm ış bulunuyor. Bunlardan 6'sı ro
man. 7’si de hikâye kitabıdır. Günde
lik  gazetelerde tefrika edildiği halde 
henüz kitap halinde satışa çıkarıla
mayan 7 romanı da basılmak için sı
ra bekliyor. Kısacası Orhan Kemal 
çok yazan, eskilerin tâbiriyle "velût” 
bir muharrirdir. 42 yaşında, evli ve 
üç çocuk babası olan Orhan Kemal 
hayatını kalemiyle kazanmaktadır. 
H ayatı baştan aşağı mücadeleler, 
dıdinrpeler ve ekmek parasının peşin
de koşmakla geçmiştir. Bu arada 
dört başı mam ur bir tahsil yapmak 
im kân ı maalesef ele geçmemiştir. 
Ekmek parası peşinde koşan Orhan 
Kemal işçilik, garsonluk, kâtip lik  g i
bi m uhtelif ve ağ ır işlere girip ç ık 
m ıştır. Bu hayat Orhan Kemale a ra 
sında yaşadığı bu insanları iyice ta 
nımak, on lann korku, sevinç ve üzün
tülerini en ince teferruatına kadar 
öğrenmek fırsatın ı vermiştir. Orhan 
Kemaün hikâye ve romanlarında bıı 
insanftmn hayatı bütün canlılığı ile 
yaşatılmaktadır. Orhan Kemal İçin, 
derler ki, bedbin bir muharrirdir. H i
kâyelerinde hep kötülükleri ele alır, 
hep fakirleri mazlum , zenginleri ise 
zalim  gösterir. Bu düşünceler, ih ti
m al doğrudur. Am a doğru olan bir 
şf’y de Orhan Kemalin hikâyelerinde
ki kahramanlar âdeta canlıdırlar ;-hâ- 
dipaler her gün içinde yaşadığım ız
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hâdiselerdir. Kısacası Orhan Kemal 
realist bir muharrirdir ve eserlerin
de meseleleri bütün çıplaklığ ı ile or
taya dökmekten çekinmeyen cesur 
b r  hikâyecidir. Eğer Orhan Kemal 
bedbinse, eğer Orhan Kemal küçük 
insanları tutuyorsa, bu sadece onun 
dürüst ve namuslu bir m uharrir oldu
ğunu gösterir.

Orhan Kemal hayatını kazanma 
zoruyla çok sık yazmasına rağmen 
taze kalmasını bilmesiyle, okuyucu
suna bıkkınlık vermemesiyle, anla
tıştaki ustalığı ve dile hâkim iyetiyle 
insana ister istemez Maksim Gorki’yi 
hatırlatm aktadır. Şüphesiz Orhan 
Kemali Gorki ile karşılaştırmak iddi
alı bir mukayese olur. Ama dünya e- 
debiyatında kıymetli bir yer kazanan 
Gorki’ye en çok benziyen Türk yazarı 
elbette Orhan Kemaldir. Bu hikâyele
rin, ilerde yabancı dillere çevrildikle
ri takdirde, bütün dünyada a lâka u- 
yandıracağına inanmak m ümkündür.

“Kardeş Pfcyı”nda da. muharririn 
diğer eserleniide olduğu gibi hikâye
lerin ağırlık merkezini kahramanları 
arasındaki konuşmalar teşkil ediyor. 
Vaka daha ziyade konuşm alann ink i
şafıyla takip ediliyor. Bu • sebeple o- 
kııyucunun alâkası daima uyanık ka 
lıyor. Bundan başka halkın konuşma 
tarzının m uharrir tarafından d ikkat
le incelenmiş olması, okurken dilin 
tek bir kelimeye, tek bir İbareye ol
sun takılmamasını temin ediyor. 
Vak alar ve konuşmalar su gibi akıp 
gidiyor.

Kısacası. “Kardeş P a y f  her ba
kımdan dört başı mam ur ve tavsiye
ye lâyık bir hikaye kitabı...

YURDUNU KAYBEDEN 
ADAM

(Cengiz Dağcının romanı. Varlık 
yayınları. Bil.viik Cep K itap ları 36 
Kitin Basımevi, İstanbul . 1957. 208 
sayfa, 200 kuruş)

C
en g iz  Dağcı Türk edebiyatında ye- 
/ nı bir isun.. "Yurdunu Kav beden 

Adam" bu yeni romancının ikinci k i
tabı.. Cengiz Dağcının ilk romanı 
“Korkunç Y ıllar", yazarının acemi de 
olsa, kabiliyetli bir romancı olduğu
nu göstermişti. İkinci k itap yazan nin 
o günden bu güne bir ilerleme, bir 
gelişme gösterdiğini müjdelemiyor. 
Aslına bakılırsa, yazardan bu kadar 
kısa zamanda büyük bir gelişme bek
lemek yersizdir. Zira “Yurdunu Kay
beden Adam ”, “Korkunç Y ılla r”ın 
devamından ibaret. Bu ik i k itap iki 
ayrı roman gibi piyasaya çıkanlmış- 
sa da İkinciyi anlıyabilıııek için birin
ciyi okumak şart..

“Yurdunu Kaybeden Adam ” bir 
hatıra-roınan. Sadık Turan adındaki 
K ınm lı bir Türkün hatıraları an latı
lıyor. “Korkunç Y ılla r” da Sadık Tu
ranın K ın ında  geçen çocukluğu, K ı
zıl Ordunun bir subayı oluşu ve t-

kinci Dünya Harbi sırasında A lınan
lara esir düşmesi, esir kamplarındaki 
acıklı hayatı anlatılıyordu. “Yurdunu 
Kaybeden Adam "da İse Sadık Tura
nın esir kamplarında geçen üzüntülü 
seneleri, sonra Kızıl Ordu ile çarpış
mak için A lm anlar tarafından hazır
lanan Türkistan Lejyonunun kuru lu
şu anlatılıyor. A lm anlar Sovyet zul
müne dış bileyen ve Türkistamn is
tiklâle kavuşmasını arzulayan bu e- 
sirlerin m illiyetçi hislerini körükliye- 
rek insan bakım ından pek zayıflayan 
ordulannı takviyeye çalışmaktadır

lar. Bu sebeple esir kamplarındaki 
pek çok Türk bir kampta toplanır ve 
yeni baştan askeri eğitime tâbi tu tu 
lur. Sadık Turan da bunların arasın
dadır. A lm anlar kuracakları yeni 
dünya imparatorluğunun havali için
de. muhayyel bir Türkistan Cum huri
yetinin bu ilk mücahitlerini kendi 
askeri sistemleri içinde fabrika m a
mulleri gibi yetiştirmeye çalışırlar. 
Aylarca süren bu pek sert askeri e- 

ğıtim , Kırım ın, Türkistamn, Kafkas
ların, Özbekistanın bağrından kopup 
gelmiş bu sabık sovyet askerlerini 
bilenmiş birer bıçak gibi parlatır. Sa
dık Turan, nedense subay olduğunu 
saklamış, A lm anların  kampında er 
olarak eğitim  görmüştür. Am a son
ra subay olduğu anlaşılır ve Hitlerin 
ordusunun teğmenlerine mahsus ü- 
niformayı giymeye hak kazanır. A l
m anlar cepheye sürecekleri ve ken
disinden pek çok şey bekledikleri 
bu lejyonun mensuplarına çok iyi m u

amele etmektedirler. Sadık Turan ça
lışma ve disipliniyle kısa zamanda 
temayüz eder. A lm an kumandanları
nın sevgi ve itimadını kazanır. Bu 
sayede A lm anların işgali altında olan 
K ırım a izinli olarak gönderilir. Sa
dık Turan nihayet yurduna, ailesine 
kavuşacağı için aon derece sevinçli
dir. Am a köyüne gidince yeni bir me
seleyle "karşı karşıya kalır. Sovyet 
zulmü sona ermiştir. Ama yeriui bir 
başka zalim  almıştır. K ınm  şimdi de 
Hitlerin ordusunun işgali altındadır. 
Kimse işgalden memnun değildir. 
Herkes hürriyeti özlemektedir. Sa
dık Turanın Bekir adındaki kardçşi 

A lm an işgaline karşı fiilen cephe alıp 
birkaç arkadaşıyla birlikte dağlara 
çıkmış, çetelere katılm ıştır. Sık sık 
şehirleri basmakta, yollan kesmek 
te ve A lmanlara ölüm saçmaktadır. 
Halbuki Sadık Turan kardeşinin düş
manlarının üniformasını üzerinde ta 
şımaktadır. Bu üzüntiiyl* izi ııinl biti
rip kıtasına dönen Sadık Turan az 

sonra Rusyamn içine sürülür. Kızılor- 
duyla günlerce Stalingratta boğuş
tuktan sonra A lman ordusu nihayet 
bozulur ve ricat başlar. Kaçanların 
arasında Sadık Turan da vardır. Bir 
gece sırtındaki A lman üniformasını 
ç ıkanp dereye atar. Tedarik ettiği 
bir işçi elbisesini giyip ttalyaya sığı
nır. Roman bundan sonra, kimsesiz, 
idealsiz ve vatansız bir adamın üzün
tülerini hikâye etmektedir.

“Yurdunu Kaybeden Adam ” , a lâ 
ka çekici bir macera romanı olârtkk
okunm ağa değer.
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Galatasaray
Cim bom bom

A vrupalı futbol tenkidçilerinin, ta- 
•* ' kım ların değerlendirilmesi ile il
gili olarak mühim  bir usulleri vardır: 
Ekiplerin kendi sahaları haricinde 
oynadıkları maçlarla, seyahatlerinde 
elde ettikleri neticeleri kontrol et
mek. Bu usulün sık sık yanlış neti
celer doğurduğu bir hakikat olmakla 
beraber, Türk futbolu gibi henüz 
Avrupada sağlam bir kredi temin et
memiş stillerin temsilcileri için, f i
kir. son derec« doğru ve kati karar
lar meydana çıkarabilmektedir. H a f
ta içinde Rusyada kıymetli neticeler 
almış olarak îstanbula dönen Gala
tasaray futbol takım ı, son senelerde 
kuvvetli futbolu ile tanınan bir mem
lekette, ne İstaııbulda topa vurma
dıkları için ıslıklanan Fransa Kupa 
galibi Touloııse. ne de her maçında 
bolca gol yiyen derme çatma A lm an 
takım larının bıraktıkları tesire ben
zemeyen bir intibaı yurt dışında bı
rakarak eve dönmüş bulunuyor. Ga
latasaray, gecen yıl Feneıbahçenin 
aynı memlekette kazandığı başarıyı 

devam ettirmekle belki de en büyük 
galibiyeti kazanmıştır. Rus liginin 
"adı duyulmuş” takım larından Tiflis 
Pinanıo’su ile Leningrat Zenith'ini 
yüzbinlerin önünde, hem de iyi futbol 
oynayarak yenmek, Moskova Loko- 
motifi'ne yenilmekten çok daha de
ğerlidir. Galatasaray, zor şartların 
bir araya toplandığı dış seyahatini 
başarı ile kapamış bulunuyor. Artık 
Rusya kendi takım larını, kendi saha
larında m ağlûp edebilen ikinci Türk 
ekibini öğrenmiş bulunuyor. Bu, West 
Bronnvich Albion, Fiorentina gibi 
dev futbol takım ları ile boy ölçüşen- 
leri m ağlûp etmiş, “dev m oıal" li 
Galatasaraydır.

Beşiktaş
Politik manevralar

C ^ e ç e n  haftanın sonunda toplanan 
Fevkalâde Beşiktaş Kongresin

den önce, kulüp lokalinde uzun boy
lu ve bıyıklı bir adam basın mensup
larına şöyle diyordu: "Beşiktaşta mu- 
halefoti dün ortadan kaldırdık. Şimdi 
artık tek bir gurup ve tek bir liste 
halinde yarınki seçimlere gidiyoruz. 
Sadri ile anlaştık. Cok daha rahat ça
lışacağız. Bu, doğrusu aranırsa kong
reden bir gün önce hiç beklenmeyen 
bir haberdi. Kulüp ikinci reisi Abdul
lah Ziya Kozanoğlu, sıvaı-beyazlı 
çevreleri hayretler içerisinde bırakan 
beyanatında, aralarında şiddetli çe
kişmeler geçen iki grubun birleştiği
ni söylüyordu. Kongreye hazırlanan 
üyeler durumu bu türlü kavrıyamı- 
yorlardı. Hava ilk kongreden daha e- 
lektrikliydi. 5-4 muhaliflerin galib i
yetiyle kapanan geçen lefaki seç im 
le n ü n  sonra bir idare kurdu olarak
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tanınan Sadri Usoğlu'nun yeni kong
reyi desteklemesi garipti. B itaraf 
çevreler "Sadri muhakkak kaybede
cektir. Fakat bir şeyler düşünüyor” 
diyerek, vaziyetin bilinen bir formül 
dahilinde idare edildiğini belirtiyor
lardı. İdare heyeti 5-4 lük çoğunluk
la çalışamadığından şikâyetçiydi. Po
litik  manevra hazırlanıyor, sulhçu 
beyanatlar ve aynı şansa sahip kar
ma listeler ortaya çıkıyor, Sadri Us- 

oğlu kazanma şansı çok kısır bir gu
rupla seçime girmek cesaretini gös
teriyordu. Netice, durumu bıı zaviye
den inceleyenler için tamamen nor
maldi. Heyetin sekiz üyeliği ik tidar
da kalmış, bugünkü muhalefetten sa
dece Sadri Usoğlu seçimi yüklü bir 
oy yekûnu ile kazanmıştı. Manevra

tam nıânasiyle başarılı olarak icra 
edilmiştir. Bir yanda idare heyeti lâ 
zım  olan çoğunluğu tem in etmiş, di
ğer yandan muhalefet tamamen e- 
karte edilerek Sadri Usoğlu teknik 
bir görüşle Teknik Komiteye g irm iş
ti. Beşiktaş tarihinde mühim  bir yer 
işgal edecek olan bu fevkalâde kong
re gürültüsüz olarak kapanırken, se
bep ve neticeyi bir türlü kavrayama
yan pek çok taraftar mevcuttu.

Fenerbahçe
Kongre açılıyor

G
eçen sene ölen, Arsenal tak ım ı
nın şöhretli menajeri Tom Wlıit- 

taker. hatıralarının bir yerinde “fu t
bol takım larının sahada kazandığı 
başarılar doğrudan doğruya idari 
mekanizmalarına bağlanmalıdır. Göz 
kamaştıran teknik üstünlükler bir 
tarafa, düzgün bir cemiyet hayatının

temsilcileri olarak spor sahalarım 
süsleyen kulüplerin sportif değeri, en 
fazla alkışlanmağa namzettir. Kulüp
lerimizi ilstiin cemiyetler haline ge
tirmeliyiz. O zaman sahalarda elde e- 
dilen galibiyetler, hakiki spor ruhu

nun gayeleri olarak meydana ç ıka
caktır” diyor. Baba VVhittaker'in 
spor klüplerimiz hakkında küçük 
bir bilgiye sahip olduğu iddia edile
mez. Fakat spor ve sportif idareye 
dair objektif fikirleriyle bu kurt ida

reci, bütün kulüplerimizin karşı kar
şıya bulunduğu mühim bir meseleye 
parmağını basmış bulunuyor. Spor 
kulüplerinin cem>yet hayatındaki 
müstesna yeri ve bu yerin ilm i m â

nası ne derece bilinmektedir.? Yarım 
asırlık mazileri ile övündüğümüz Fe
nerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş 
gibi en büyük kulüplerimiz, spor sa
hası halicinde yapılan sportif çalış
malarını, doğrusu aranırsa müsbet

formüller’ haline getirememişlerdir. 
Futbol saltasında elde edilen bol gol
lü şampiyonluklar, pistleri tetheden 
rekorlar yanında, spor mektebinin 
körpe dimağlı genç talebeleri, aca
ba hangi ilmi metodlarla, hangi ah- 
lftkl ve öğretici derslerle yetiştirilmiş 
ve spora bağlanm ıştır? Bu mevzuda 

Ueri g itm iş memleketlerde günüm ü
zün konusu olan bu husus, büyük ku
lüplerim izin henüz el atmadıkları "öz 
spor” koludur. Fenerbahçeye sahada 
görerek âşık olan, sarı-kırmızı ren
d in  deniz sporlarındaki üstünlüğüne 
bağlanan binlerce taraftar mevcut
tur. Ancak bunlar arasında büyük 
kulüp lokallerinin geniş konferans 

salonlarında, ehliyetli hocaların ver
diği dersleri veya kültür kollarının 
ilm i çalışmalarını takıp ederek, Jtu- 
lübüVıe ve spora'müsbet bağlarla bağ
lanan bir tek taraftar gösterilemez. 
İşte, W hıttaker'ın fikri burada baş
lar ve burada biter. İdari mekamz-

Beşlktaş Kongresinde hararetli bir an
tşin aslım anlıya»  beri gelsin
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madaki ilm i çalışmalar kulüpleri, 
sporun istikbalini kurtaracaktır. Fa
kat yapılabildiği an...
Hazırlık lar

D
oğrusu, Fenerbahçe klUbtlnün 
pazar günü yapılacak mühim  

kongresi, Türk spor tarihinde bir 
kongre olarak dikkati fazlaca üze
rinde toplamıştır. Kulüp çevrelerini 
de aşan bir alâka ile beklenen kong
renin en enteresan tarafı, idare he
yetinin şimdiye kadar spor âlem im iz
de görülmemiş derecede kuvvetli ve 
hazırlıklı bir muhalefet grubu ile kar
şılaşmasıdır. Hacı Bekir ve Yavuz 
İsmet U lu ğu n  "idealist” grubu ni
hayet uzu» çalışmalarının neticeleri
ni, gruplarını büyük bir çoğunlukla 
ctestekleyen üyelere açıklayacak, 
program larını izah ederek seçimlerde 

reylerini istiyecektir. tdealfst ğurup. 
birkaç yıldır cemiyetlerimiz içinde 
doğmtfsı normal bir hal alan m uha
lefetin çok değişik ve belki de en 
müsbet şeklidir. Bir senedir ilmt bir 
h zırlık devresi gelirm iş, Fenerbah
çe kulübünün bünyesini objektif ola- 
r«k tetkik etmiş, geniş plânlar hazır- 
lıyarak Türkiyenin bu büyük kulü
bümü tam  bir ilerlemeye tabi tu ta 
cak nizamnameler, kademeler elde 
ot m ıs olarak kongreye gelmiştir. 1- 
dealıstlerın, Tom VVTıittaker'ciler ol
duğunu söylemek pek yanlış olmasa 

gerektir. Bunun yam sıra muhalif 
grubun kulüp bünyesi ile uygun da
ha bir çok "idealist" fikirleri de mev
cuttur. D iğer tarafta, mlisbet hücum 
lara bazı şampiyoniuk kalkanla:, ha
zırlayan idare heyeti ve taraftarları 
bulunmaktadır. İdare heyetinin iki 
seaelik icraatının kongrede çok şid
detli hücum lara hedef olacağı m u
hakkaktır. Fakat kongrenin sadece 
bu kabil hücum ve müdafaalarla geç- 
miyeceği de aşikârdır. Artık Fener
bahçe um um i heyeti, kulübün mo

dern ve müsbet plânlar dahilinde ida
re edilmesini isteyen grupla, bir se
nelik faaliyetini yakından bildiği top
luluk arasımla seçim yapmak duru
mundadır. Son günlere kadar tarafla
rın heyete sunacakları seçim listele
rini ilân  etmemek hususunda göster
dikleri d ikkat son derece alâka çe
kicidir. Bununla beraber basının za
man zaman neşrettiği derme çatma 
listeler artık kaybolmuş, bunların 
yerine son kozlar meydana çıkm ış
tır. Fenerbahçenin şöhretli başkanı 
Hacı Bekir kati olarak idealistler 
listesine girm iştir. İktidar, Osman 
Kavrakoğlundan ayrıldıktan sonra 
gerie Zeki Rıza Sporel’i başkan ada
yı gösterirken, idealistler umumi 
kaptanlık için K. Fikrete karşı M ü j
dat Yetkiner’i aralarına alarak son 
hazırlıklarını tamam lam ışlardır.
Kongrenin en enteresan tarafı müs
tafi idareci Osman Kavıakoğlunun 
durumudur. Kavrakoğlu sadece baş
kanlık için müstakil olarak adaylığı
nı koyacağını bildirirken, ikinci bir 
muhalefet cephesini kendilisinden aç
mış bulunmaktadır. Kak t ikinci baş
kanın eski arkadaşları ile yapacağı 
m ünakaşalar ve açıklanması bekle
nen istifa sebebi alâka toplıyacaktır. 
Bununla beraber başkanlık Unvanının 
Hacıbekırde kalacağını düşünenler 
çoğunluktur.

Tenis
Hoad kazandı

Sekseninci VVimbledon tek erkek 
finali oynanmadan önce d'inya te

nis basını filenin iki tarafındakileri 
şöyle tarif ediyordu: "B ir yanda A- 
vustrafyalı I<ew1s Hoad. 24 yaşında. 
Geçen sene Wimbledon finalinde. Ken 
Rosewall’u şahane bir maçla yene
rek Unvanını elde etti. Çok kuvvet
li bir fileci. For-hand voleleri tutul-

Lewis Hoad
Hak edilen kupa

maz. Serviste sert ve müstakar. Mo
dern stili ve sempatik hareketleriyle 
son yılların Tony Trabert'ten sonra 
en çok sevilen tenisçisi. Ateş sarısı 
saçlan ve atletik yapısı ile L*w 
"Bu yıl formsuz’’ denilmesine rağ 
men finale rahatça çıktı. Ya-ı sonda 
Avustralyanın yıldırım servi -ı sol el 
Neale Fraser'i üm it edildiğir den çok 
daha kolay yendi. Şöhretli organiza
tör Jack Kramer’in profesyonel ol
ması için yaptığı milyonları bı lan 
teklifleri reddetti. Tek gayesi Ame
rikalı Donald Budge tarafından te
sis edilen meşhur üçlü rekora ulaş
maktır. Geçen yıl W imbledondan 
sonra rekoru yakalarken Forest H ill’- 
de, İngiltere finalinde defi ettiği Ken 
Rosevall'a kaybetti. Sezon sonunda 
belinden arızalandı. Avustralya şam 
piyonluğunu kaçırdı. Ancak son ay
larda iyi oyunlar çıkardı ve VVlmble- 
don finaline ulaştı. Final için 9-6 
şanslı görülmektedir. Diğer yanda 
AvustralyalI Ashley Cooper. 20 ya
şında. Son senelerde Avustralyanın 
yetiştirdiği en iyi beş raketten biri. 
VVimbleedon finali için henüz tecrü
besiz. Çok kuvvetli servisçi. Yapısı 
sağlam. Filede hareketli ve kurnaz. 
İki taraflı voleleri mükemmel. An
cak büyük maç morali yok. V iktorya 
şampiyonası nda Hoad ile fevkalâde 
bir final oynadı. W imbledon finali i- 
çin 9-3 favori tutuluyor. Dünya tems 
âleminin kalbi Uç set bu iki dev ile 
beraber attı ve I-ewis Hoad çok ra
hat ve hakim  bir oyunla maçı 6-1, 
6-2, 6-1 lehine çevirdi. Hoad ikinci 
W imbledon şampiyonluğunu kazanı
yordu. Ancak m ağlûp Ashley Cooper 
de VVimbledon için daha çok genç 
olduğunu inkâr etmiyordu.
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