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Yarın çok geç olmasın!..
Yanaklarınızda çiziklerin belirmesine 

meydan vermeyin. Şimdiden
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bu k re m  c ild in  m e s a m e le 
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hayatiyet bah şed er.
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z ik le r in i yok e d e r  c ild in iz i 
te rü ta z e  ve can lı g ö s te rir . 
P u d ra  ve a llığ ın  daha iyi 
in tibak  e tm e  :ni sağ lar.
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Politikacılar hakkında

1 65 «ayılı A K İS 'in  "K end i Aramız

da-' sütununda Prof. Turhan Fey- 

zioğluna hücum ediliyor, Turhan Fey- 

zioğlu, C .H .P . ye g ird iğ i gün, parti 

merkezinde yapılan toplantıda, faal si- 

yasl nıücadcleye atılm an ın bazı güç

lüklerine dokunmuştu. Siyaset yolunun 

dikenli olduğunu, o güne kadar ken

d isini hararetle tasvip eden bazı k im 

selerin tenkid ve hücum larına maruz 

kalacağını b ild iğ i halde, bu güç yoiu, 

ideallerine hizmet etmek gayesiyle 

seçtiğini söylemişti. Fakat insaf ed il

sin. Bir kimse, sırf şu partiye g ird i 

veya şu partiye girmedi diye bir tek 

cümlesini, hem de değiştirerek ele a- 

lıp , ona hücum etmek olur m u?..

Neorilı k ip rr  - Ankara

★

T urhan Feyzloftlu neden “mazisi 

temiz, b ir örnek diyebileceğimiz 

yeni parti" dururken C.H .P. ye g ir

m iş? Bunu, hangi partiye mensup ol

duğu besbelli olan okuyucunuz Bay 

Akyürek hiddetle soruyor. Bizim b il

d ir im iz  o yeni parti mensuplarının bü 

yük çoftunluıBru. D.P. saflarında an ti

demokratik kanunlara (secim kanunu  

tadilleri, K ırşehir Kanunu, Hâkim leri 

İ9ten uzaklaştırma selâhiyetini Gök- 

türke veren kanunu, üniversite hoca

ların ı azıl kanunu gibi kanunlara) se

ve seve oy vermelerdir. C .H .P. rejim i 

1950 ye getirdi, demokrasiyi yerleştir* 

di. O “örnek parti' mensupları 1955 

de D P. den ayrılırken, rejim i ne hal

de bırakm ışlardı?

Sadi ÜincKÜ .  İstanbul

★

1 63 sayılı AK lS 'te  H ilm i A ltundağın  

C.H .P . si ibda kudretini kaybetti 

ve son derece köhneleşti şeklindeki ya

zısını okudum. Bu fikrin aksi 1854 se

çim inde bu partinin 3.5 milyon rey a l

ması ve 1958 seçimlerinde iktidara 

namzet bulunmasıyla sabittir. 164 ün

cü sayıda Dr. Alpklreç ve Ahmet Ay

dının fikirlerine gelince D.P. den ay

rılan mebusların Hür. P. sine girişin i 

öven ve meclisin en mümtaz şahsiyet

leri Hür. P. dedir diye yazan A K lS 'e  

C .H .P . propagandacılığı damgası vu- 

rulamaz. Zira AKİS Hür. P. nin değil 

Türk okuyucusunun m alıdır. Dün na

sıl hakikati yazıyorsa, bugün de yaza

caktır. Hakikatleri kendi zaviyemizden 

tahlile tabi tutmayalım . Yoksa haki- 

katlara sırt çevirmiş oluruz.

A li R rotln  - Sarı*

★
İşbirliği hakkında

T otaliterizm. yirm inci asrın sonun

da. bazı ülkelerde hâlâ muvaffaki

yete eriyorsa, bunun mesulü, fiiliyata  

yanaşmıyan muhalefet grubudur. Ü- 

zerlerine düşen vazifeyi muhalefetin 

toplu olarak, yılmadan, korkmadan çe. 

kinmeden yapması ve hadiselerin karşı

sındaki sesini hakiki bir vatanperver 

bünyesi 1le millete ve hür dünyaya du 

yurması sayesinde, iktidarların komin- 

form usullerine müracaatları peşinen 

iflâs ederdi. Aksı halde ise, o millete

ihtiyacı, koyu b ir diktatoryadır. Esa

sen her cemiyet lây ık  olduğu idareye 

kavuşur.

Tamer örge  • İzmir 

★

S
on günlerin hadiseleri iyiden iyiye 

gösteriyor ki işb ir liğ i hikâyesi su

ya düşüyor. Bunun suçu ve günahı k i

me a it?  Burası beni ilgilendirm iyor. 

Ama bild iğ im iz b ir şey var: İşb ir liğ i

nin tahakkukuna imkAn vermeyen m u

halefet ileri gelenleri b ilmelidirler ki 

İşb ir liğ i yapılmadan girilecek seçim

lerde D.P. dört yıl daha iktidarda ka

lacak ve bugün iktidara geçme hülyası 

içinde bulunanlar avuçlarını yalıya, 

caklardır. Son pişm anlığın fayda ver

mediği ise çok tekrarlanan bir söz

dür.

Alim Karabulut - Ankara

★

M uhalefetin kofluğu artık iyiden 

iyiye ortaya çıktı. B ir işbirliğ i 

meselesini bile halledemediler. Koltuk  

hırsı içinde bu memlekete hayırlı b ir 

tek iş bile yapamıyacaklar m ı?  Hftlfl a- 

kılları yatm ıyor mu ki de C.M.P. de 

Hür. P. de, eğer D.P. karşısında te

ker taker seçime girerlerse bugün el

lerinde bulundurdukları m illetvekilliği 

sayısını da muhafaza edemezler. Peri

şan olurlar. Bunu nasıl anlam ıyorlar 

şaşıyorum. Bu beyler azıcık rüyaların

dan uyansalar da memleket realitesine 

baksalar olmaz m ı?

Saeit Karıtmaz - Eskişehir

★

B akıyorum, AK ÎS  son sayılarında 

işb irliğ in in  en hararetli taraftan  

kesildi. Di&er muhalefet partilerinin  

desteğini kazanmadan C .H .P . nm Ut* 

tidara giden yolu aşamıyaca&ını n iha

yet siz de anladınız değil m i? Eee. şu 

halde artık Hür. P. ve C.M.P. aleyhin

deki sistemli neşriyatınıza b ir düzen 

verin artık..

Naci Tiimler - Maaisa

★

A K lS 'te  çıkan işb irliğ i hakkındaJri

yazılarınızı dikkatle ve niçin sak- 

lıyayım  istifadeyle okuyorum. Aklı ba

ş ında her şahsın işb irliğ in in  lüzumuna 

İnanması lâzım gelir. Hal böyleyken 

işbirliğ i fikrin in  bir tü r lü  müsbet yo

la girmemesinin sebebini anlamıyorum. 

Bir yazınızda kabahatin kimde o ldu

ğunu da yazarsanız çok mnmnun kala

cağım.
Niyazi Atıl - İzmir

A K tS 'in  166 ncı sayısında çıkan Do

ğan Avcıoğlunun işbirliğ i halikın

daki yazısından öğrendiğime göre d i

ğer muhalefet partileri İnönü tara fın 

dan atılacak ilk adım ı bekliyorlarmış 

ve İnönü bu ilk  adım ı atmalıymış... I- 

nönü. tarih muvacehesinde üzerine dü

sen her vazifeyi ehliyetle ifa  etmiş 

müstesna bir devlet adamım ızdır. O 

yapacağı işi iy i b ilir ve herhalde baş

ka ların ın  onu bu yolda teşvikine ih t i

yacı yoktur.
B ü len t A yanuğ iu  - A nkara
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Kıbrıs
Kuma gömülü baş

G
eçen haftan ın endişe uyandırıcı 
hadiselerinden biri de, şüphe yok 

ki. bütün gazeteler Kıbrıs meselesiyle 
alâkalı haberleri baş sayfalarında ve 
iri puntularla verirken Zafer'in sıi3- 
masıydı. Hüküm et lehindeki en ufak 
bir habere "m al bulmuş m ağribi g i
bi” sarılan, adını kimsenin duymadı
ğı Batı gazetelerinde çıkan hakkımız- 
daki takdirkâr cümleleri sıcağı sıca
ğına manşette veren Zafer, nasıl olur 
da K ıbnstan bahsetmezdi ? Her halde 
İk tidar çevrelerinin hiç hoşuna g it
meyen bazı hadiseler cereyan ediyor
du ve Zafer başını kuma gömmekten 
başka care bulamamıştı.

Durum  hakikaten nazikti. Dllnya 
ajansları ısrarla Ingilterenin Kıbrıs 
mevzuunda bir plân hazırlamakla 
meşgul olduğunu bildiriyorlardı. Bir 
emrivaki tehlikesiyle karşı karşıya 
idik. İngiltere plânını iki ay içinde 
tatbik mevkiine koymayı düşünüyor
du. K ıhıısa self-determination’dan 
evvel İmparatorluk içinde muhtariyet 
verilecekti. Kıbrıslılar, Yunanistan 
veya Türkiye ile birleşmeye teşebbüs 
etmiyeceklerini taahhüt edeceklerdi. 
NATO’ya Adada üslere sahip olma 
hakkı tanınacaktı.

Bu haftanın başında İngiliz hükü
metinin Avam Kamarasının karşıcı
na şimdilik kat’i bir plânla çıkma
ması İktidar organına biraz rahat ne
fes aldırdı ve Zafer, sözlerinin Tür- 
kıveden işitildiğini çok iyi bilen İn 
giliz hükümet adam larının bizim için

L«»nnox - Boyd

Baklası ağzında

4

hiç de hoş olmayan hakikatleri gizle
mek için kullandıkları dolambaçlı, fa 
kat sitayişkâr sözleri manşette yete
bilmek fırsatını buldu.

Ama aslına bakılırsa durum, sevi
nilecek gibi değildi. Kıbrısı Yunanis- 
tana vermekte hiç bir mahzur gör- 
miyen İşçi Partisi ile M uhafazakâr 
hükümet bir noktada anlaşmışlardı: 
Self-determination verilmeden önce 
Adaya şu veya bu şekilde bir m uhta
riyet devresi tanıyacaktı. İşçi Parti
si sözcüsü Callaghan. Müstemlekeler 
Nazır Yardımcısı Profumo’nun suali 
üzerine bu noktayı iyice aydınlatm ış
tı. Callaghan, “Partisinin bir m uh
tariyet devresinin lüzumuna inandı
ğ ım " resmen beyan ediyordu. İşçi 
Partisinin şiddetle aleyhtar o ld ı ı^  
“gülünç” taksim fikri, LennoX-Boyd 
için de bir “mücsBif son çare” idi.

Hassas Kalpler
jkt iha<l Erim , hapsedildikten 

sonra kendisinin değil, baş
kalarının tavassutuyla o badi
reden kurtulan bir gazeteciye 
savcı vasıtaslyle ve beğenmedi
ğini söv lediği şıı meşhur Basın 
Kanııuuihlan faydalanarak ce
vap vermiş. Cevapta hep bir tâ 

bir geçiyor: “Sıyrılıvermek"... 
Gazeteci hapsedildiği zaman b i
zim listad üzülmüş, oradan “siy- ; 
rılıverince” ise sevinmiş. Gaze
teci şimdi gene sataşmaya baş
lamış, Itaşına bir iş gelebilirmiş 
Vf bu sefer “sı.vrılıverme” tııe- 
hareii fayda vernıiyebilirmiş. o 
takdirde bizimki gene pek üzü 
lürmüş.

Aman iistad. hassas kalbini 
ne diye zahmete sokacakmış
sın? Onun ıııehareti boşa çıkar
sa böyle hallerde nasıl "sıyrüı- 
verlldiğini” seıı kulağına fıs- 
layıverirsin, olur biter!

Profumo, “taksim fikrin in  de tama- 
miyle bertaraf edilemiyeceğini” söy
lüyordu. Gayet diplomatça konuşma
lara rağmen. İngiliz hükümeti aylar
dır aynı lâfı Söylüyordu. Görüşünde 
en ufak bir inhiraf olmamıştı. İk t i
darın başının Bursa nutkunda bah
settiği taksim lehindeki “sarih be
yan" dan çok uzakta bulunuyorduk.

Acı hakikatler

B u acı hakikati AKİS, aylardan be
ri yazmaktan bıkmamıştı. Zira 

gözlerimizi kapamakla hiç bir mese
le halledilemezdi. Türk ve İngiliz gö
rüşü arasında bir "uçurum " vardı. 
Yoktur demekle bu uçurum dolduru
lamazdı. Türkiye için taksim, tüne
lin ağzındaki çareydi. Halbuki İng il
tere taksimi, tünelin sonunda görü-

Sııad Hayri t'rj*üplü

Bekleyen Biiyiık E lçi

yordu: üstelik tüneli aşmağa hiç de 
istekli değildi. İngiltere taksim  lâ 
fını Yunanistaııa karşı bir silâh ol«- 
rak kullanmak istiyordu. D iğer ta
raftan taksini fikrin i ortaya atm ak
la Tiirkiyeye Radcliff anayasasını k a 
bul ettirebileceklerini ummuşlardı 
Ama Cumhuriyet Hükümeti bu çare
ye dört elle sarılmıştı. İngiltere, bu 
sebeple inanmadığı taksim fikrinden 
bir ihtimal olarak bahsetmek zorun la 
kalıyordu. Yuvarlak sözler, zihinleri 
karıştıran müphem beyanlar bu çok 
ince cambazlığın neticesiydi.

Büyük dostumuz Amerika da Ber
muda Konferansından beri Ingilteıe- 
den pek farklı düşünmüyordu. Ada
ya istiklâl verilmesinin tek care ol
duğu kanaatındaydı. Türkleri tak 
simden. Yunanlıları ise hiç değilse 
bir müddet ilhaktan vazgeçirmek i- 
cin Sam Amca nüfuzunu kullanmaya 
hazırdı. Gerek Yunanistanı, gerek 
Tilrkiyeyi perde arkasından “mâkul 
olma" ya zorluyordu. İk i Natr» üyesi 
arasındaki ih tilâfa  bir an önce son 
verilmeliydi.

Bir oldu bitti karşısında kalm&k 
her an mümkündü. Bizim için “en son 
fedakârlık. Kibrisin taksim edilmesi" 
idi. Halbuki bizden dalıa başka feda
kârlık lar isteniyordu. Durum, hak i
katen nazikti.

Suçlu aranıyor

İ şlerin bu şekilde sarpa sardığını 
herkesle beraber gören m e^ıur 

Kıbrıs müşavirleri şimdiden bir suç
lu aramaya başlamışlardı. Müşavir
lerin her seyahatten zafer naralariy-

AKtS , 10 TEMMVZ l9$-7
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1e döndükleri hatırdaydı. K ıbrıstan 
Harding’l, Londradan W hite H all’Ü 
fethettik diye dönenlerin hiç bir m u
vaffakiyet kazanamadıkları şimdi i- 
ylce anlaşılıyordu. Am a kabahat lâ- 
tince kadar siyasette de Ustad profe
sörün değildi! Londradaki vazifeliler 
de müşavirin gösterdiği gayret ve 
mahareti esirgemeselerdi. bugün du
rum. elbette çok daha farklı olacak
tı. Koskoca Londrada becerikli m üşa
vir, sırf resmi bir sıfata sahip olm a
dığı bahanesiyle âdeta tek başına bı
rakılm ıştı. Bir protokol uğruna neler 
kaybedilmemişti ki..

Am a zararın neresinden dönülse 
kârdı.

B ir müddet önce W aahington’a 
tayin edilen eski Londra Büyükelçi
miz Suad Hayri Ü rgüplü çoktan va
lizlerini hazırlamasına rağmen bir 
türlü hareket emrini alamıyordu ve 
şu en nazik anlarda Türkiye Was- 
hingtoîıda lâyıkiyle temsil edilm iyor
du.

Vilâyetteki toplantı

H
adiselerin aldığı son şekil, kendi
sini im ar işlerine vakfeden ik t i

darın başını da. hiç değilse birkaç sa
at için, istim lâk sahalarından uzak
laştırdı. Taksim fikrin i nasıl kabili 
ettirecektik? Bir emrivaki karşısın
da ne yapabilirdik?

İktidarın  başı. Avam  Kamarasıh- 
da Kıbrıs meselesi görüşülürken. V i
lâyetteki hususi odasında meşhur 
müşavirleriyle birlikte bu nahoş su
allere bir cevap arıyordu. İyimser 
müşavirler belki de bir defa daha, 
durumun sanıldığından çok daha az 
nazik olduğunu, Ingilterenin Türki- 
yeyi kızdıracak en ufak bir teşebbüse 
cesaret edeıniyeceğini izah ediyorlar
dı. Vazifeleri, elbette hoşa giden şey

ler söylemekti. K ıbrıs elden giderse
kabahatin samur kürkünü giydire
cek birini bulmak onlar için zor olma
yacaktı. Nihayet iş bilenin, kılıç da 
kuşananındı...

Muhalefet ve Kıbrıs

G
erek C.H.P., gerek Hür. P. K ıb
rıs meselesinde İktidara yârdım  

etmeğe hazırdılar. K ıbns isi bir m illi 
dâva idi, iç siyaset meselesi yap ılm a
malıydı. Her ik i parti de taksim in a- 
leyhinde değillerdi. Bilhassa C .H P . 
taksim lehinde sarih vaziyet almıştı. 
Hür. P. Kıbrıs meselesini 12 Ada ve 
Batı Trakyaya bağlamaktaysa da 
taksime aleyhtar değildi. C.M.P. nin 
durumu biraz müphemdi. Bu  parti
nin ileri gelenleri bazan K ibnsın ta
mam ını istediklerini söylemekten ka

çınmıyorlardı. Fakat ne olursa ol
sun Muhalefet. Kıbrıs meselesini is
tismar etmek istemiyordu. M illi bir 
siyasete samimi olarak taraftardı. İk 
tidar Muhalefete el uzatmakla ancak 
kârlı çıkardı. Meşhur müşavirlerin 
beceremedikleri İş. elbirliği ile dah i 
kolay gerçekleşebilirdi. Fakat İk t i
dar uzatılan elleri itiyordu. C.H.P. İt
lere "tnşaall&h. C.H.P. iş başına gelir 
ve Kıbrıs meselesini de Hatay mese
lesi gitri mesut bir şekilde halleder” 
demekten başka yapacak iş kalm ı
yordu..

İstanbul
özlenen vali

G eçen haftanın sonunda Pazar g ü 
nü. meşhur Gülhane Parkının en 

civcivli saatlarını yaşadığı bir sırada. 
Istanbulun Vali ve Belediye Reis Ve
kili Kemal Hadim li kurdelesini ke
serek “Türkiyede Kalkınm a" sergisi -

“Fahrî Belediye Başkanı” inıarı tetkik ediyor

En mühim  meşgale

' A&ÎS, 20 T 'EMtiVZ 1937

Prof. F. K. Gökay

Sevgili vali

ni açıyordu. "Vali bey kurdele kesi
yor” sözü bir anda parkı dolaştı ve 
“Türkiyede Kalk ınm a" sergisinin m u
azzam naylon çadırının methali biraz 
daha kalabalıklaştı. Yeni gelenler, se. 
vim li ve mini m ini vali Fahrettin Ke
rim  Gökayın Istanbuldan uzaklaştı
ğın ı bilmiyenlerdi. “Vali bey. kurde
le kesiyor" sözünü duyunca Gökayın 
bu pek meşhur marifetini gösterme
sine şahit olmak için koşulmuşlardı. 
Am a karşılarına pek iyi tanıdıkları 
güler yüzlü vali yerine, bir yeni "V a
li Bey” çıkmıştı.

Gökayın tenini alıp vapura atlıya- 
rak Avrupaya yollanmasından sonra
dır ki iznini örten esrar perdesi bir 
nebze olsun aralandı. Gökay. işleıi 
Capanoğluna bırakarak ayrılm ıştı. 
F akat Uç gün sonra Çapanoğlu tayın 
ledildiğı Çoruma doğru yola çıkıyor 
ve İstanbul Valiliği makam ına İzm ir 
VaHsi Kemal Hadim li vekâleten ge
tiriliyordu.

Kemal Hadim li İstanbul Valiliği 
koltuğuna oturur oturmaz "En  m ü 
him  işim iz im ardır" diyordu. Şu hai- 
de Gökayın izninin en mühim  sebebi, 
de imardı. Hakikaten Istanbulun im a
rı işi baş döndürücü bir sürat kazan
mıştı. Süratin muharriki Istanbıılun 
“fahri belediye başkanı" Adnan Men
deresti ve imarın sürati o kadar bü
yüktü ki bunu değil anlamak takip 
bile son derece güç bir hale gelmişti. 
Zekâ ve kabiliyetinin normalin epey
ce üstünde olduğunu muhtelif vesile
lerle ispat eden Fahrettin Kerim G ö
kay gibi bir adam bile imarı anlıya- 
mıyorsa mazur görülebilirdi. Mazur 
görülebilir, fakat bir müddet istira- 
U itı da hak  ederdi.



Gökay, uzun süren valiliğ i sıra
sında İstanbul halkının, basının ve 
yüksek tahsil gençliğinin büyük sev
gisini kazanmaca muvaffak olm uş
tu. Her İstanbullu valiyi kendinden 
saymaya, onu kendine yakın bulma
ya alışmıştı. Bu sebeple Gökayın ar
tık valilik koltuğunda oturmadığı ü- 
züntüyle ve sık sık farkediliyordu.

Aslına bakılırsa vekili Kemal 
Hadim li, Gökayın bu şekilde hatır
lanması iğin elinden geleni esirgemi
yordu. Meselâ Hadim li, ilk icraat o- 
larak gazetecilerin vilâyet binasına 
girip yıkmalarını yasak etmişti Bası
na duyurulmasında fayda olan bir 
hadise cereyan ederse vali bunu biz
zat bildirecekti.

Bu, Türkiyenin en büyük gazete
leriyle aynı semtte oturan bir vali i- 
çin, gazetecilerin sempatisini kazan
m akta en büyük ’ bir handikaptı.

Kemal Hadim im in dikkate değer 
ikinci icraatı da Türk Milli Talebe 
Federasyonu temsilcilerini randevu 
verdiği halde ve iki saat beklettikten 
sonra kabul etmeden geri çevirmesi 
oldu.

Talebe Federasyonu temsilcileri, 
vali tarafından kabul edilmeyi bek
lerken Gökayın yakında tstanbula 
döneceğin; öğrendiler. Talebeler sev
gili Gökaylarını uğurlanışından d&ha 
büyük bir merasimle karşılamayı k a 
rarlaştırdılar. Karşılamanın son de
rece parlak ve samimi olması için 
hususi bir itina gösterilecekti. Zira 
bu şekilde Fahrettin Kerimin şahsına 
karşı besledikleri sevgiyi gösterirken 
karşılama yeni vali vekili tarafından 
kendilerine reva görülen muamele
nin bir nevi protestosu olmak gibi i- 
kinci bir mâna da taşıyacaktı. Türk 
Millt Talebe Federasyonu temsilcile
ri bir taşla iki kuş vurmak istiyor
lardı ve bu yolda birçok İstanbullu 
tarafından da desteklenecekleri m u
hakkaktı Kısa bir ayrılık “mini mini 
vali" nin tstanbulda ne kadar çok se
vildiğini göstermişti.

C. H. P.
Başkanlık yarışı
T  uran l'eyzioglunun, kendi tabı-

riyle, C.H.P. saflarına bir nefer o- 
larak katılmasının ilk günlerindeydi. 
İstanbul teşkilâtı bu genç ilim  ada
m ım  aralarında görmek istemiş ve 
yapılmakta olan ilçe kongrelerine da
vet etmişti. Kadınlar kolu da bu fır
satı kaçırmamış ve Divan Otelinde 
bir kokteyl parti tertiplemişti. Kok
teyl parti samimiyet içinde devam e- 
diyor ve Turhan Feyzioğlu âdeta pay- 
laşılamıyordu. Genç ilim  adamı bir 
masada yeni tanıştığı partili arka- 
daşlariyle sohbet ederken, tan ım adı
ğı biri yanına yaklaştı ve kulağına 
eğilerek: "Efendim , uzun zamandan 
beri burada oturuyorsunuz. Biraz da 
Muhlis Sırmalı beyin masasına teşrif 
buyurmaz mısınız, kendisi bundan 
çok memnun kalacaklardır” dedi. Son 
derece nazik olan Turhan Feyzioğlu 
bu daveti memnuniyetle kabul etti 
ve bir müddet de Muhlis Sırmalı ve 
arkadaşlarının masasında oturdu.

------ BAY ERİM, İŞİN İÇ YÜZÜ
S elim lerin yaklaşmış bulunduğu şu sırada Nihad Erim  kendisine p lat

form olarak “polemik” i seçmiş görünüyor. Bedii Kaik’ln devlet adamı 
vasfı taşı* aıı olgun politikacılar İçin ancak bir tatlı tebessüm vesilesi ola
cak küçük fıkrası eski Başbakan muavinine Basın Kamımı yoluyla f i
kirlerini. görüşlerini ve bilhassa iddialarını sütun sütun Dünya gazete- 
slnde neşrettirmek fırsatını verdi. N ihad Erim  böylece 1954’den bu ya
na cereyan etmiş olan bazı hâdiselerin kendi zaviyesinden anıklamasını ve 
l/akını yaptı. Bu hâdiseler eski Başbakan muavininin İk tidarla teması 
hâdiseleridir.

Son senelerde Itaşka platform larla Uç haşarısız seçim geçirmiş «ilan 
Nihad Erim in bu defa bir yeni usulü denemesine kimsenin karışmak 
hakkı (bulunmamak gerekir. Ancak Dünya gazetesinde savcılık kanalıyla 
“İşin îç  Yüzü” başlığı altında neşrettirilen yazıda hadiselerin hakikatte 
olduklarından değişik şekilde gösterilmesi ve “ Bay Heıiil” diye başlayan 
satırların başka -hele İsmet tnönli gibi Nihad Erim i ellıette ki karşısına 
alıp münakaşa etmlyecek- şahsiyetleri karıştırması verimli bir tak tik  
yerine geçemez. Nihad Erim İsmet tnönüyle bir polemiğe girişmekten 
şahsi ve hattâ, fyelki, menfaatlarını hararetle koruduğu ziimre namına 
fayda m ülâhaza edebilir. Am a eğer İsmet tnönüyü oturup kendisiyle 
böyle zavallı bir “dedim-dedi” tartışmasına girişecek sanıyorsa ve hâ
diseleri sırf C.H.P. Genel Başkanını düzeltme yapmaya mecbur etmek 
gayesiyle değiştiriyorsa kendi tâbiriyle “memleketin nadir yetiştirdiği 
kıymetli devlet adamlarından biri” n! maalesef hiç tanımam ış demektir. 
Bıı, yazısındaki “kendisinden her genç gibi siyasi hayatımda çok is
tifade ettim ” cümlesini de bir boş övünme haline getirir.

1354 hâdiselerinin baş kahramanı olan Nihad Erim  o hâdiselerin 
dediği gibi cereyan etmediğini pek â lâ  bilir. Şaşılacak nokta, eskt Baş
bakan muavininin nasıl olup da onları “gözün İçine baka baka” tahrif 
ettiğidir. Ama madem kİ hafızasında bir boşluk vukıı bulmuştur, boşluğu 
biz en selâhiyetil kaynaklardan aldığım ız hakikatlerle dolduralım. Zira, 
gene i. eridi tâbiriyle “tahrifler karşısında büsbütün susmak bir tak ım  
yanlış ııkirlerin yerleşmesine sebep oluyor”.

NİHAD ERİMİN GAYESİ KENDİNİ KURTARMAKTI

Nifcjı» Krim İktidarla tornasını, 1954 seçimlerinden sonra C.H P. İçinde 
yftfcı bir muhalefet usulünün üzerinde durulması sebebine bağlıyor. 

Doğru değildir. 1954 seçimlerinden sonra C.H.P. İçinde endişeye kapılan
lar olmuştur; bunlar İktidarla temas aramışlar ve bulmuşlardır Anla
şılıyor Ui Nihad Erim  de onlardan biridir. Kendilerinin bildikleri iştir: 
İsmet İnönü C.H.P. saflarında bulunanların İktidar ile temaslarını yasak 
etmemiştir. Temasta bulunanlardan arzu ettikleri kııdar malılmat veren
leri de olmuştur. Fakat İsmet İnönü şimdiye kadar hiç kimseyi ne te
masa sevketııüştlr, ne husust münasebetlerine karışmıştır. Nihad E ri
min bahsettiği “ 1954 Haziran temasları” İçin söylenebilecek olan bundan 
ibarettir.

N ihad Erimin “1954 Sonbahar temasları” , k a t’l surette, dâvalardan 
kendisini ve arkadaşlarını kurtarm ak gayreti ile olmıış ve İsmet tnönıi 
tarafından “tabii bir hâdise” şeklinde karşılanmıştır. Kurtuluş temasla
rının safahatından Nihad Erim  lsnıet tnünüye malûmat vermiştir. İsmet 
İnönü Nihad Erim in kurtulmasını memnun olarak tak ip  etmiştir. H a lk 
çı sahibi, C.H.P. Genel Başk.ıııına kendisinin ve gazetesindeki arkadaş
larının başına gelebilecek olanları günler ve haftalar en acıklı dille «tıı- 
latmıştır. Lsnıet Inönünün “muvafakat ve tasvibi” Nihad Erim in kur
tulm a gayretleri sarfmadır. C.H.P. Genel Başkanı bunu asla Parti ile a lâ 
kalı bir mesele olarak görmemiş; kendisinde bu niyet ve ıra\ ret İr re maııl 
olmak hakkını da bulmamıştır. Nihad Erim in hafızasında boşluk olm a
saydı o günlerde İsmet Inönünün kendisine yaptığı tavsiyeyi bugün ha
tırlardı. İsmet İnönü Nihad Erime kurtu lm a gayretinde çok dikkatli ol
masını. insanların böyle hallerde kolaylıkla kirleııehilr<-ekleriııi, badireden 
şerefle çıkmanın zor bulunduğunu söylemiş, bir defa düştükten sonra doğ
rulamayacağım hatırlatm ıştır, “ 1954 sonbahar temasları” ınıı şahsen N i
had Erim in kendisini v« arkadaşlarım  kurtarm a gayretinden başka hiç 
bir maksadı, gayesi, mânası olmamıştır. Nihad Kriııılıı temasları bir tek 
gün C.H.P. yi veya İsmet İnönü’yü ilzam etmemiştir.

TEMASLARA FİKİR HAREKETİ ŞEKLİ VERİLİNCE

F akat Nihad Erim , sonra İsmet İnöniiniin mazur gördüğü ve beşeri 
saydığı bu ız tıra ıi temaslara bir fik ir hareketi şeklini vermiştir. Bu 

fik ir hareketini parti içinde yazılariyle yürütmeye çalışmıştır. Partili
ler kendisinden şikâyet etmişlerdir. Nihad Erim  Haysiyet Divanına veril
m iştir Haysiyet Divanında lsnıet İnönü kendisini müdafaa etmiştir. 
“Dâvalar yüzünden ı/.tırart olarak bu vaziyete düşmüştür. İnsaf He hü
küm  vermek lâzımdır” demiştir.

e r AK İS , SO TEMMUZ 1957



ÖYLE DEĞİL, BOYLEDİR1-------
İsmet tnönii Parti politikası için fik ir hareketi olarak N ih a i E r i

min söylediklerini daima tasvip etmemiştir. Kendisiyle 1955 başından be
rt her türlü fik ir temasını kat'I surette ter ket mİ!) tir.

Nihad Erim  İsmet Inönünün hııgıinkü politikasını kendisinin 1954 
sonundan beri müdafaa ettiği politika zannediyor. Bu, ciddi itibarı o l
mayan bir İddiadır. MUfrit bir mücadeleci iken ıstırara düşmüş selâhi- 
yetsiz bir siyaset adamının şiddetin en »on tedbirlerini tatb ik ettiğ i sa
manda İktidar sahibine dost olma gayreti ile aynı İk tidar sahibi ve 
selâhiyetii Muhalefet Parti Başkanı arasında bir medeni münakaşa 
açılmasının birbirine ben/er tek tarafı yoktur. Birincisi basit bir arz-ı 
teslimiyet, İkincisi mtisavi şartlarla münasebettir.

Nihad Erim in iddialarında bir tek doğru taraf vardır: Parti Lideri 
kendisini hakikaten bir an gelince yalnız bırakmıştır. Btı an Nihad 
Erim in "kurtu lm a gayretleri”ni bir "fik ir  hareketi" kisvesine bürüdüğü 
andır. Yoksa Nihad Erim  1954 sonundan beri İsmet İnönü ve C.H.P. ile 
hic münasebeti olmayan bir yoldadır. İsmet İnöniinün m alûm atıy la te
mas etmiş, yarı yolda bırakılm ış masalının iç ,vtl*ü budur. Iztırar ile te
mas etm iştir. İsmet İnönü bu hali tabii görmüştür Kurtulmasına mem
nun olmuştur. Sonra Nihad Erim  tutum unu bir flldr hareketi ve ayrı 
bir sivaset olarak değerlendirme yoluna girmiş, o zaman İsmet tnönii 
kendisiyle her türlü teması kesmiştir.

1954 hadi m lerinin hakiki iç, yüzü sadece ve sadece bundan ibarettir.

HAFIZA BOŞLUĞUNUN DELİLLERİ

N ihad Erim in savcılık vasıtaslyle Dünya gazetesinde neşrettirdiği “îşin 
tc Y üzü” başlıklı yazıda eski Başbakan muavininin hakikaten hafıza 

boşluğuyla malûl olduğunu gösteren pek çok satır vardır. N ihad Erim 
“T> P. İktidara gelir gelmez Basın Kanununu büyük bir İyi niyetle ele 
a lm ıştır" diyor. Halbuki o tarihte kendisi bu ele alışın şiddetle aleyhin
de bulunuyordu. Nihad Erim  D.P. İktidarının o Basın Kanununu "Bedii 
Faik ve oıııın gibiler" yüzünden değiştirdiğini yazıyor ve hak veriyor. 
Doğru değildir. D.P. 63S4 sayılı meşhur kanunu Nihad Erbıı yüzünden 
ç ıkarm ıştır; buna rağmen tamamlyle haksızdır. Nihad Erim  Basın Ka
nununun himavek&r faslından faydalanıp mahkemelere koşmadığını 
söylüyor. Doğru değildir. İdeal arkadaşları Menderes ve Sefa Kılıçlıoğ- 
lııvla beraber Batın mahkemesine koşup, hem de kanmtun son tadilleri
nin tatbikini istemiştir. Hüseyin Cahidtn dâva mevzuu olan yazdan 
hakkınrfcı “ 1954 seçimleri arifesinde Izm itte seçim İşleriyle meşgul bu
lunduğum bir sırada sayın Yalçının sayın tnöniiyU müdafaa maksadıyla 
gazetemde neşrettiği başmakaleler" demesi ve Menderesten bahse
derken “sayın M<tıderes memleketin nadir yetiştirdiği kıymetlerdendir, 
hürmet ettiğim  aziz bir dostumdur" cümlesini yazması bir nevi aleni 
özür dileme, kendini mazur gösterme, bu “aziz do»t”un gözüne girmek 
veya Közünde kalmak gayesini giitse de mükemmel bir samimiyetsizlik 
örneğidir. Zira bu. “politik değil, tıbbi bir mesele” diye .yazan ge
ne kendisi, “Ben o adamın eJtnl sıkmam ” diye direten gene kendi
sidir N ihad Erim  mücadelesinin parti hizmetinde, parti po litika
sı istikametinde, parti gazetesinde parti kademelerinin dalma en yakın 
mürakalıesl ve tasvibiyle yürütüldüğünü iddia ediyor. Doğru değildir. 
Genel İdare Kqruluyla Nihad Erim  dalma münakaşa halinde olmuşlar
dır Nihad Erim  “muhatabım a sert tenkitlerle hücum larım ın asıl seıbebi 
sayın Menderesin iktidarın başı ve temsilcisi oluşudur" diyor. Doğru de
ğildir. Öyle olsaydı Clııs gazetesinin zabıta muhabiriyle fotoğrafçısını ge
ce yarıları “Bav Menderes”in bir hususi resmini çeksinler diye Sağlık 
sokaktaki bir evin önüne gönderenin Nihad Erim  olmaması gerekirdi. 
N llnd  Erim  esas fikrinin, büyük meselelerin halledilebilmesi için C .H P  
ile D.P. nln iş birliği vapmaları olduğunu söylüyor. Doğru değildir. 1954 
seçimlerinde C.M.P. He işbtrliglnl o m üdafaa etmiştir. Basit bir kendini kur
tarm a gayretine sonradan bir fikri hareket kisvesi vermekten çekinmeyen 
Nihad Erim  simdi de, um um î efkârın verdiği notn düzeltmek için h â 
diseleri başka tiirlü göstermek yolundadır. Am a bunda m uvaffak ola
mayacaktır. zira hafı/a-i beşer kendisinin ve ideal arkadaşlarının san 
dıkları kadar ıılsyan ile malûl değildir. N ihad Erim  her çırpınışında m u t
laka ve mutlaka karşısında hakikatleri olduğu gibi söyleyenleri bulacak
tır. Demokrasi, polif ikacıların hatalarının kefaretini ödeme.» mecbur kal 
dıkları rejim in adıdır ve o rejimde Şefin eteği altına glrmok insanı kur
tarmaz.

O  halde yazıda doğru olan nedir? Doğru olan Nihad E rim in şu 
cümlesidir: "Memleketin hayır ve selâmetini düşünen ve Istiyen her aklı 
haşmda vatandaş beni hafızasının mutena köşesinde elbette muhafaza 
eder”. Hem de en mutena köşesinde! Bugünkü ve yarınki nesillere
ebedî bir ibret olsun diye...

AKİS

AKİS, 20 TEMMUZ 1957

Bu. C.H.P. İstanbul il teşkilâtında 
uzun zamandan beri süren bir ik ili
ğin tezahürüydü. İk i grup arasında 
Turhan Feyzioğlu ile sohbet etmek 
bile bir rekabet mevzuu haline geti
rilm işti. Aynı rekabet ilkbahar arife
sinde Muhlis Sırmalının başkanlığın
daki idare heyetinin infisahına yol aç
mış ve C.H.P. nin İstanbul teşkilâtı o 
günden bugüne Dr. Fazıl Şerafettin 
Bürgenin başkanlığındaki bir m üte
şebbis heyet tarafından idare edilmiş
ti. Bu haftanın sonunda Cuma günü, 
meşhur Spor ve Sergi Sarayının sa
lonunda il kongresi toplanacak ve iki 
rakip grup burada kozlarını paylaşa
caklardı. Hazırlık lar bütün hararetile 
aylardan beri devam ediyordu. Bir ta 
rafın fikirlerini llham i Sancar. diğer 
tarafınkileri Muhlis Sırmalı temsil e- 
diyordu. İk i tarafın da başlan İl baş

kanlığ ına kendilerini aday göstermi
yorlardı. llham i Sancar sıhhatini ve 
işlerini öne sürerek bu vazifeyi ka
bul edemiyeceğini birçok kere söyle
mişti. Muhlis Sırmalı ise son istifa 
hadisesinden sonra AK İS ’e yolladığı 
mektubunda “başkanlık devrinin bir 
rüzgâr gibi geçtiğini" ifade etmişti. 
Grupların başları il başkanlığına ta 
lip değildiler ama bu mevki için des
tekledikleri birer adayları mevcuttu, 
llham i Sancar ve arkadaşları Ekrem 

Özdeni bu işe en lâyık adam diye 
gösteriyorlar: Muhlis Sırmalı grubu 
ise Fehmi Atançı destekliyordu. İlk 
nazarda Ekrem özden başkanlık için 
daha şanslı görünüyordu. Zira ken
disini destekliyen grup daha kuvvet
liydi. Yalnız bir nokta Ekrem Öz
den taraftarların ı düşündürüyordu 
Teşkilâtta Ekrem Özdeni sevmiyen- 
lerin sayısı da hemen hemen sevenler 
kadardı. Bu hal ilerde başkanın çalış
malarını güçleştirebilirdi. Bu sebep
le başkanlığı kabul etmesi için llha-

Şemsettin Günaltay

Biçilm iş bir kaftan

u



YURTTA OLUP BİTENLER

mi Sancar üzerinde yeniden tazyik
lere başlandı, İlham i Sancar bu ne
viden ısrarları şimdiye kadar inatl» 
savuşturmuştu. Am a kongrenin yak
laştığı günlerde tutum unda bir yu
muşama başgösterdi. Belki de son da
kikada il başkanlığım  kabul edive- 
recekti.

F akat İstanbul teşkilâtın ın içinde
ki bu rekabet, bilhassa Genel Merkez 
tarafından iyi karşılanmıyor ve se
çimlerin arifesinde birçok kimseye 
rahatsızlık veriyordu. Kongredeki 
milcadeleden kim  galip çıkarsa çık
sın geriye bir m ağlûp grup kalacak 
ve bu, ihtimal huzursuzluk yarata
caktı. Bunun çıkar yolu kongrede 
her ik i gruba da kazanma şansı bı
rakm am aktı. Bu ise ik i gruba da 
mensup olmayan ve delegelerin oyla
rını kolayca toplıyabilecek kadar 
kuvvetli bir şahsiyetin il başkanlığı
na aday olarak gösterilmesiyle m üm 
kündü. Bu iş için biçilmiş bir kaftan 
da mevcuttu: C.H.P. iktidarının «on 
başbakanı Şemseddın Günaltay.. 
Şenıseddiıı Günaltay, İstanbul il tıaş-

Oğluna Bak, 
Babasını A l.. mı?

B ir Iiur. 1*. kongresi sonunda 
Prof. KöprülUye tebrik telg

rafı çekilmesine karar verilmiş. 
Sebep ? “Fikirlerini söylemek
ten çekinmeyen, memlekete ha
yırlı bir evlâd yetiştirm iş olma
sından doıayı.’’

Hey A llahım , şöyle bir telg
rafı bir de sayın Profesörün 
vaidesiııe çekebilsek! •

kanlığ ım  kabul ettiği takdirde kong
re delegelerinin reylerini kolayca 
toplıyabilirdi. Şeıııseddin Günaltayın 
il başkanlığı, karşı tarafın kazanm a
sını Önlediği için rakip grupların da 
hiddetini değil, memnuniyetini mucip 
olacaktı. Her ik i taraf da il başkan
lığ ın ı ele geçiremedigi için üzülecek

yerde, karşı tarafın kazanamam ış ol
masını düşünerek memnun olacaktı. 

Gözler liderde

C
H.P. İstanbul İl müteşebbis hç- 
yeti, kongre için tam  70 sayfalık 

bir rapor hazırlam ıştı. Bunun için e- 
pey emek sarfedilmiş, bunca göz nu
ru dökülmüştü. Raporda üzerinde du
rulan belli başlı meseleler, işbirliği, 
Kıbrıs ve istim lâkti. Bunlar arasında 
bilhassa istim lâk mevzuu İstanbullu
ların her gün içinde yaşadıkları m a
halli bir mesele olarak son derece a- 
lâka çekecekti. Müteşebbis heyet ra 
porunda imar faaliyeti şiddetle ten- 
kid ediliyordu. Bu arada istimlâke 
tâbi tutulan binaların kiracılarına da 
uğradıkları zarar nisbetinde bir taz
m inat verilmesi icap edeceği öne sü
rülüyordu. .

Am a Uç gün sürecek olan C.H.P. 
İstanbul İ l Kongresinin en mühim  
hâdisesi, şüphesiz Genel Başkan İnö- 
nünün konuşması olacaktı. C.H.P. 
Genel Başkanının fikirleri, seçimle
rin  yaklaştığı, Kıbrıs meselesinin a- 
levleııdigı, vatandaşın rejim mesele-

— ALT K A D E M E L E R D E  İ Ş B İ R L İ Ğ İ

* şbirliği fikri aylardan beri bir 
■ arpa boyu yol almamaktadır. C. 
M.P. ve Hur. P. eşitlik prensibin
den vazgeçmeyi düşünmemektedir. 
C.H.P. nin eşitlik esasını kabul e t
mesi çok zayıf bir ihtimaldir. Lider
lerin İyimser konuşmalarına rağ
men, işbirliğinin gerçekleşmesine bu 
nokta muhtemelen engel olacaktır. 
H a ttâ  eşitliğe taraftar C.M.P. ve 
Hlir. I*, nin beraberce İşbirliği yap
maları bile hâ lâ  Mr lâftan ibadet
tir ! Siyası partiler şimdiden “ka 
bahatli” yi tayin etmekle meşgul
dürler.

İşbirliği karşısında acaba alt ka
demelerin fikirleri nelerdir? Onlar 
da liderler gibi mi düşünmektedir
ler? Kaimi etmek lâzımdır ki lider
lerin tutum u teşkilâtın davranışına 
biiyiik ölçüde tesir etmektedir. An- 
kaıad ıı dinlediğiniz sözleri, muhte
lif illerde. ııaı^illlerln ağzından haı- 
fi harfine işitebilirsiniz. İşbirliği 
alt kademelere hile bırakılsa, m u
vaffakiyetinin liderlere bağlı olduğu 
unutulmamalıdır. Fakat diğer taraf
tan teşkilâtın düşünceleri, üst ka
demelerin tutum una tesir edecektir. 
Bıı sebeple alt kademelerin f ik ir 
lerini tanımak faydalı olacaktır. 
Bursa bu bakımdan iyi bir örnek 
teşkil etmektedir. Zira Bursa parti
ler arasındaki münasebetlerin son 
derece dostane olduğu bir memle
kettir. Muhalefet partileri ileri ge
lenleri aralarında sık sık işbirliği 
konusunda konuşmak fırsatına sa
hiptirler. Bundan başka hiç Mr m u
halefet partisi, ciddi olarak, tek ba
şına D P. yi yenebileceğini düşün
memektedir. 1»54 seçimlerinde B .K

nin 160 bin oyuna mukabil, C.H.P. 
ancak 77 bin oy alııuştır; C.M.P. 17 
binle çok geriden gelnjektedlr. Hür. 
P. Bursada beklenen gelişmeyi he
nüz gerçekleştirememiştir.

Dostluk havası ve hiçbir muhale
fet partisinin tek başına seçimleri 
kazanmak hayalini besllyemeıııesl 
nazari olarak işbirliğini çok kolay
laştırmaktadır. Fakat hakikat hiç 
te bu kadar basit değildir.

Halk Partililer için D.P. yi yen
mekten çok, diğer muhalefet parti
lerinden facia oy almak bir şeref 
meselesi haline gelmiştir. C.1J.P. nin 
en büyük muhalefet partisi olduğu
nu ispat edecekleri günü, kendile
rinden emin, beklemektedirler. Bir 
kaya başkanı daha ileriye giderek, 
işbirliğinin C.H.P. ye fayda değil, 
zarar getireceğini iddia etmektedir. 
Son aylarda çalışmalarını hızlandı
ran C.M.P. İllerin en büyük endişesi 
Halk Partisinden fazla rey a lm ak
tır. Bir zamanların kilçük partisinin 
delikanlılık çağına geldiğini göster
mek arzusuyla yanıp tutuşmaktadır.
C.M.P. İl Başkanı Halk Partisinden 
daha fazla rey alacağı hususunda 
bahse girecek bir C.H.P. li aram ak
tadır! Hlir. P. bütün üm itlerini köy 
ileri gelenlerinin “şimdilik bekleyin, 
zamanı gelsin biz sizinle beraberiz” 
vaadine bağlamıştır. Göle yoğurt 
mayası çalan Nasreddln Hoca gibi 
bir “sürpriz” beklemektedir.

Kısacası, muhalefet partilerin
den herblrl. haklı veya haksız, ken
disinin komşusundan daha kuvvetli 
olduğu hayalini beslemektedir. Bu 
durum lâfta  hepsinin taraftar oldu

ğu işbirliğinin gerçekleştirilmesini 
güçleştirmektedir. C.H P. başlıca 
muhalefet partisi olduğundan emin, 
diğer iki partinin eşitlik iddialarını 
bir türlü anlıyamamaktadır. C.M.P. 
ve lliir . P. ya hep, ya hiç demekte
dirler. İşbirliği ya eşit şartlar a l
tında yapılır, ya hiç yapılmaz. Bu 
lıartller madem kl, diyorlar, işbirliği 
Anayasayı ve Seçim Kanununu tâ 

dil etmek maksadıyla çok kısa bir 
müddet İçin düşünülmektedir, o 
halde eşitlik prensibi kabul edilme
lidir. Asıl seçimlere bilâhare gidile
cektir. Halk Partililerin cevabı ya 
sonra iki parti birleşip bize bir oyun 
ederseniz olmaktadır. A lt kademe
lerde itimatsızlık, yukardaklnden 
daha az kuvvetli değildir.

İşbirliği konusunda diyalogdan çok 
monologa ben/.iyen bu konuşmalar 
devam ede dursun, muhalefet parti
lerinin her biri “her koyun kendi 
bacağından asılır” sözüne uyarak 
durum larını kuvvetlendirmeye ça
lışmaktadır. Parti propogandacıları 
en çok taraftar kazandıran tılsım ı 
keşfetmişlerdir. Krlstof Kolombun 
meşhur yumurtası gibi bir şey: D i
ğer muhalefet partilerinin aleyhinde 
bulunmak, hayat pahalılığı üzerin
de konuşmaktan daha tesirli olm ak

tadır. Bilhassa C.M P.. C.H.P. nin 
devri sâhıktakl günahlarından bah
setmek fırsatını hiç kaçırm am akta
dır. İktidarın hâlâ terkedemedigi 
bu çok denenmiş silâh, C.M.P. D 
sllâhşörlere de hizmet etmektedir. 
Hürriyet kahramanlığı sanki inhi
sarındaymış gibi lâ f ettiği iddia e- 
dilen Hür. P. bile C.M P. Ulerln
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Dr. Sarul, Hayri Göneni tebrik ediyor

“Ben vasıtayım , eser şenindir”

lerine karşı alâkasının son derece u- 
yandığı bir sırada sadece partililer i- 
çin değil bütün vatandaşlar için bü
yük ehemmiyet taşıyordu ve bu se
beple büyük bir dikkatle takip edile
ceği m uhakkaktı.

Genel B a lkan  İşbirliğine temas .e- 
decektı. Böylece bir mühim  mesele ü- 
zerinde bilhassa küçük muhalefet 
partilerinden gelen hücum lar cevap
landırılm ış olacaktı. Hakikaten Hür. 
P. ve C.M.P. işbirliği bahsinde C.H. 
P. yi müşkül mevkide bırakmak için 
ellerinden gelen gayreti esirgemiyor- 
lardı. Hür. P. liderleri hfılâ geçen yıl 
vermiş oldukları "ültim atom  m uhtı
ra” yı basına yaptıkları beyanatlarda 
bahis mevzuu ediyorlardı. Bunun son 
misali Fethi Çelikbaşm bu haftanın 
başında, hem de Genel Başkan Fevzi 
Lûtfi Karaosmanoğlunun refakatinde 
İstanbul» gittiğinde "bizim  m uhtıra
m ız ortada” mealindeki sözleriydi. 
Genel Sekreter İbrahim  Öktem de 
aynı fikri ileriye sürmüştü. Halbuki 
anlaşmaya varmanın yolunun o m uh
tıradan geçmediğini Hür. P. ileri ge-

Dojjan AVCIOGLU

“sengi târi/.” inden kurtulamamak- 
tadır. C.H.P. “boyundan büyük 
lâflar eden” C.M.P. nin devlet ada
mı olacak çapta insanlara sahip bu- 
luıımadığını ileri sürmektedir.

Muhalefet partilerinin birbirleri
nin aleyhine ka/.aıulıkları bıı küçiik 
zaferler herhalde işbirliğini kola.v- 
laştırmaıııaktadır. Hııgiin kötü de
nenle yarın birleşmekte, meslekten 
partililer lıir mah/.ıır görmeseler de, 
her seçmen bunu kolay kolay anla- 
nııyacaktır.

Bıı atmosfer içinde D.P. iktidarı 
oankı unutulmuş gibidir. Sadece üç 
muhalefet |>artisi ve ufak kavgaları 
vardır. Böbürlenme, itimatsızlık, 
birbirini çekiştirme asıl meseleleri 
gölgede bırakmıştır. •

Bununla beraber D.P. yi yenmek 
İçin tek şaıısı birleşmekte bulunan 
Bıırsadaki muhalefet teşkilâtına iş
birliğini kabul ettirmenin muhal 
olduğu santimantalidir. A ııkarad ı 
varılan hir anlaşmanın yaratacağı 
“şok” mevcut psikolojiyi bir anda 
değiştirebilir. İşbirliği, eğer hak i
katen isteniyorsa ancak liderlerin 
anlaşması ve birlikte hareket etme
siyle gerçekleşebilecektir. Liderler 
hâlen ufak parti hesaplarından sıy
rılamamışlardır. Her anlaşma kar
şılıklı fedakârlıkların sonucudur. 
Fakat muhalefet partileri liderle
rinden herbiri kendisinin azami fe
dakârlığı yaptığından şüphe bile 
etmemektedir.

Kapı her ihtimale karşı aralık 
bırakılm aktadır; fakat seçimler ari
fesinde işbirliği meselesi lıâ lâ ç ık 
mazdadır.

lenlerinin bilmeleri lâzımdı. Hür. P. 
lilerin bir başka teranesi de "m üsa
vat” idi. Kuvvetlerin müsavi olduğu 
hallerde müsavattan daha tabii bir 
şey olamazdı. Am a daha az zenginin 
daha çok zenginle ortaklık kurarken 
"varlık larım ız nisbetinde müsavat” 
yerine “cebimizdekinin yansı senin, 
yarısı benim" demesi nasıl garipse C. 
H.P. nin “daha zengin" olduğunu ka
bul eden Hür. P. nin hâ lâ  o türküyü 
söylemesi de yakınlaştırmayı kolay- 
laştırm ıyacaktı.

İnönü bunlara cevap vermekle be
raber işbirliği kapısını elbette ki a- 
çık tutacaktı. Genel Başkanın asıl bü- 
yük şikâyeti Seçim Kanunundan ola
caktı ki iktidarın o şikâyete kultık 
vermesi kendisi için faydasız sayU- 
mıyjftaktı.

D. P.
İşler çatallaşınca

A kbıyıktaki ahşap Köprülü kona-
ğının geçen haftaki misafirleri 

“büyükanne Köprülü” nün elini öp
mek istediklerinde çok defa konağın 
geniş balkonuna götürülüyordu. Siyah 
lı beyazlı, sade dikişli, pötikare bir 
elbise giymiş büyükanne vaktinin bü
yük bir kısmını balkonda, Onhan 
Köprülünün 1 yaşındaki oğluyla meş
gul olmakla geçiriyordu. "İnsanların 
hislerine dahi hevesli bir kurulla teş
riki mesai edemiyeceğini” bildirdik
ten sonra artık  "işsiz” kalan Orhan 
Köprülü de balkonda oğlunun ve ba

baannesinin yanında yer almaktan 
zevk duyuyordu. Akbıyıktaki eski, 
ahşap konağın balkonunda üç farkiı 
nesle mensup üç insanın neşeli kah
kahaları işitiliyordu.

Babaanne uyanık bir kadındı. O r
han Köprülünün ismi etrafında yara
tılan hadise hakkında muntazaman ı- 
zahat alıyor ve torununun hareket
lerini tasvip ediyordu. Orhan Köprü
lünün başını yemeğe yeminli bir züm 
renin tertipleriyle, Orhan Köprülünün 
inhilâl etmiyen İl başkanlığı m evki
ine Hayri Gönenin seçilmesi, İstan
bul D.P. teşkilâtını iki başlı olmak 
gibi garip bir vaziyete düşürmüştü. 
Bu durum Orhan Köprülüyü zerre ka 
dar üzülmüyordu, işi bu hale sokanlar 
hal çaresini de bulsunlar diyordu. O r
han Köprülü ne İl başkanlığından, ne

D.P. den ayrılmayı düşünmüyordu. 
Ayrılık onun için son çareydi ve bu 
yola sapan asla Orhan Köprülü ol- 
mıyacaktı. Orhan Köprülü hareketin 
karşı taraftan gelmesini bekliyordu. 
Orhan Köprülü, D.P. ile olan m üna
sebetlerini bir baba ile haşarı ve hay

laz oğlununkine benzetiyordu. Oğul 
ne kadar yaramazlık ve haşarılık et
se, ne kadar ziyan verse babalık sev
gisi bunu hoş görmeyi ve evlâdı bağ
ra basmayı icap ettirirdi. Orhan Köp
rülü D. P. yi işte böyle müsam a
hakâr bir baba şefkatiyle seviyordu; 
haşarılıkları hoş görmeye, ziyanları 
sineye çekmeğe hazırdı.

Orhan Köprülü, ihraç edilmedik
çe D.P. den ayrılmaya niyetli değil
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di. Bundan başka eğer D.P. den ih 
raç edilirse üniversiteye de dönnıiye- 
ceğini yakınlarına söylemekten ye
kinmiyordu. Bunun mânası Orhan 
Köprülünün siyasi hayattan ayrılm:- 
yacağı idi. ih tim al mücadelesini bir 
başka siyasi partiye girerek yapacak, 
fik irlerini başka saflarda m üdafaa e- 
decekti.

Karnı yakada

O rhan Köprülünün verine Hayri 
Göneni getirmekle bütün mese

lenin halledileceğini ve ortalığın süt 
lim an olacağını sananlar ne kadar 
yanıldıklarını şimdi daha iyi anlıyor
lardı. Hiç sırası değilken D.P. nin ba
bına yeni bir dert açmışlardı ve esa
sen Orhan Köprülüyü çok tutan teş
k ilâ tın  bir gün bunun hesabını sor
maları muhtemeldi. Hayri Gönen İl 
başkanlığına getirildiği gün. D .P 
merkezinde birer kurmay edasiyle ge
zinen ve tebrikleri kabul eden "teş
k ilâtçı zat" ların pirinçte ayıklana
cak pek çok taş olduğunu farketmc- 
leri İlk keyif kaçıncı husus idi.

Orhan Köprülünün yerine bir 
hamlede Hayri Göneni geçirivermek 
ilk anda pek baş döndürücü ohnuştu. 
Tebrikler gırla gidiyordu. Tebrikçile- 
rin arasında bizzat Dr. Mükerrem Sa- 
rolun da bulunması kimsenin gözün
den kaçmamıştı. Am a Dr. Sarol tah 
m in edildiği kadar memnun değildi. 
Z ira bütün maksat, Orhan Köprülü 
yerine yeni bir başkan getirmek de
t i l ,  bu "buhran" dan faydalanarak 
geçici bir idare kurulu teşkil etmek
ti. Şüphesiz Orhan Köprülünün yerin
de Hayri Göneni görmek Dr. Saroîu 
memnun ederdi. Am a Hayri Gönenin 
yerinde Dr. Sarolu görmek daha çok 
memnun edici bir netice olacaktı.

C. M. P.
Bir yıl geriye!.

Fuad Arna. Ahmet Tahtakılıç ve 
Ahmet Bilginden müteşekkil “C. 

M. P. vazifeye devam ekibi” Bayra-

Esti Nesimi___

Nevbahar ...

(i  ünlerden Pazartesi. B ir Bay-
•  ram pazartesisi değil. B ir iş 

Pazartesisi. Şimdi geliniz tstaıı 
huldak) bir sunator.vomun açılış 
merasimine kimlerin İştirak e t
tiğ in i Anadolu Ajansından oku
yalım : Cumhurbaşkanı Celâl
Bayar. B.M.M. Başkanı Refik 
Koraltan. Başbakan Adnan 
Menderes, Devlet Bakanı Km in 
Kalafat, İçişleri Bakanı Dr. N a
m ık Gedik. Maliye Bakanı H a 
şan Polatkan. U laştırma Bakanı 
A rif Demlrer. Çalışma Bakanı 
M üm taz Tarhan, Dışişleri Ba
kanlığı Genel Sekreteri. İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarı. Çalışma 
Bakanlığı Miksteşan, Umum 
Müdürler v.s., v.s..

Biliyorsunuz değil mi. Ana
yasa der ki Türkiye Cumhuriye
tinin Başkenti Ankaradır.

m ın ikinci gününden beri Karadeniz 
sahillerini dolaşmakta, teşkilât ve 
partililerle görüş teatisinde bulun
maktadır. Bu gezide C.M.P. liderleri
nin davranışları ve kongrelerde ku l
landıktan dil. seyahatin başlangıcın
da uyanan ümitleri bir anda hiçe in 
direcek istikamette olmuştur. "C.M.P. 
vaziyefe devam ekibi” doğrusu ge
zisine çok şanslı şartlar içinde başla
mıştı. Bölükbaşımn tevkifi hâdisesi 

C.M.P. etrafında tasavvur edilemiye- 
cek kadar büyük bir alâkanın teşek
külüne yol açmış, bu hareketin u- 
yandırdığı aksülânıel muhalefet par
tileri ileri gelenlerini birbirlerine doğ
ru itm işti. Bu suretle, başka türlü bu 
derece yakınlaşmalarına im kân olmı- 
yan muhalefet ileri gelenleri mütead
dit defa bir masa etrafında toplan
mak ve bazı müşterek meselelerini

kuşbakışı da olsa birlikte gözden ge
çirmek fırsatına kavuşmuşlardı. Bö- 
lükbaşının tevkifinin uyandırdığı a- 
lâka halesi İçinde ve diğer muhale
fet partilerinin ileri gelenleriyle ya
pılan görüşmelerden sonra çıkılan 
bir yurt gezisinden "vazifeye devam 
ekibi”nin partisi bakım ından büyük 
kazançlarla dönmesi beklenebilirdi. 

C.M.P. liderlerinin seyahatin arifesin
deki havası da böyle bir üm idin 
doğmasını haklı gösterecek gibiydi. 
Am a ne çare, üm itler boşa çıktı. C. 
M.P. ekibinin hatipleri Ankaradan u- 
zaklaşıp yayla havası yerine Karade- 
nizin serin ve rutubetli ' havasını te

neffüs etmeye başlayınca değiştiler 
ve Karadenizde Ankaradakinden çok 
farklı bir dil kullanmayı tercih etti
ler. C.M.P. yeniden 1956 yazındaki 
teranelere avdet ediyor, elindeki okla
rı İktidara olduğu kadar C.H.P. ye 
de savurmaya hususi bir itina göste
riyordu.

Tehditlerin maksadı

X  /  eselâ. A laçamdaki kongrede kür- 
süye çıkan Fuad Arna. C.M.P. 

nin Ankarada Bayındır Sokaktaki 
Genel Merkezine Bölükbaşımn tev
kifinden dolayı duyduğu üzüntüyü 
belirtmek için gelen İnönüye söyledi
ği sözlerle Alaçamdaki beyanatı ara
sında ne kadar büyük farklar vardı. 

Ankarada işbirliğine adeta şitap A r
na. söz gelip işbirliğine dayanınca, 
Karadeniz sahillerinin havasının tesi
riyle yuvarlak sözlerin gerisine sı
ğınıyor ve “Vatanseverliğin İcapları 
ne yapılmasını emrediyorsa, onu yap

maya kararlıyız" diyordu. Vatanse
verliğin icapları, şüphesiz. C.M.P. mn 
inhisarında değildi ve herkes ne ya
pıyorsa bunu vatanseverliğin bir ica
bı sayıyordu. Ama Kuad Arna bu 
noktada da durmuyor, işbirliği bah
sinde C. H. P. yi ithama girişiyor ve 
sonunda da parmağını göğe kaldm p 

C.H.P. yi tehdide girişiyordu. Arnaya 
göre C.H.P. işbirliği mevzuunda sarih 
olnfaktan çekiniyor ve istikbalde doğa

‘DEHŞET YOLCULARI
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A R İ V i n  Y a z ı  M ü s a b a k a s ı

Demokratik Rejim içindej Yaşamağa; Azimli-- .

Milletler Ne Şekilde Hareket Etmelidirler?
A. SAK IEROÛ LÜ

P\emokratik rejim içinde yaşam a- 
'ğ a  azim li milletler herşeyden 

evvel demokrasinin ne olduğunu öğ
renmelidirler. Bir devletin Uç beş 
büyük şehrinde yaşayan vatandaş
larının demokrasi hakkında bir tı- 
k ir  edinmiş olması o Ülkenin de
mokrasiyi hazmedeceğine kâfi «e- 
bep sayılmamalıdır.

Demokrasi her şeyden evvel f ik 
ri tartışma ve gelişme sistemi o l
duğuna göre, uvgulandığı ülkedeki 
vatandaşların en azından gazete o- 
kuyacak ve okuduğu haberleri an- 
lıyacak bir kUltUr seviyesine eriş
m iş olması gerektir. Her şeyi Tanrı
dan bekliyerek, dUnya işlerinden e- 
lini eteğini çekip miskin bir tevek
küle kapılmamak gerektir. Bunun 
için ilk şart; bütün köylere ilkokul 
yapılmasıdır. Her ülkenin geri çev
resi köy, geri unsuru daima köylü 
olagelmiştir. Binaenaleyh, demok
ratik rejim  içinde yaşamağa azim 
li m illetler işe köylünün eğitim in
den başlamak zaruretindedirler. Bu 
yola sapılmaz da, çeşitli siyasi par- * 
tiler köylüye, muasır medeniyete 
göre çok geri hayatında . oy endi
şesiyle . devamlı tâv iz verme yolu
nu tutarlarsa, demokrasiyi geliştir
meğe azim li m illetin aydın çevrele
ri siyasî teşekküllere karşı gerekli 
fikri tepkiyi göstermekten geri ka l
mamalıdır.

Diyelim, insanlarının kü ltür or
talaması ilkokul seviyesini bulmuş 
bir ülke var. Bu ülke, demokratik 
rejim  içinde yaşamağa kararlıdır, 
tik  yapılacak şey basma tam bir 
serbesti vermektir. Bu suretle basm 
halkın sesini duyuracak im kâna sa
hip olacak, halk Uç beş zenginin sı
nırlandırılm ış basın hürriyeti za
manında, ticari emellerle yürütme
ğe çalıştıkları m agazin gazetelerine 
rağbet etmiyecek dilek ve istekle
rini sütunlarına cömertçe geçiren, 
eğitimine önem veren fik ir  organ
larına itibar edecektir.

Her sınıf meslek erbabının, mes
leki teşekküller kurması, mesleki 
isteklerini serbestçe belirtmeleri, 
gelişmeleri kanuni tem inat altına 
alınmalıdır. Vatanın bütünlüğüne 
bağlı, halkının hayat ve kü ltür se
viyelerini geliştirmek amaciyle ku 
rulmuş bütün siyasi partilerin tam  
bir serbesti havası içinde çalışma
ları tem inat altında bulunmalıdır.

Vatandaş, haklı bulunduğuna 1- 
nandığı konularda ilk başvuracağı 
yerin, tem inatlı yargıçların iş gör- V. 

^--------------  - ______ _

- I I I  -

dUğü mahkemeler olduğunu bilme
li, yargılanması sonucu alman ka 
rarın en küçük bir tesirden ârı ka
nunun ve bağımsız yargıcın vicda
nının hükm ü olduğuna tereddütsüz 
inanmalıdır.

Tam demokratik esaslara göre 
hazırlanm ış bir anayasanın hüküm 
lerine ayk ın  bir kanun Meclisten 
çıkmamalı, çıkarsa vatandaşın bu 
kanun karşısında hak ve hukukunu 
korumak amaciyle kurulmuş olan 
anayasa mahkemesi derhal hare
kete geçmelidir.

Seçim Kanunu rey sahiplerinin 
kafasında en küçük bir tereddUt 
yaratm ıyacak şekilde yapılmalı, 
kaç bin kişiye bir milletvekili seçi
lecekse o kadar reyi kazanabilm iş 
olan kendisine rey vermiş kişileri

*-----------------------------------------------------

M ü s a b a k a n ı n k 

Ş a r t l a r ı
1 — A K İS 'in  bu geneki yaaı m ü 

sabakası iç in  seçilen m rv ıu  
şu du r ; D em okra tik  re jim  İçinde 
y a lam ağa  az im li m ille tle r  ne te 
k ild e  hareket e tm e lid ir le r?

9  —  M üsabakaya ka tılm ak  için
gönderilen  y a z ıla r  k âğ ıd ın  b ir  

yüziine  m ak inay la  ve u rta  a ra lık ta  
y a tıla rak , u zun lu ğu  da 23x30 eb’- 
a d ın d ak i k âğ ıt la r la  ik i aayfa.vı te
cavüz etm iyecektir.
^  —  Gelen yaz ıla r  önce A K ÎS '*

İn yazı İtle r i k adrosundan  k u 
ru la rak  b ir  k ü çük  jü r i  ta ra f ınd an  
incelenerek, uygun  görü len  A K İS ' 
te neşredilecekti*.

4 —  Y az ıla r ın  neşrine 1 T em 
m uz 1957'de ban lanarak  ye 31) 

N isan 1958 den snııra «elen y az ı
la r  m üsabaka  d ış ın d a  b ırak ıla cak 
t ır .

e  —  A K lS 'te  neşred ilen y az ıla r  
19.11* Mayısı baş ında  top lanarak  

o lan  se lâh iye tli b ir  jü r i  ta ra fından  
incelenerek. B ir in c ill ik  ka /anau  
yaz ın ın  sah ib ine  1.000; İk inc ilim i 
kazanan y az ın ın  sah ib ine  500 ve 
Ü çün cü lü ğü  kazanan y az ın ın  s * , 
h ib ine  de 250 lira  te lif h *kk ı öde
necektir. Ilım dan  başka b ir in c il i
mi kazanan y az ın ın  m u h a rr ir in in  
resm i 1958 M ay ıs ın ın  o rtas ında  ç ı
karak  o lan K esilir i y ılım ız ın  Uk 
say ıs ın ın  k a p a l ın ı  sös liyerek tir.

—• M üsabakaya ka tılacak  y a z ı
la r ın  “ A K İS  M ecm uası, yazı 

m üsabakası aerrla i P . K . 682 - 
A n k a ra "  adresine posta lanm ası lâ 
z ım d ır .

m utlaka Mecliste temsil edebilme
lidir.

Demokratik rejim  içinde yaşa
m ağa azim li milletlerin polisi va
tandaşta korku değil, saygı ve sev
g i hissi yaratmalıdır. Vatandaş po 
lisin elindeki cop'un iktidardaki si
yasi zümrenin tesiriyle sırtı ve ayak 
tabanı için, selâhiyetlerinin de in 
sanca hakların ın  aleyhinde işliye- 
ceğini düşünmemeli bile. Aksine, 
polisin, bütUn demokratik hak la
rının korunmasında kendisine yar
dımcı olduğunu bilmeli, bu hak lan  
zedeleyicilere karşı, kanuni hak ve 
selâJıiyetlerini en amansız bir şe
kilde kullanacağına kesin olarak i- 
nanm alıdır.

Demokratik rejim  içinde yaşa
m ağa azim li milletlerin vatandaşla
rı, mensup oldukları siyasi parti 
sevk ve idare mekanizmasında bu
lunanların program ve tüzüğe kesin 
surette, bağlı kalm alarım  sağlama
lıdır. Siyasi toplulukların liderler 
peşinde sUrUklenmesinin dik tatörlü
ğe doğru bir akış olduğunu unut
m am aları lâzımdır.

Buraya kadar kısaca sıraladığı
m ız hususlara bağlı kalan m illet
ler, en karakteristik niteliği; tab i
atın  harika yaratığ ı insanın kafa
tasının içindeki fikirleri, acemj bir 
cerrah gibi operasyonla değiştir
meğe çalışan tedhiş ve terör reji
m i d ik tatörlüğün zıd kutbuna, her 
fikre aynı derecede hürmet göste
ren demokrasiye kavuşmuş olurlar.

Demokrasiye kavuşmak demek, 
kısaca; vatandaşlık hakkına, fik ir 
ve fik rin  ifadesi hürriyeti hakkına, 
vicdan hürriyeti hakkına, kültUrel 
gelişme hakkına, çalışma ve çalış
manın karşılığ ı, dinlenme ve eğ
lenme hakkına yani insanlık hay
siyetine uygun bir yaşayış sağlan
ması hakkına, devamlı eğitim  hak 
kına ve doğrudan doğruya serbest
çe seçtiği temsilcileri vasıtasiyle 
memleketinin kamu işlerinin yöne
tim ine katılması hakkına sahip ol
m ak demektir.

Çok kere bütün bunlara kolayı
na sahip olunmıyabilinir. Emek, ter, 
gayret sarfetmek gerekebilir. Is tı
raplara ve mahrumiyetlere katlan
m ak icap edebilir. Fakat, demokra
si rejim i içinde yaşamağa azim li 
milletler, vahaya uiaşabilmek için 
çölün amansız şartlariyle yılmadan 
savaşmak gerektiğini bilmeli, İn
san azm inin sınırı olmadığına inan- 

^  malıdırlar.
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FITRTTA OLUP BİTENLER

T e m i z e  Ç ı k m a k

T T Advsenin geçtiği y e r  N a z il l i  N a z il l i ’d e  bir g a z e te  çıkıyor. Gazetenin 
i l  sahibi Hür. T nin başkanı olan bir avukat Gazete m illetvekili Şev
ki Hasırcı ile a lâkalı neşriyat yapıyor, iddiası,m  göre Şevki Hasırcı oto
mobil karaborsanlıfiıvd/ın gayri meşru para kapanmıştır. M illetvekili 

gazeteyi ddva ediyor.

Hâdisenin buraya kadar olan kısmi 1957 Türkiyesinde her giin olup 
biten, ah vali adiyeden bir gazete havadisidir, h in  mühim  kısım bundan 
sonra cereyan ediyor. Taraflar mahkemeye gittiklerinde Şevki Hasırcı 
filan, filan, filan numaralı Basın kanunları gereğince kendisi aleyhinde 
yazı yazmış olan gazete sahibinin hemen mahkûm edilmesini istemiyor. 
İstese, gazete sahibi otomotik şekilde hüküm giyecek, zira bir milletve
kiline karaborsacılık atfetmek o filan, filan, filan numaralı kanunlar 
karşısında bayiik bir suçtur. Hayır! Milletvekili diyor k i: ' Ben böy
le bir şey ı/apmatlım. Gazeteci buyursun, iddiasını ispat etsin. Ben kendi
sine ispat hakkı tanıyorum .”

Mahkeme talebi nazan dikkate alıyor ve gazeteciden iddiasını is 
pat etmesini, delillerim getirmesini istiyor. Gazeteci iddiastnı ispata m u
vaffak olamıyor. Ih ıruşm alann  nihayetinde anlaşılıyor ki Şer>ki Hasırcı 
otomobil karaborsacılığından gayri meşru bir kazanç temin etmemiştir, 
alın  açıktır, hakkında yazılanlar isııatttr. Vaziyet bu şekilde ortaya çı
kınca mahkeme iddiasını ispat edemeyen gazeteciyi hapse ve para ceza
sına mahkûm ediyor.

Fakat hadise bu kadarla da bitmiyor. Karar tefhim olunup Şevki 
Hasırcı temine çıktıktan sonra dâvacı avukatı mahkemeye bir istida ve
riyor. Bu istidada m illetvekilinin dâvasından feragat ettiği bildiriliyor. 
Dâva düşüyor, gazetecinin hapse atılmasına mahal kalmıyor.

Mesele kapanmış, hakikat anlaşılmıştır.

★

Ç  imdi. Şevki Hasırcı büyümüş m üdür, yoksa küçülmüş müdür T Umu-
Y  nıl efkâr nazarında sempatik m i olmuştur, antipatik m it  Eğer m il
letvekili ispat hakkı tammasaydı ve mahkeme gazeteciyi iddiasını tet
kik etmeden m ahkûm  etseydi Şeı ki f la .n m  ahundaki şiiphe lekesini 
ömrü boyunca temizliyemendi. Hele iddiasını ispat edemeyen. haksız çt- 

| kan gazeteciyi affetmesi büyüklüklerin en biiyüğU olarak Şevki Hasırcıya 
sadece şeref vermiştir. İşte ispat hıtkkının fazileti budur, buradadır.

B ir de mahkemelerde “ ispat hakkı tanıtmanı da. tan ım am ” diye tepi
nen; üstelik tahkikat sırasında, yaptıkları bildirilen marifetleri yaptık
ları senetlerle. noter muka-veleleriyl«. delillerle sabit olan; fakat doğru
yu yazan gazeteciyi “ ispata cevaz »lm ad iğ i" mucip sebebile m ahkûm  
ettirip hapse attır tan siyaset adam larım  düşününüz.

Onlar başlan yukarda dolaşabilirler mi ve lütfen söyleyiniz hangisi. 
Şevki Hasırcı nıı yoksa onlar m ı insanlarım ve A llahın önünde temize 
çıkm ıştır f

cak mesuliyetleri diğer siyasi teşek
küllere yükliyecek bir sivaset tak ip 
ediyordu. Bu. elbette tasvip edilemez
di. İşbirliği bahsinde sadece “vatan
severliğin icaplarını" yerine Retırece- 
ğini söyleyen C.M.P. Genel Başkan 
vekili kemali cesaretle C.H.P. nin sa- 
rahattan uzak olduğunu iddia ediyor 
ve böylece bizzat kendisi istikbalde 
doğacak mesuliyetleri diğer bir siya
si teşekküle yüklemeye gayret edi
yordu. Asıl tasvip edilemiyecek olan 
buydu.

C.M.P. kendisini işbirliği fikrin in 
şampiyonu ve bu mevzuda âdeta bir 
melek olarak gösterme gayreti içinde 
işbirliğinin asgari şartı olan m uhale
fet partilerinin birbirine hücum et
memeleri prensibini çiğnediğinin fa r
kında değilm iş gibi davranıyordu. 
Halbuki C.H.P. nin -C.M.P. ve Hür. 
P. nin tam zıddına - işbirliğinin 
bu asgari şartına dikkatle riayet et-

şimdiye kadar diğer muhalefet par
tileri aleyhine propagandaya giriş
memiş ve diğer muhalefet partilerinin 
gelişmesini önliyecek bir faaliyete 
C.H.P. tevessül etmemişti. Bu, hâdise
leri dikkatle takip eden vatandaşların 
gözünden kaçmıyan bir noktaydı.

Halbuki C.M.P. nin şimdiki lidari 
büyük bir safiyet içinde, bundan hiç 
haberdar değilmişçesine diğer bir 
muhalefet partisini tehdide bile ka l
kışıyordu. Am aya göre, C.M P., “ha l
k ı iğfale yarıyacak bu metodlarla re
jim  mücadelesinin yapılm ıyacağıra 
inandığı içindir ki bizzarur hakiki 
mesulleri um um i efkâr önünde tes- 
bite mecbur” kalacaktı. Bu sözlerde
ki tehdit ve tehdidin hedefi aşikârdı. 
Ama C.M.P. Genel Başkan vekilinin 
sözterindeki samimiyetsizlik te o de
rece aşikârdı. Bunu anlamak için, 
çok değil bir sene geriye dönmek k â 
fiydi. Geçen yaz işbirliği fikri en ha-

tigi biliniyordu. H i£ bir C.H.P. lidenraretli günlerini yağarken C.M.P. Ge- 

12 '

Fuad Arna
Salâhiyetiniz var m it

nel Başkanı böyle bir işe girişmeye 
selâhiyetli olmadığını söylemiş ve iş 
birliği hakkında karar verebilecek ye
gâne mliessesenin -C.M.P. tüzüğüne 
göre- ancak Genel Kurul olduğıfri'J 
iddia eylemişti. Geçen sonbaharda 
toplanan C.M.P. Genel Kurulu ise iş
birliği mevzuunda İdare Heyetine vı- 
ya lidere herhangi bir selâhlyet tan ı
m ış değildi. Bu hale göre, ya şimdi 
Fuad Arna selâhiyetli olmadığı hır 
mevzuda harekete geçerek çizmeyi 
aşıyordu; ya da geçen sene Bölükba- 
şı aslında sahip olduğu bir selâhiye- 
ti yokmuş gibi göstererek işbiıiiğtne 
yan çizmiş ve bir samimiyetsizlik ör

neği vermişti.

Fuad Arnanın “halkı iğ fa l” ile suç
landırdığı partinin lideri ise bu mev
zuda selâhiyet sahibiydi ve karşısma 
hiç selâhiyeti olm ıyan birini alıp ta 
müzakereye girişecek kadar toy de
ğildi. Bunun bizzat işbirliğinin tahak
kuku üm idini nasıl zayıflatacağını 

gayet iyi biliyordu.

C.M.P. liderinin bu şekildeki hare
ketlerinin sebebi pek basitti: İşbirliği 
tahakkuk ederse böylece daha ağır 
basacaklarım ve müsavatı değilse b i
le, bir büyük parsayı koparacaklarını 
sanıyorlardı. İşbirliği fikri tahakkuk 
etmiyecek olursa böyle hareket etmek 
le teşkilâtlarının gelişmesinin sektaye 
uğramamasını tem in etmiş oluyorlar
dı. Zira C.M.P. ye hâkim  olan bir ka- 
naata göre partilerinin gelişmesi İk t i
dara olduğu kadar C.H.P. ye hücum 
etmekle kabildi. Şimdiye kadar hep 
bu prensibe göre hareket edilmişti.

İşte, işbirliğinde samimiyet diye 
bağıranların samimiyeti bundan ifca- 

retti.
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Okullar
ölmek var. dönmek yok!

G
eçen haftan ın sonunda Cuma 
günü tam  öğle üzeri, boğucu bir 

sıcak îstanbulu yakıp kavururken 
Ankara Caddesi üzerindeki sarı bo
yalı, harap bir binanın orta katında
ki genişçe bir odada bir basın top 
lantısı yapılıyordu. Sarı boyalı bina 
İstanbul M illi Eğitim  M üdürlüğü idi 
ve basın toplantısını yapan da M illî 
E ğ itim  Bakanı Tevfik İleri..

M illi Eğitim  Bakanı boğucu sıca- 
’ *  a ve yorgun görlinü$(ine rağmen 
»özlerine canlılık katmasını biliyordu. 
Zaman zaman gözlüklerinin altından 
pırıldayan gözleriyle etrafını çeviren 
gazetecileri şöyle bir süzüyor ve aynı 
şevkle izahatına devam ediyordu. 
Tevfik İleri gazetecilere hakikaten 
çok enteresan şeylerden bahsediyor
du. Pek yakında ilân edilecek yeni bir 
karara göre, bundan böyle ortaokul 
ve liselerde talebenin doğrudan doğ
ruya sınıfta kalmaları usulü tarihe 
karışacaktı. Y ıllarca okul sıralarında 
ikmaller, sınıfta kalmalar, belgeler 
gibi türlü güçlüklerle başı derde g ir
miş olan pek çok gazeteci Bakanın 
bu haberini hayret ve şaşkınlık iç in 
de not ediyorlar ve kendi kendilerine 
"Oh, ne â lâ  memleket!" diye söyle
niyorlardı. Doğrusu ne olmuşsa, ken
dilerine olmuştu! Talebe olmak için 
bir hayli acele etmişlerdi. Ne olurdu 
sankj bundan sonra talebe olsalardı 
da yok sınıfta kalacağız, yok hakk ı
m ız yanacak endişeleri içinde boğul
madan şöyle rahat rahat bir talebe
lik yapsalardı. A rtık  bundan sonrası 
İçin talebelere ölmek vardı, ama dön
mek yoktu! Bir talebe faraza on ders
ten de k ın k  not alsa sınıfta kalm ış sa- 
yılm ıyacak ve Eylül devresinde bu 
derslerin hepsinden yeniden im tiha
na girmek hakkına sahip olacaktı. 
Halbuki vaktiyle böyle miydi ya? Bir 
talebe kazara dört dersten kaldı mı 
sınıfta kalm ış sayılır ve bütün senesi 
yanar giderdi İkmal im tihanlarına 
girmek için azami üç dersten kalmak 
gerekiyordu. Bunun bir fazlası her 
şeyi bitirmeğe yetip de artıyordu.

• Bundan birbucuk ay kadar önce 
de böyle bir başka kolaylık k aran  
çıkarılm ıştı. Orta okul ve liselerde 
bitirme im tihanlarına giren talebeler 
vaktiyle üç dersten fazlasından ka l
dıkları zaman sınıfta kalm ış sayılır
lar ve verdikleri im tihanlar da dahil 
hepsinden yeni baştan im tihana g ir
mek zorunda kalırlardı. İşte bundan 
birbucuk ay önce alınan kararla bu 
usul kaldırılm ış ve talebeler bitirme 
im tihanlannda hangi derslerden ka l
mışlarsa bir devre sonraki im tihana 
yalnız bunlardan girmek hakkını k a 
zanmışlardı. Yani sil baştan usulü il
ga edilmişti.

Şimdi buna benzer bir başka u- 
6ul, lise ve orta okulların diğer sınıf
larına da teşmil ediliyordu. Am a Ba

kanın unuttuğu bir nokta vardı: B i
tirme im tihanlan  İle sınıf geçme not
la n  arasında ince bir ayrılık vardı. 
B itirme im tihanına giren bir talebe 
faraza Tarihten lise bitirme im tiha
nım vermişse, Matematikten kaldı d i
ye yeniden Tarih im tihanına girmek 
zorunda kalınca bunun talebeye bir 
faydası olmuyordu. Bu, talebe için bir 
angarya oluyor ve m uvaffakiyet nis- 

betini büsbütün düşürüyordu. Ama 
alt sınıflardaki bir talebe için durum 
böyle değildi. Zira dokuzuncu sınıfın 
Tarihinden geçip Matematiğinden 
kalsa bile üst sınıfta Tarihle bir defa 
daha karşılaşmak zorundaydı. Bu ba
k ımdan aradaki zinciri koparmamak 
için talebeyi Matematiğe olduğu ka
dar Tarihe de uzak bırakmamak za
rureti vardı. Gerçi son yıllarda bir ta 
kım  pedagoglar tarafından Ameri - 
kada ve bazı Avrupa memleketlerin

de olduğu gibi bizde de sınıf geçme 
yerine ders geçme usulü konması yo
lunda bir cereyan belirmişti. Am a 
dünyanın neresinde olarsa olsun bir 
şey hiç değişmiyordu: Çalışmayan, 
sınıfta kalıyordu. Halbuki şimdi ge
tirilen yeni usulle sınıfta kalm a kor
kusu ortadan kalkıyor, testiyi k ıran 
la suyu getiren ayni sepete konulu
yordu ve haylazlara gün doğuyordu.. 
A rtık  “çakm ak" yoktu.. Am a dü

şünmeliydi ki M illi E ğ itim  sis
tem im iz bir yamalı bohçadan 
pek farklı değilken bu yamalı boh
çanın üstüne yeni yeni yamalar vur
m ak neye yanyacaktı? Bakan sınıfta 
kalnıa usulünün kaldırılmasına sebep 
olarak her yıl doğrudan doğruya sı
nıfta kalan talebelerin yekûnunun a-

Tevfik İleH
Talebe babasi.'.

mum ! taleb* yekûnunun yüksek bir 
m iktarına varmasını gösteriyordu. İ- 
yi ama bu kadar geniş ölçüdeki sevi
ye düşüklüğünün içtimai ve ferdi se
bepleri araştırılm ış, tetkikler yap ıl
m ış m ıydı ? S ınıfta kalmayı yasak et
mek bu derdin en tesirli çaresiydj a- 
ma, acaba bu niaboti azaltacak ve 
çocuklarım ızın öğrenme arzusunu ço
ğaltacak yeni öğretim  sistemleri ta t
bik etmek pek m i «ordu, pek m1 m ah 
zurluydu? Bu yeni usulün bi
zim memleketimizin realitelenne gö
re bir takım  mahzurları olmıya- 
cak m ıydı? Meselâ Onuncu sı
n ıfta Matematikten borçlu kalm ış bir 
talebe, onbirinci sınıfın m atem atiği
ni, bir evvelkini bilmediğine göre na
sıl tak ip edecek ve m uvaffak ola
caktı?

Gene M ili! Eğitim  Bakanının b il
dirdiğine göre okula devamsızlık 
müddeti de 60 günden 20-30 güne in 
dirilecek ve bu kadar müddet devam 
etmiyen bir talebe sınıfta kalm ış sa
yılacaktı. Hani bunlar öylesine aca
yip kararlar oluyordu ki insan ister 
istemez bu ne perhiz, bu ne lahana 
turşusu demekten kendisini a lam ı
yordu.

Tevfik İleri aynı basın toplantı
sında Bakanlığına ait diğer işlerden 
de bahsediyordu. Bakana göre son 
yıllarda pek çok işte kalkınd ığ ım ız 
gibi M illi Eğitim  sahasında da dev 
adımlariyle kalkınıyorduk. Meselâ 
Türkiyede halen Bingöl, H akkâri ve 
Tunceliden başka bütün vilâyetlerde 
liseler açılmıştı. 1950 yılında sayılan 
300 ü ancak bulan lise ve ortaokul 
sayısı bugün 600 olmuştu. A rtık  bü
yükçe nahiyeler bile ortaokula k a 
vurmak istiyorlardı. Pek çok kazada 
da lise kurulmuştu. Yalnız, evet yal
nız bir tek m üşkülât vardı. Pek çok 
lise ve ortaokul açıldığı halde bunla
ra bir türlü öğretmen bulunamıyor
du! Meselâ pek çok yerde bir tek öğ 
retmen bütün bir okulu tek başına 
idare etmek zorunda kalıyordu.

1957 yılının Temmuzunda Eğitim  
işlerimizin durumu buydu!

Bir parmak bal daha

\ /  ilil E ğ itim  Bakam basın toplan-
tısında iki Uç gün sonra Cağa- 

loğlundaki Türkiye M illi Talebe Fa- 
dejasyonuna gidip talebelerle soh
bet etti. Tevfik İleri basın toplantı
sında orta öğretim talebelerini sevin
direcek haberler vermişti. Bu sefer de 
üniversite ve yüksek okul öğrencile
rini sevindirici bir şeyler söylemeliy
di. N itekim asıl mesleği mühendislik 
olan M illi Eğitim  Bakanı sevindirici 
haberlerini esirgemedi. Pek yakın bir 
tarihte Ticaret Liseleri mezunlarına 
da diledikleri fakülteye girmek h ak 
kı tanınacaktı. Sonra Üniversitelere 
olduğu gibi Yüksek okullara da “il
m i” bir muhtariyet verilmesi düşünü
lüyordu. Federasyonun bir çok üyesi 
nedense bu ilm i muhtariyet sözünü 
duyunca gayri ihtiyari geçen yıl i- 
çlnde Ankara Üniversitesinde geçen 
bazı hâdiseleri hatırladılar ve ilm i 
muhtariyetin nasıl bir şey olduğunu 
düşündüler.
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Avrupa
Müşterek pazar

G
eçen haftan ın sonunda bütün Av- 
rupanın görülmemiş bir sıcak 

dalgası altında bunaldığı, herkesin 
akın akın p lâ jlan  doldurduğu bir sı
rada Fransız parlamentosu uzun m ü
zakereler, çetin münakaşalardan son

ra hükümetin M art sonunda Roma- 
da im zaladığı iki antlaşmayı tasdik 
ediyordu. Bu antlaşmalardan birine 
göre Batı Avrupanın Ö memleketi 
İktisadî bir birlik kuruyorlar ve bir 
"Müşterek Pazar” teşkil ediyorlar
dı. D iğer antlaşmayla, gene bu 6 Ba
tı AvrupalI memleket bir atom ener
jisi birliği - Euratom -kuruyorlardı

Fransız M illî Meclisinin bu iki 
antlaşmayı tasvip etmesiyle çok eski 
bir rtlya, hakikate biraz daha yak
laşmış oluyordu. Ayni sıralarda bu 
iki antlaşma Üzerinde müzakerelere 
başlamış olan Federal Almanya par
lamentosunun da projelen büyük bir 
memnunlukla tasvip edeceğinden şüp

he edilemezdi. Boylece, kurucuları 
tarafından "Küçük Avrupa” diye ad
landırılan müşterek bir hükümetin 
nüvesi teşekkül etmiş oluyordu. Za
manla bu iktisadi işbirliğinin teşriî, 
icraî ve kazal sistemleriyle bir mer
kez hükümetine inkilâbı beklenebi
lirdi. Boylece birliğe dahil 6 millet, 
Avrupa medeniyetini çökilnttiden 
kurtarm ak için hükümranlıklarından 
birer nebze fedakârlığa seve seve 
katlanıyorlardı. Bu yapıcı harekette 
Birleşmiş Avrupanın müstakbel kuv
vetini görmek mümkündü.

M illî Meclisteki tartışm alar

M
üşterek Pazar ve Atom Birliği 
antlaşmaların Fransız M illî 

Meclisinde, neticede kabul edilse b i
le, uzun ve şiddetli tartışm alara yol 
açacağı önceden biliniyordu. Zira ba
sında bu projeler ortaya atıldığından 
bu yana çıkan bir sürü yazıda Müşte
rek Pazaı fikrin in tahakkukunun im 
kânsızlığından bahsediliyor, birçok 
yazar ve politikacı Avrupa B irliği a- 
leylıinde vazıyet alıyordu.

Müşterek Pazar projesine karşı 
vaziyet alanlar daha ziyade aşırı sağ
cılarla aşırı solculardı. Fakat her ik i 
tarafın  muhalefet sebepleri ayni de
ğildi. ileri sürdükleri itirazlardan sa
dece bir tanesi müşterekti: Almanya- 
mn eski rüyasının boylece gerçekleş
mesi ve Avrupanın A lman tesiri a ltı
na girmesi korkusu.. Her iki taraf 
Fransız halkının kafasında yaşayan 
bu Almanya "fobi” sinden faydalan
m ak için elinden geleni yapmaktay
dı.

Sağcılar Müşterek Pazar fikrine 
şiddetle muhalefet ediyorlardı. Çün
kü bu sayede A lmanyanın Avrupayı 
tesiri altına almasına yol açmakla 
kalm ıyacak Franaayı bağımsız bir 
devlet olmaktan çıkaracaktı. Para 
bir devletin bağımsızlığım  gösteren 
ölçülerden başlıca.*; ufdı. Müşterek Pa
zar projesi, kanunlaşıp yürürlüğe g i
rince durumu zaten çok zayıf olan 
frank kısa zamanda hiç bir değeri o l
mayan bir nesne haline gelecek, bel
ki de bir müşterek para onun yerini 
alacaktı, ö te  yandan F ıansada m ali
yetler daha yüksekti. Müşterek P a 
zar kurulunca ya fabrikalar kapana
cak, ya da işçi ücretleri çok düşecek-

Mendes - Franee
İkaz sesi

ti. Fransız piyasasını A lman sanayi 
mamulleri, İtalyan dokumaları dol
duracaktı. işgücü hareketi serbest o- 
lacağından A lman işçileri gelip Fran- 
saya yerleşeceklerdi. Sağcı yazarlar
dan biri bu görüşü savunurken: "A l
m anlar Fransamn havasını, suyunu 
çok sevdiklerini memleketimizi 75 yıl 
içinde Uç defa istilâ etmekle ispat 
etmişlerdir” diyordu.

A ş ın  solcuların muhalefeti daha 
başka sebeplerden ileri geliyordu. 
Ç ünkü onlar Müşterek Pazar saye
sinde kapitalist iktisat düzeninin kuv
vetleneceğini, Fran.sanııı komşuları 
ile daha sıkı bir bağlılık yoluna gire
ceğini görüyorlardı. Bovle bir şey, 
hiç şüphesiz, onların üm itlerin i suya 
düşürecekti. Yahut hiç değilse bek
ledikleri komünist enternasyonalinin 
daha uzun zaman gerçekleşemiyece- * 
ğ in i gösterecekti.

M illî Mecliste görüşmeler başla
yınca ilkin komisyon sözcüleri görüş
lerini açıkladılar. Dışişleri Komisyo
nu adına söz alan M. Savarv Müşte
rek Pazarın faydalarım  şöyle anlattı: 
Rekabet bazı teşebbüslerin kurduğu 
inhisara son verecekti; ihtisaslaşma 
ve toplanma istihsali artıracak, m a
liyetleri düşürecekti: işgücü ve ser
maye mobilitesi de aynı şekilde tesir 
edecekti. Savary, Müşterek Pazarın 
mahzurlarını da açıkladı: Bazılarına 
göre vaktiyle İtalyada guıülen bir 
şey, şimdi çeşitli memleketler arasın
da yeniden ortaya çıkacaktı. 1858 - 
1870 yıllarında İtalyanın siyasi b ir
liğ i sağlanıyordu. O zaman Güney ve 
Kuzey ita lyanın  iktisadi şartları çok
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İKTİSADÎ VE MALI SAHADA

farklıydı. Siyasi birliğin İktisadî b ir
liğe de yol açacağı, boylece daha fa 
kir olan Güney İtalyanın kalkınaca
ğı umuluyordu. Halbuki hadiseler bu
nun tersini ispat etmişti. Kuzey İta l
ya, güneyin zararına her gün biraz 
daha sanayileşmiş, biraz daha ka l
kınm ıştı. İşte şimdi meselâ Fransa 
zarar edecek, fakat iktisadi bakım 
dan daha iyi durumda olan A lm an
ya kazanacaktı. Savary, bu görüşe 
katılm ıyordu. Fakat iki tehlikeyi be
lirtmeyi de ihmal etmiyordu: Serma
ye akıcılığı bünye fark lılık larını a rtı
rabilirdi: maliyeti düşürme gayreti 
ücretlerin düşmesine ve sosyal ba
kımdan bir gerilemece sebep olabi
lirdi. Fakat bu mahzurları ve bil
hassa ziraat mahsulleri ile ilgili güç
lükleri önlemek üzere antlaşmada 
bazı değişiklikler yapılm ıştı. Fransa- 
nm denizaşırı topraklarının kalk ın 
ması bakım ından da antlaşma ta t
m in ediciydi.

Antlaşm aların kusurlu tarafların 
dan ve boşluklarından bahseden söz
cü konuşmasının sonunda şöyle d i
yordu: “Fransa, asrın siyasi, ik tisa
di ve teknik meselelerinin halli İçin 
gerekli bir iş yapmış olma duygu
suna rıza göstermelidir Antlaşm a m il
li menfaatler arasında, liberalizmle 
plâncılık arasında bir uzlaşmadır.

H e r  şey önceden kestirilemez: fa 
kat konulan vâdeler ve elde edilen 
mekanizmalar teşebbüsü makûl k ılı
yor. Meclisin hükümet için tesbit et
tiğ i hedeflere ulaşılm ıştır. Birlik ha 
yat seviyesinde bir yükselme «ağ la
yabilir. Tercih B irlik ve statüko ara
s ın la  değil, B irlik ve yalnızlık ara 
sındadır.”

Ziraat Komisyonu adına konuşan 
M. CharDentiçr ziraat bakım ından 
Fransızların üzüntülerini giderecek 
iki tedbiri anlattı. Bunlardan biri as
garî fiattı: Bir memleketin zirai 
mahsulleri tesbit edilen asgari had- 
din altında bir fiatla satılmak iste
nen başka memleket mahsulleri yü
zünden düşme tehlikesine uğrad ığ ın 
da o memleket a3garî hadden az fi- 
atlı zirai mahsullerin ithalini durdura
bilecekti. İkincisi de üye memleket
ler arasında uzun vâdeli anlaşmalar 
yanılacaktı. Bu anlaşmalarda Müşte
rek Pazar antls-nıa.=nnın im zalanm a
sından önceki üc yılın alış-veriş m ik 
tarları göz önünde tutulacaktı.

Komisyon sözcülerinden sonra çe
şitli partilere mensup milletvekilleri 
söz aldılar. T ■'hde. aleyhte konuşma
lar birbirini kovaladı. Eski başbakan
lardan Mendös-Fı-anc* antlaşmayı 
şiddeti" tonkid etti. Gerçi Avrupanın 
yeniden kurulmasını istemiyenlerden 
değildi. F akat binayı sağlam temel
ler üstüne oturtm ak lâzımdı. Fransa 
bu antlaşmayı tasdik ederse ilerde 
verdiği sözü tutam am ak zorunda ka
lacaktı.

Am a M illi Meclis, bütün bu ten- 
ludlere ve mülâhazalara rağmen iki 
projeyi de tasdik ediyordu. Zira Fran
sa, tek başına kalm ak tehlikesini gö 
ze alacak durumda değildi.

Sovyet Rusya
Ba^taıı atılan dert

K remlindeki son temizleme hare
ketinin, parti kodamanları ara

sındaki iktisadi görüş farkları do- 
layi3iyle patlak veren bir mücade
lenin neticesi olduğu artık  anlaşıl

m ıştır. Bundan bir müddet önce 
Rusyada sanayi idaresinde girişilen 
değişikliklerin, Rus Komünist Par
tisinin en yüksek kademelerindeki 
bazı idarecilerin 'hiç hoşuna gitme
diği ve idarecilerin yeni görüşle
re karşı cephe aldığı biliniyordu. 
Bilinemeyen, bu mücadeleden hangi 

tarafın galip çıkacağı idi. Krutçef 
ve arkadaşları, yeni icraata m uha
lefet eden Molotof grubunu Kremlin- 
den uzaklaştırarak mücadelenin ga 
libi oluyordu. A rtık  Rusyada sanayi

ve ziraat sahasında yapılacak reform
lar en ufak bir muhalefetle k a r t la ş 
maksızın yürütülebilecektir.

Temizlik hakkındaki Merkez Ko
mitesi tebliği bu noktalan büyük bir 
açıklık la ortaya koyuyordu. Tebliğ, 
Molotof grubunu yeni tedbirleri bir 
türlü  anlıyamamak ve ha ttâ  bu ted
birleri kösteklemekle itham ediyordu. 
Halbuki parti, bürokrasiyi önlemek, 
ağ ır dönen devlet çarkım  hızlandır
m ak istiyordu. Bu maksatla bir ta 
kım  tedbirler alınmıştı. Sanayi İda
resinin yeniden teşkilâtlandırılması, 
iktisadi bölgelerde iktisat meclisleri 
kurulması gibi tedbirler bunların baş- 
lıcalarıydı. Parti bu görüce inanıyor
du. Sovyet sanayii büyük bir hamle 
yapmıştı. Fakat artık  yeni şartlara 
uygun, yeni idare tarzları bulma za

manı gelmişti. Boylece gelişme hız
landırılacaktı. Fakat parti aleyhtarı 
grup, bunu bir türlü anlamak isteme
mişti.

Parti aleyhtarı grup ziraat saha
sında yapılmak istenilen derişik lik
leri anlam am akta da ısrar etmişti. 
Z irai mahsullerin arttırılması için 
kollektıf çiftliklerde çalıdan köylüle
rin teşvik edilmeleri lâzımdı. Bu da 
onlara maddi m ükâfat vermekle 
mümkündü.

Kollektıf çiftliklerin eski tarz 
plânlanması "bürokratik" idi. Bunun 
yerine yeni çeşit bir plânlama getiri
liyordu. Kollektif çiftliklere daha ge
niş bir hareket serbestliği veriliyor
du. Bu usul daha şimdiden iyi neti
celer vermişti.

Parti aleyhtarı grup hakikatler
den öylesine uzakta idi ki kollektif 
çiftçilerin ferdi topraklarından elde

edilen mahsullerin vergiden m uaf tu 
tulmasının m üm kün olduğunu an- 
lıyamıyorlardı. Bu kararın tatbik! 
hayvan yetiştirme istasyonlarında ve 
devlet çiftliklerinde sağlanmış olan 
büyük gelişmeler sayesinde m üm kün 
olacaktı.

Önümüzdeki yıllarda süt. yağ ve 
et istihsalinde Rusyayı Amerikanın 
yerine geçirmek hedefini güden bu 
tedbire de şiddetle muhalefet etm iş
lerdi.

Teni adımlar

Bu tebliğin yayınlanmasından bir 
gün sonra hükümet ve Merkez 

Komitesi yeni bir tebliğ daha yayın
ladı. Buna göre bazı zirai mahsulle
rin mecburi olarak devlete teslim e- 
dilmesi usulü kaldırılıyordu.

Rusyadaki kolhozlardan biri
Bürokratlara ig yok...
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Ç A L I Ş M A
1 Ocak 1956 d# yürürlü#* girerek 

olan bu karara göre kollektıf ç iftlik 
lere, .sanayi ve balıkçılık kooperatif
leri Üyelerine, harp malûlleri koope
ratifleri üyelerine ait mallardan şe
hir veya köylerde oturan ve devlet 
teşebbüs v» müesseselerinde, âmme 
teşekküllerinde ve kooperatiflerde ça. 
lı şan işçi ve memurlara ait küçük a- 
razi parçalarından elde edilen zirai 
mahsullerin mecburi olarak devlete 
teslim edilmesi usulü kalkacaktı.

Sovhoz ve Kolhozlarda istihsalin 
artması 1953 ten bu yana kollektif 
çiftliklerde çalışan ıac. ve m emurla
ra ait mallardan elde edilen zirai 
mahsullerden alınan vergi payının a- 
zaltılmasını m üm kün kılm ıştı.

İşte bundan sonra ziraat idare
sinde değişiklik im kânları araştırıl
m ağa başlanmıştı.

Z irai mahsuller istihsalinin arttı
rılması için işlenmemiş toprakların 
kullanılması, zirai mahsullerin seçi
mi ve satın alınması ile alâkalı ıııe- 
todların ıslahı ve plânlamanın daha 
iyi koordinasyonu çok ehemmiyetliy
di.

A rtık  devlete mecburî teslim usu
lünün kaldırılması m üm kün olacak
tı. Bu da - tebliğin iddiasına çöre - 
Rus işçisinin, köylüsünün ve memu
runun maddt refahını yükseltecekti.

Hindistan
Musluklar kısılıyor
J-Tındıstan hükümeti karşılaştığı dö-
* ■‘ viz sıkıntısını gidermek llaere it
halâtı tahdit etme yoluna girdi. A r
tık  lisans vermekte titiz  davranıla- 
cagı gibi eskiden verilmiş olan bazı 
lisanslar da iptal edildi.

önüm üzdeki Uç aylık devre için
de memlekete mamOl maddeler sokul- 
m ıyacaktı, ham maddeler de sıkı bir 
incelemeden sonra verilecek hususi 
lisanslarla ithal edilebilecekti.. Ser
maye m allan  da sadece eski ödeme 
anlaşmalarına göre ithal edilmeğe 
devam edecekti. Yalnız Hindistan ve 
Pakistan hudut bölgesi ticareti için 
bazı istisnalar tanınm ıştı Bu şekilde 
ithal edilecek m allar arasında taz» 
sebze, kümes hayvanları ve balık 
vardı.

Hüküm et sözcülerine göre itha lât 
lisansları iptal edilen Jilet, ilâç, v s. 
gibi mallardan stok yapılmağa kal
kışılmaz ve müstehlikler ihtiyaçların
dan fazla mal alm a telâşına kapıl
mazlarsa memlekette bu malların sı
kıntısı çekilmiyecekti. Bugün için 
yapılm akta olan ithalât bir hayli 
yüksekti. Zaten son altı ayda verilen 
lisanslardan bir kısmı henüz kullanıl
mış değildi.

Kakat böyle bir durumda kara
borsanın dogması, istifçiliğin başla
ması beklenebilirdi. Bu bakımdan 
hükümet kararnameler çıkardı. Bazı 
maddeleri ellerinde bulunduranlar bir 
beyanname ile durum larını hüküm e
te bildireceklerdi.

Hükümet sanayiin ham madde sı
kıntısı çekmemesi için tedbir alacak
tı. Bilhassa ihraç m a llan  imal «den 
»anayı un pMna aiıaacaktı.

Kongreler
Hareket ve bereket

İ stanbul, geçen hafta sendika faa
liyetleri bakım ından oldukça hara

retli günler yaşadı. Ekmek ve Sim it 
işçileri Sendikası “sıcak Bayram gün
lerinde bir hamam külhanı kadar sı
cak hamurhanelerde" çalışan işçile
re Bayram yevmiyelerinin verilmedi
ğini teabıt ederek alâkalı m akam la
ra müracaat ediyor ve bu fırsattan 
istifade ederek fırın işçilerinin çok 
düşük olan ücretlerinin de - Bursada 
olduğu gibi - arttırılmasını istiyordu.

Gene geçen hafta Türkiye Maden 
İşçileri Sendikası lzm itte bir merkez 
şubesi açmaya m uvaffak oluyordu. 
Sendika balkanı Kemal Türkler, İz

lerde hemen bir şube kurarak iyi bir 
sendikacı ve teşkilatçı olduğunu bir 
defa daha gösteriyordu.

İşçiler arasında en kötü şartlar i- 
çinde ve en düşük ücretlerle çalışan 
Sıtm a Mücadele İşçileri ile Yaprak 
Tütün E l İşçileri de geçen haftanın 
sonunda Cumartesi ve Pazar günleri 
kongrelerini yaparak, dertlerini bir 
defa daha dökmek im kânını bulmuş
lardı.

Am a haftanın en alâka çekici top
lantısı, Çalışma Bakanı Mümtaz Tar
h ın ın  son dakikalarda gelmesiyle, 
eski Em inönü Halkevi binasında ya
pılan Su İşçileri Kongresi oldu. TUrk- 
Iş Başkanı Nuri Beşerin Çalışma Ba
kanının yanında yer alması, Bakanın 
Türk-İşle barıştığını göstermesi bakı
mından. işçileri, memnun etti. İşçiler 
u n a  « a t aad—  ken aekıda buluna»

bazı meseleler hakkında ne düşünül
düğünü öğrenmek için îsviçreden ye
ni dönen Babanın konuşmasını me
rakla bekliyorlardı. Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri hakkındaki kanuna 
göre, kongrelerde üyelerden başkası
nın söz alması yasaktı ama, bu yasak 
her halde bakanlar için değildi. Bu 
sebeple kongreyi idare eden Petrol 
İşçileri Sendikası Başkam Zıya Hep- 
birin Çalışma Bakanını kürsUye da
vet etmesi memnuniyet ve alkışla 
karşılandı.

Saadetlerin en büyüğü !

Ç alışma Bakanı söze, her zaman 
olduğu gibi, işçiler arasında bu

lunm anın kendisi için "saadetlerin en 
b ü y ü ğ ü ’ olduğunu belirtmekle baş
ladı. Bundan sonra da gelişen endüst-

"el ele, gönül günille, ahenkli bir im 
tizaç halinde" çalışma zaruretini be
lirtti. Çalışm a Bakanının sözlerine 
bakılacak olursa TUrkiyede işçiler
- teşkilâtlanma, ücret ve hürriyetler 
bakım ından ileri Batı memleketle
rindeki arkadaşlarından da iyi du
rumdaydılar. O kadar ki, yıllık ücret
li izin bu ileri endüstri memleketle
rinde - Bakanın dediğine göre - mev
cut olmadığı halde, İktidar bu mese
leyi ele alm ış ve bu hususta bir ta 
san hazırlam ış bulunuyordu. H ükü 
metin maksadı, işçilerin bütün talep
leri karşıtanıncaya kadar gayretle 
çalışmaktı. Gene Bakanın ifadesine 
göre, bazı istisnalar hariç, İşçilerimi
zin bütün talepleri karşılanmıştı. A n 
laşıldığına göre, karşılanan talepler 
ihtiyarlık sigortasının ayda 33 lira
dan 60 iiraya çıkarılm ış olmasından
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Çalışma Bakanı S u  İşçilerinin kongresinde
El ele, gömil gönüle... m i T



İ Ş Ç İ L E R  VE S İ Y AS İ  P A R T İ LE R

^İşçiler, romanım ızda büyük Işcl
* ıUva»mın ancak kIv m İ İktidarın 

ele geçirilmesi IV halM Ileblleoejl- 
ııi uzun ve acı tecrübeler »İM e«ı- 
termiş olmalıdır. M üm kün olan her 
çareye başvurdunuz. Ne kadar 
mertçe ve İnşam a olursa olsun 
grevlerini/, fayda vermedi. Grev
ler ve sendikalarınız aleyhine bir 
şey söylemek istemiyoruz. Bunlar 
olmasaydı durumunu/, bugünkün
den kotu olurdu. Takat şunu id
dia ediyoruz kİ. grevler ve sendi
kalar sizi kurtarm ağa yetmedi. 
Bunlar felâketinizi geciktirdi, fa 
kat önlemedi. Binaenaleyh, sendi
kalarınızı bırakmadan, kooperatif 
ve derneklerinizdeki gayretlerini
zi gevşetmeden, bunları siya»! 
faaliyetinizle tam am layınız.”

İngiliz işçi sınıfının her taba
kasının müşterek harekete geçme
sini h et lef tutan bu çağrı 19 Mart 
1851 günü I-oııdra’da yayınlanm ış
tı.

Chartist teşkilatı tarafından ya
yınlanan bu çağrı gerçekten İşçi
lerin siyası hürriyetlerini elde etme
si ve tek hlr siyasi hareket etra
fında birleşmesini sağlamıştı. Bu 
çağırının yayınlanmasından S yıl 
sonra Mançesterde .  bugün gölge 
kahine olarak anılun - ilk işçi p a r
lâmentosu kuruluyordu. O tar ih 
ten bu vaııa yilz seneden fazla bir 
zaman geçtiği halde bugün mem
leketimizde İşçilerin siyasi bir faa
liyette bulunmaları şöyle dnrsun 
ücretlerinin arttırılması. çalışma 
süresinin azaltılması, ücretli yıl
lık izin, çalışma şartlarının Islahı, 
bayat ve geleceklerinin tem inat 
altına alınması gibi iktisadi mese
lelerini dahi halledemedikleri acı 
biı- hakikattir.

Memleketimizde işçilerin ser
maye inhisarcılığına karşı menfa
atlerini Uorııvıi|> emeklerinin kar
şılığını almak için sendikalar yolu 
ile sarfettikierl «avretlerin siyasi 
mücadele ile de deslekleuyıesl İh
tiyacı zaman /.aman duyulmamış 
değildir Kakııt bir taraftan TiirU 
işçisinin diğer sınıflara nazaran 
sa.vı azlığı ve teşkilâtlanm a ye
tersizliği. öte yandan da iktidarla
rın böyle bir harekete ce|*tıe a l
maları karşıcında Türkiye’de İşçi
lerin kemli kurdukları bir parlI 
etrafım la toplanıp siyasi faaliyet
te bulunmaları bugüne kadar 
m üm kün olamamıştır.

Hele üniversitelerin, sendika
ların v# diğer miiesseselerln mes
lekî ve umum* meselelerde göriiş 
ve kanaatlerini bildirmelerinin hi
le “Siyaset” sayıldığı hlr devirde 
İşçilerimizin kolay kolav kendi 
başlarına bir sivasl parti kurm a
larının ve diğer vatandaşlar gibi 
İktidarı ele geçirmeğe çalışmala
rının hiç te İyi karşılanmıyacağı

meydandadır.
Bununla beraber, gittikçe geli

şen bir işçi sınıfının mevcudiye
tini ve İn i sınıfı teşkil eden unsu
run hemen tamamen oy ku llan 
m a ehliyetine sahip bulunduğunu 
hiçbir siyasi parti görmemezlik
ten gelemeyeceğinden, her bir! ay
rı ayrı işçileri kendi teşkilâtları lç»- 
ne alıp bu sınıfın oylarım kendi 
tarafına çekmeğe çalışmaktadır.

IMğer taraftan sendlkalizmin 
memleketimizde yavaş ta olsa ge
lişmesi ve sendika idarecilerinin İş
çi arasında kendilerini daha fazla 
tan ıtm ak imkânını bulmaları sebe
biyle siyasi partilerdeki işçiler 
aynı zamanda sendikalarda söz sa
hibi olmak istedikleri gibi sendi
ka idarecilerinin çoğu da siyasi 
partilerde vazife almayı faydalı 
bulmaktadırlar.

Aslında bundan tabii birşey ola
mayacağı, çünkü iktisadi ve siya
si mücadelenin tek başına değil fa 
kat bir arada huşarılı olabileceği 
inkâr edilemeyecek bir gerçektir. 
Buna rağmen bugünkü hail ile biz
de sendika idarecilerinin ve um u
miyetle işçilerin siyasi partilere 
girmeleri ve oralarda vazife a lm a
ları Türk işçi hareketine faydadan 
ziyade zarar vermektedir. Her
hangi bir siyasi partiye mensup o- 
luıı İşçilerin sendikalarda kendi 
siyasî görüşlerine uygun düşen 
iktisadi görüşler ortaya attık ları 
ve bu görüşleri savundukları gö
rülmektedir. İktidarın da siya
setle uzaktan veya yakından a lâ 
kası olmayan meseleleri “Siyasi” 
sayarken bizzat sendikalara nüfuz 
etmeğe çalışması, sendikahzmin 
gelişmesini balta lam akta ve TUrk 
işçi hareketinin birliğini zedele
mektedir.

Siyasî partilere bağlı işçilerin 
-partilerinden bazan direktif a la 
rak. İmzan almayarak- kongreler
de partilerinin görüşlerini akset
tirdikleri. sendika seçimlerinde 
kendi ııartilerlnden olanları İş ba
şına getirmek için mücadele ettik
leri ve bu seheple de “işçi D âva 
sı” nı ihmal edip unuttukları sık 
sık görülmektedir. Meselâ, bir ta 
raftan işsizlik olduğu iddia edilir
ken, diğer taraftan işsizlik olma
dığı söylenmekte, bir kısım İşçi
ler - partilerinin görüşüne uygun 
olarak - grev İstemediklerini be
yan etmektedirler. Bunun gibi üc
retlerin. hayat seviyesinin düşük
lüğü, sendika hürriyeti ve diğer 
mevzularda İşçilerin sendika için
de ve dışında - siyasi |»artilerin 
görüşüne uygun olarak - avrı ayrı 
kanaatler belirttikleri görülmek
tedir.

Gölcük tesislerindeki işçilerin 
soıı yaptıkları sendika kongresi ile 
İstanbul Teknik Mensucat Işçlle-

Âdil AŞÇIOGLU

H Sendikasında genel sekreter 
Şaban Y ıld ız’ın İstifası Ue neti
celenen tartışm alar siyasi tesirle
rin İşçilere kendi dâvalarını ve se
lâmet yolunu nasıl kaybettlrebll- 
diğinl ac ık ın  göstermiştir. Hele 
muhalefet partilerine mensup İşçi
lerin sendikalarda vazife almaları 
karşısında gerek bu idarecilere, 
gerekse başında bulundukları sen
dikalara karşı girişilen balta layı
cı ve narçalayıcı hareketler say
m akla bitmeyecek kadar çoktur.

İdari m akam ların sendikalara 
karşı muamelelerinde bunların 
başlarında bulunan idarecilerin 
mensup oldukları siyasi partiye 
göre “Tefrlkçl” bir yol tutm aları 
işçi hak ve taleplerinin gerçekleş
mesi için büyük bir engel teşkil 
etmektedir. Bu suretle de sendika
lar İşçiye faydalı olm aktan çık
maktadırlar.

Bu durum karşısında birçok 1- 
dealist sendikacılar ve şuurlu İşçi
ler şimdilik bütün siyasi partiler
den çekilmenin en doğru yol o la
cağına kanaat getirmişlerdir. H a
kikaten bütün işçiler siyasi parti
lerden çekildikleri takdirde sen
dikaların daha fazla gelişmesi ve 
kuvvetlenmesi mümkün olacak, iş
çiler siyasi meselelerden ziyade 
kendi İktisadi meseleleri üzerine e- 
ğllip  daha faydalı ve ınüsbet ka
rarlar alabileceklerdir. Sendikala
rın bu şekilde kuvvetlenmesi ve 
işçilerin sağlam bir şekilde teşki
lâtlanm aları üzerine işçi hak ve ta 
lepleri kuvvet bulacak, bunların 
gerçekleştirilmesi için tak ip  edile
cek yollar bakım ından aradaki ay 
rılık lar giderilecektir. Hal böyle o- 
lıınca işçilerin teşkil ettikleri bü
yük seçmen kütlesi karşısında si
yasi partilerin alâkasız ve hare
ketsiz kalamayacakları ve binne- 
tiee İşçilerin oylan İle siyasi des
teklerini kazanmak için onların 
hak ve taleplerini tanıyacakları 
muhakkaktır.İşçilerin bugün dağ ı
nık olarak çeşitli partilerde yer a l
maları İşçi dâvasına hizmet et
mek şöyle dursun, onları siyasi 
partilerin âleti haline getirmek
tedir.

Yanlış anlaşılmamak İçin şura
sını belirtmek İsteriz ki, siyaset İn
hisarcılığının da aleyhlndeylz ve 
İşçilerin doğrudan doğruya siya
setle İştigal etmelerine tamamen 
taraftarız. Fakat böyle bir işçi si
yaseti de ancak işçilerin bir arada 
hareket etmeleri şartlyle işçiler le
hine neticeler verebilir. Yoksa bu
günkü gibi ayrı ayn  partilerde va
zife* almak işçilerin siyasi kuvve
tini dağıtm aktan başka hlr işe ya
ramaz.

Onun için şimdilik İşçiler, slya- 
st partilerden çekiliniz, sendika
lar etrafında birleyiniz.

S&VMMM-VZ ı
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ÇALIŞMA

ve sigortalardan faydalanabilmek için 
bazı şartların hafifletilmesi nden ve 
ölüm  sigortasının kabul edilmiş ol
masından ibaretti. Bakanın pek az de
diği istisnalara gelince bunlar sendi
ka hürriyeti, ücretler, asgari ücret
ler, tahk im  meselesi, kollektif iş akdi, 
işçi meskenleri, sendikalar kanunu
nun değiştirilmesi, yıllık ücretli izin, 
işsizlik sigortası ve grev gibi işçiler 
için en hayati mevzulardan ibaretti. 
Bunların halli için de tasarılar hazır
lanmış ve bazıları Meclise sevkedil- 
m işti. Greve gelince Bakan bundan 
hiç bahsetmememi daha uygun bul* 
muştu. Vakıa bunun da bir tasari3i 
vardı, ama 7 yıldan beri bir türlü 
Meclise sevkedilememişti. Yeni bir 
"Teşkilât Kanunu” ve “İşçi Mesken
leri Kurum u” Kanunu, grev dışında
ki bütün işçi meselelerini halledecek
ti. O  halde bugüne kadar başarıldığı 
Bakan tarafından ifade olunan işle
rin sadece sigorta mevzuunda ufak 
tefek bazı değişikliklerden ileri g it
mediği anlaşılıyordu. Fakat bütün 
bunlar ‘‘işçilerimizi refaha kavuştur
muştu". Şimdi sıra . kongrede söz a- 
lan bir Belediye Meclisi üyesinin ifa 
desine göre - “en yüksek refahı" te 
mine kalm ıştı ve o da yakında - her 
halde yeni seçimlerden sonra - ger- 

> çekleşecekti.
Çalışma Bakanı cemiyet içindeki 

kuvvetleri "bileşik kaplar"a benze
terek işçilerin daha randımanlı ça
lışmalarım  İstemiş ve bu suretle iş
yerlerinin sasıyacak ları kârlardan 

f işçilerin de faydalanacağını belirtmiş
ti. Sendikallzme gelince Çalışma Ba- 

» kanı kendisinin ve hükümetinin Türk
• sendikacılığının gelişmesini arzuladı

ğını ve bunun için de -elhak- çalıştı
ğını ve yardımda bulunduğunu beyan 
ediyordu. Bu yardım ları Çalışma Ba
kam şöylece sıralamıştı: Devlet sek
töründeki işyerleri, işçilerinin sendi
ka aidatlarını ücretlerinden kesip 
toptan olarak sendikaya ödemekle 
bir külfete katlanıyorlar, fakat sen
dikaya hizmet etmiş oluyorlardı. I- 
kinci bir yardım, bilhassa devlet sek
töründeki işçi sendikalarına Çalış
m a Bakanlığının yaptığı m ail yardım 
lardı. Bu yardım ların bütün sendika
lara yapılmayıp sadece Bakanlığın 
görüşlerini destekleyici telgraflar çe
ken sendikalara yapıldığını sözlerine 
il&ve etmeyi Çalışma Bakanı unut
muştu.

Çalışma Bakanı, bu kongrede es
k i vaadleri yeni müjdeler olarak işçi* 
lere bildiriyordu. İşçi Meskenleri Ku
rumu Kanunu, inşaat malzemesinin 
sağlanmasında çekilen sıkıntıyı gide
recek ve bu işi “hususi bir teknik” ile 
mutavassıt tüccarın elinden Kurum a 
aktaracakta. Bu suretle de işçilerin 
daha ucuz ve kolay inşaat malzeme
si sağlamaları m üm kün olacaktı.

N ihayet İşçi Güven Bankası da 
kurulacak ve İşçi S igorta lan  Kuru- 
m unun elindeki paraların çeşitli 
Bankalara yatırılması ve bundan fa 
iz  alınması yerine işçiye daha fay 
dalı bir şekilde kullanılması sağlana
caktı. Tabiatiyle bu da bir tasarıydı

ve ne zaman kanunlaşacağı meçhul
dü. İşçiler bu bankanın kurulmasını 
sabırsızlıkla bekliyorlardı. Çünkü İş
çi Sigortaları Kurum unun elindeki 
paraları işçilere hastahane, dispan
ser açmak için kullanacağı yerde Be
lediyenin istim lâk işlerini kolaylaş
tırm ak için meselâ A tatürk  Bulva
rında Belediyenin pek pahalıya inşa 
ettirdiği blok apartmanları maliyet
lerinden çok yüksek bir bedele satın 
alm akta kullandığını biliyorlardı.

Kısaca söylemek lâzım  gelirse D. 
P. nin 7 yıllık ve bakanın 18 ayliK 
iktidarları sırasında işçiler lehine ya
pılan yegâne değişiklik, ihtiyarlık si
gortasının ayda 33 liradan 60 liraya 
çıkarılmasıydı. D iğer işçi istekleri
nin başta grev olmak üzere hep as
kıda kalm ış veya tasarı halinde uyu
muştu. Bu, Bakanın uzun konuşma
sından açıkça anlaşılıyordu. Buna 
rağmen Çalışma Bakanı konuşma
sında kendisinin ve hüküm etin işçi 
hareketine karşı set çekmediğini ak 
sine sempati beslediğini anlatmak i* 
çln bir hayli gayret sarfetmişti. Fa
kat görünen köy kılavuz istemezdi.

Çalışma Bakanı “kalbini işçilerin 
kalplerine bağlayarak" ve “memnu
niyetlerini gözlerinden okuyarak" ko
nuşmasını bitirm iş ve dinleyiciler a- 
rasına katılmak üzere kürsüden ay
rılmıştı.

Sual yağmuru

T abiatiyle gazeteciler'derhal Baka
nın yanına sokulup sendika, birlik 

ve federasyonlarının ve *on olarak 
İstanbul Gazeteciler Sendikasının ka
patılması. kollektif iş akdi, Cenevre- 
de olup bitenler ve bilhassa grev hak
kında bakanı sual yağm uruna tu t
m ak için daha iyi bir fırsat bulamaz
lardı.

Gazetecilerle yaptığı konuşmada 
Çalışm a Bakanı, işçi sendikaları bir
lik ve federasyonlarının ve İstanbul 
Gazeteciler Sendikasının kapatılm a
sını hukuki birer mesele olarak kabul 
ettiğini söyledi. Adliyenin bağımsız
lığına hürmeten de kanunların m ah
kemeler tarafından kendi anlayışla
rına göre tatbikini tefsir etmek iste
miyordu. Fakat Bakanın asıl a lâka 
çeken sözleri grev hakkındaydı. Grev 
için gerekli şartlar henüz memleketi
mizde yoktu. Sendikalar malt bakım 
dan zayıf olduklarından grev aleyh
lerine olurdu. Sonra köylerden şehir
lere olan akın dotayısile grev yapan iş
çilerin yerine işverenler bu işsizleri 
alabilirlerdi. Bu da işçilerin aleyhine 
olurdu. Esasen grev en son başvuru
lacak bir çareydi. Birçok memleket
ler mecburi tahkim  sistemini kabul, 
etmişlerdi. Hattâ, Çalışma Bakanının 
ifadesine göre Danim arka grevi ya
sak edip mecburi tahkim  sistemini 
kabul etmişti. Amerikada bile Taft- 
Hartley Kanunu, grevi icabında im 
kânsız kılabiliyordu. Çalışma Baka
nının D.P. program ında grev mev
zuunda herhangi bir değişiklik ol
m adığ ım  ve aslında greve taraftar 
bulunduğunu beyan etmesine rağmen.

İleri Batı memleketlerinden verdiği 
misaller pek hayra alâmet değildi. 
Grev yasağının kaldırılması için bir 
tak ım  şartların tahakkuku lâzımdı. 
Bunlar sendikalann mail bakımdan 
kuvvetlenmesi, kalifiye işçinin çoğal
ması, köylerden şehirlere akının dur
durulması gibi tahakkuku uzun y ıl
lara bağlı şartlardı. Bu suretle per
şembenin gelişi çarşambadan belli o- 
luyordu.

işçiler
Hiirbilek dâvaları

K urban Bayram ının yaklaştığı gün 
lerde hapishane duvarları arasın

da yatan işçi ve sendikacı adedi öyle 
gazetelere aksettiği gibi yalnızca bir 
tane değildi. Bursa Fırın İşçileri Sen
dikası Başkanı Ahmet Çakırdan Baş
ka, Eskışehirde de dört sendika ida
recisi üzüntü içinde Eskişehir ha 
pishanesinin avlusunda “volta vuru
yorlar” ve bayram ı çocuklarından u- 
zakta geçireceklerini düşündükçe ağ- 
lıyacak gibi oluyorlardı. Eskişehir 
hapishanesinde mevkuf olarak yatan 
bu dört sendikacı, işçi hareketlerini 
destekleyen Hiirbilek adlı i«ej gaze
tesinin mensup ve mesulleri Abdül- 

kadir Gürol. Ahmet Aras ve diğer ik i 
işçiydi. 25 Haziran günü gazetenin 
sahibi Ahmet Gürol ile sabık Sakar
ya Federasyonu Genel Sekreteri A h
met Aras ve iki sendikacı daha tev
k if edilmişlerdi. Böylece, son zaman
larda hapishanelerdeki gazeteciler ve 
politikacılar yanıbaşlannda sendika
cıların da yer aldığını görmeğe baş
ladılar. Neyse, bayrama bir ik i gün 
kala Eskişehirdeki sendikacılar da 
tahliye ediliyor ve bir çok aile bayra
m ı yas içinde geçirmekten kurtu lu
yordu.

15 haftadan beri tür lü  baskılara 
rağmen çıkartılm ağa m uvaffak olu
nan Hürbilek aleyhinde tam  6 dâva 
açılm ıştı. Bu dâvalardan bugüne ka 
dar ancak bir tanesi neticelenmişti. 
Hürbilek’in sahibi Abdülkadlr Gürol 
gazetesinde yayınladığı “Kampanya” 
adlı şiirde suç unsuru bulunmadığını 
Isbat etmiş ve beraat etmişti. A jna 
geride daha 5 dâva vardı ve bu dâ
valardan İki tanesinde savcı sanıkla
rın beraatini istemişti. Ancak İsmail 
Aras tarafından kaleme alınan "V a
zife başındayız”, son zamanlarda ka-' 
patılan Sakarya Federasyonu Genel 
Sekreteri Ahmet Aras tarafından ya
zılan "İzin li grev istemiyoruz” ve ge
ne gazetenin sahibi Abdülkadir Gürol 
tarafından yazılan "B irlik ler K apa
nırken” başlıklı manzume dolayıslyle 
savcı sanıkların tecziyesini talep e- 
diyordu. İsmail Arasın yazısı halkın 
devlete olan emniyetini sarsıcı m a
hiyette görülmüştü. D iğer iki yazıda 
ise Çalışma Bakanı M üm taz Tarhana 
hakaret edildiği iddia olunuyordu. 
Hürbilek mensuplan m üdafaalannı 
bu haftanın ortasında Çarşamba gü 
nü Eskişehir Toplu Basın Mahkeme
sinde yapacaklardı.
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Sovyet Rusya
Anlaşmanın bedeli

K remlindeki tasfiye. Keçen hafta 
da dtlnya politikasının en mühim  

hâdisesi olmak vasfını muhafaza e- 
diyor ve tasfiyenin akisleri gün geç
tikçe genişliyordu.

Her şey ilkbaharda. Krutçef’in 
Finlandiya seyahatinin dönüşünde 
başlamıştı. Merkez Komitesinin bir 
toplantısında Krutçef ekalliyette bı
rakılm ıştı. Molotof, Kaganoviç, Ma- 
lenkof, Pervukin ve Saburav Krutçe- 
fin teklifinin aleyhinde ov kullanm ış
lar, Bulganin ile Voroşilof ise çekim
ser kalmayı tercih etmişlerdi. Sadece 
Mikoyan, Suslov ve Kiricenko Komü
nist Partisi Birinci Sekreterini des
teklemişlerdi.

Am a ne var ki Rusyada Partinin 
en yüksek organında çoğunluğa sa-

ladılar. N ikita amca gene siyasi fa l
cıları ;aşırtm ı?tı.

Krutçefin kartını oynayan Tito, 
tıpkı Eisenhower gibi, votkalı nutuk
lardan hissesine düşeni alm ıştı! Niki- 
ta amca, Yugoslavların medarı if t i
harı olan İşçi Konseylerinden istUıza 
ile bahsetmekten çekinmiyordu: E- 
vet, İşçi Konseyleri hoştu, âlâ. idi 
ama. Amerika’dan buğday ve et a l
mak şartıyla...

İşin dahası da vardı. Krem linli l i
der Yugoslavyanın Macaristan hâd i
seleri sırasında takındığı tavrı da bir 
türlü unutamıyordu. Tito. Mollet’le r . 
ve Eisenhower’ler gibi konuşmuş,
"burjuva lar"ın  takdirini toplamıştı.
Madem ki kapitalistler tarafından
methediliyordu, şu halde Tito hatyız*
dı.!. Doğrusu, Demir Perde gerisi 
m antığ ına göre bundan daha sağlam 
bir delil getirmek İmkânsızdı!

i
‘B ve K" mn Prag’da karşılanışları

B ir  d ik t a t ö r  d o ğ u y o r

hip olmak, her istenileni yapmaya 
kâfi gelmiyordu. Rusyada iki hakiki 
kuvvet vardı: Ordu ve Parti.. Parti 
mekanizmasını sıkı sıkıya elinde tu 
tan Birinci Sekreterin Meraşal Zu- 
kov ile arası gayet iyi idi. Bu durum 
da netice mukadderdi: Parti Merkez 
Komitesi acele toplanıyor ve “parti 
aleyhtarı grubu m alûm  şekilde tas 
fiye ediyor ve böylece Krutçef müca
deleden muzaffer çıkıyordu.

Ç«koslovakyada

'"T asfiyenin hemen akabinde Krut- 
*■ çef, Çekoslovakyanm yolunu tu tu 

yordu. Stalincileri temizlediğini iddia 
eden Parti Birinci Sekreterinin bol 
votkalı konuşmalarında artık kanat
sız bir melek edası takınacağını sa
nanlar, Krutçefin Prag'daki konuş
malarını öğrenince yanıldıklarını an

Yugoslav gazetecilerinin önünde 
bu itham ları sıralarken N ik ita amca
nın gayet babacan bir halı vardı. 
Yüzünden tebessüm eksik olmuyor
du. Esasen bütün bunları Tito'nun yü- 
eOne karşı söyliyecekti; şu halde her
kesin içinde de bahsetmesinde her 
hangi bir mahzur yoktu.

Krutçef’in votkalı konuşması sı
rasında Eisenhover, Tito'dan daha 
talihli değildi. Vakıa N ik ita amca. 
Ike'a karşı beslediği hürmeti gizle
miyordu. Ike, iyiniyetli, sulh isteyen, 
mükemmel bir adamdı. Fakat temiz 
veya pis bomba gibi "budalaca" bir 
tefrik yapıyordu. Bombanın pisi veya 
temizi olamazdı: bomba, adı üstünde, 
nihayet bombaydı. Rusyanm yeni ha 
kimi, sevgili Ike için belki biraz da
ha m üsam ahakâr olabilirdi. Fakat 
Amerikalılar Londradaki Silâhsızlan

ma konuşmalarında birdenbire tor
nistan etmişlerdi. Atom  bombaları
nın insan sağlığı üzerindeki tahrip
kâr tesirlerinden dehşete düşen Ike. 
Am iral Radford ve Su-au*3 gibi m üf
ritlerin muhalefetine rağmen. Horald 
Stassen'i Londraya bu sefer hak ika
ten bir anlaşmaya varmak azmiyle 
yollamıştı. Londradaki konuşmalar 
hakikaten iyimr »r bir hava içinde 
devam edip gidiyordu. Ama Strausa 
da boş durmamıştı. Temiz bomba i- 
mal edebileceğini söyliyen âlim leri a- 
lıp Beyaz Saraya götürmüştü. Teller 
ve LAwrence adındaki bu atom â lim 
leri, Ike’ın korkularını dağıtmava 
muvaffak olmuşlardı. Eiserıhower da
ha beş senelik bir mücuiet için bom
ba imâli fikrin i kabul ediyor, böyle
ce silâhsızlanma konuşmaları aşılan 
ehemmiyetli merhalelere rağmen bir 
defa daha suya düşüyordu. Alimler 
bu beş yıl zarfında yüzde yüz temiz 
bomba yapacaklardı. (FE N  sayfam ı
za bak . )

Şimdi Amerika, durumu kurtar
mak için Rusların kabul etmiyeceği- 
ni önceden bildiği bazı tekliflerle or
taya çıkıyordu. Kurt gazeteci James 
Reston’un yazdığı gibi. Ruslar bu a- 
ğır teklifleri kabul etseler bile Ame
rikanın atom bombası denemelerinden 
vazgeçmesi güçtü: ihtimal daha ağır 
şartlı yeni teklifler ortaya atılacaktı. 
Ike bile, “üm it ederim Ruslar da te
miz bomba yapmasını öğrenecekler
dir” diyordu. Anlaşılan Silâhsızlanma 
artık yerini temiz bomba imaline bı
rakıyordu...

İşte K rutçefin  hazmedemediği A- 
merikanın bu tornistan manevrasıydı. 
Votkanın da yardım ıyla Ike’ı, "buda
laca" konuştuğu için tenkit ediyordu. 
K ru tçefin  bu tarz irticali nutukları
na, çok konuşup hiç bir şey söyleme
meyi mesleklerinin marifeti sayan 
pek nazik diplomatlar bile yavaş ya
vaş alışmaya başlamışlardı. N ik ita 
amcanın sert azarlamalarına artık 
pek kızılmıyordu. Mühim  olan elde 
kadeh, söylenmiş irticali nutuklar 
değil. Rus siyasetinin alacağı yeni 
şekildi. Molotof ve Kaganoviç gibi 
sert bir dış politikaya taraftar olan 
Stalinciler işbaşından uzaklaştırılm ış
lardı. Tarizlere rağmen, Tito mem
nundu. Oomulkacılar sevinç içindeydi
ler. Batılılara gelince, sadece karşı 
taraftan hüsnüniyetini ispat etmesini 
bekledikleri takdirde. Doğvı -Batı m ü 
nasebetlerinde bir değişiklik olmıya- 
caktı. Molotof ve Kaganoviç’in tas
fiyesi Doğu-Batı anlaşmasını kolay
laştırıyordu. Fakat Batılılar da anlaş
mak için icap eden fiatı ödemek zo
rundaydılar.

Türkiye ve Rusya

olotof sahneden çekilir çekilmez 
İV -1 Rusya. Türkiyeye karşı bir sulh 
taarruzuna girişti. Boğazlara, Karsa 
ve Ardahana göz diken adam, niha
yet işten uzaklaştırılm ıştı. Rusyanın 
Türk topraklarında katiyen gözü 
yoktu.

X
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Bu tatlı sözler uzun müddetten 
beri devam eden ticari tekliflerle
desteklenmişti. Türk-Rus ticaret m ü
nasebetleri İkinci Dünya Harbinden 
evvelki seviyesine getirilebilirdi. Rus
ya. petrol dahil. Türkiyenin muhtaç 
olduğu her maddeyi temin edebilirdi. 
Hem de döviz sıkıntısı çektiğim iz şu 
günlerde, Rusya uzun vadeli kredi
ler açmayı kabul ediyordu. Uzun te
reddütlerden sonra Türk hükümeti 
de hiç değilse ticarî sahada Rusyay- 
la olan münasebetlerini geliştirmeyi 
kabul ediyordu., tş Bankası heyeti
nin Rusyayı ziyareti bu düşüncenin 
bir deliliydi.

Ruslar menfaatleri icabı Türkiye- 
ye yakınlık gösteriyorlardı. Kıbrıs 
meselesi ne de olsa memleketimizde 
Amerikaya karşı bir k ırgınlık uyan
dırmıştı. Türkiyeyi Amerikan dostlu
ğundan az çok uzaklaştırmak, Rııs- 
yanın tabii hoşuna gidecekti. Fakat 
diğer taraftan dış ticaret güçlükleri 
düşünülürse, Rusyadan krediyle it
halât da Türkiyenin menfaati icabıy
dı. Kara gözlerimize âşık olmadığı a- 
kıldan çıkarılmadığı takdirde, Rusya 
ile ticaretim izi geliştirmek bizim için 
ancak faydalı olurdu.

Bir benzetme

T asfiye hareketi ister .istemez, bir 
başka Parti Birinci Sekreterinin 

Lenin’in ölümünden sonra giriştiği 
büyük temizliği hatırlatıyordu. Lenir.- 
in ölümünden sonra iktidar, kollektif 
idareye inanmış yedi kişinin eline 
kalm ıştı: Troçki, Zinoniev, Kamenev, 
Buharin, Rikov, Tomski ve Stalin.. 
Başlangıçta “yediler" oldukça iyi ge- 
0niyorlardı. Aralarında mühim  fik ir 
ihtilâfları yoktu. En kuvvetli şahsi
yet olan Troçki'nin diktatörlüğünden 
korkuluyordu. Bu korku, yavaş ya
vaş zıt temayüller ortaya çıkardı. 
Troçki, Zinoniev ve Kamenev daha 
sola kaymışlardı. Diğer 11c. partinin 
sağ kanadını temsil ediyordu. Stalin 
ortada kalmayı tercih etmişti. Duru
ma göre sağa veya sola kayarak m u
vazeneyi temin ediyordu. Muvazene
yi bulmak tehlikeli bir hale gelince 
Stalin, 1927 de Troçki ve arkadaşla
rını tasfiye etti ve Politbiiroya sadık 
adamlarından Molotof, Voroşilof ve 
Kalin in ’i yerleştirdi. Bir müddet son
ra da Partinin sağ kanadına mensup 
Buharin ve arkadaşları sahneden u- 
zaklaştınldı.

Krutçef de Stalinden pek farklı 
şekilde hareket etmiyordu. Stalinden 
sonra hükümetin başına geçen Ma- 
lenkof. Ktalinciliğe son veriyordu. 
Krutçef, Malenkofu devirmek için 
Stalinci Molotof ile birleşmekte te
reddüt etmemişti. Fakat solcu Malen- 
kof devrildikten sonra, ortada "bu
lunan Kıutcef, XX . Kongreye Sta- 
linciliği gömmeyi kabul ettirmek i- 
çin M alenkofun fikirlerini benimse
yiverdi. İşte simdi de parti içindeki 
sağ ve sol muhalefetin beceriksiz te
şebbüsünden istifade ederek, her iki 
temayülün de temsilcilerini yok edi
yordu. Krutçef yeni bir diktatör ola
bilirdi. Vakıa K rutçe fin  Stalin me-

todlarına dönmesi m üm kün değildi. 
Rus halkı kütle halinde sürgünleri, e- 
sir kamplarını, terörü artık kabul et- 
miyecek kadar tekâmül etmişti. Esa
sen terör, şimdi iktisadi gelişme İçin 
zararlı olabilirdi. Fakat d ik tatörlü
ğün pek muhtelif şekilleri vardı. Mo
lotof ve Kauıı noviç’ı iş başından u- 
zakiaştıı inakla Stalinciliği gömen 
Krutçef, Stalin kadar kudretli olma
sa bile gene de bir diktatör olabilirdi.

Lübnan
Basının zaferi

B ütün Haziranı, seçimler yüzünden, 
kanlı ve gürültü lü mücadelelerle 

geçiren Lübnanda geçen hafta bir 
mücadele daha cereyan etti. Gerçi 
bu y<inci mücadele diğeri gibi kanlı 
ve gürültü lü olmadı ama bütün dün
yada daha büyük bir merakla takıp 
edildi ve neticede "kimsenin burnu 
kanamadan’’ atlatıldı. Lübnandaki 
bu mücadelenin bütün dünyada me
rakla takip edilmesi sebepsiz değild; 
Z ira bu, elinden hürriyeti alınmak 
istenen basın ile kendisini tenkid e- 
denleri susturmak için, kurtuluş ça
resini sert kanunlar arkasında sak
lanmakta bularv İktidarın  mücadele- 
siydi.

Bütün mesele, Lübnan hüküm eti
nin basın hakkında yeni bir kanun ta. 
sarısı hazırlaması üzerine patlak ver
mişti. Bu tasarıyla. Sam ’ E l Sulh ka
binesi, Lübnan Meclisinden yanlış 
haber neşrederek hükümetin itibarını 
sarstığı iddia edilen gazetecilerin ay
nı suçu ilerde de işlemelerine mani 
olmak maksadiyle “ihtiyaten" tevkif 
edebilme selâhiyetinin verilmesini is
tiyordu. Kısacası, bu tasarı kanunlaş
tığ ı takdirde Lübnan hükümeti hoşu
na gitmeyen yazılar yazan gazetecile
ri, ilerde bir suç işliyebileceği ihtim a
line dayanarak tevkif ettirebilecekti.

Doğrusu bu, demokrasi tecrübesi
ne yeni girişmiş birkaç memleket ha
riç, hiç bir memlekette görülmüş de
ğildi. Batılı devletlerin hiç birinin 
mevzuatında hükümete bu gibi baha
nelerle bir gazeteciyi t tevkif etmek 
yetkisi tanınmam ıştı. Bir kimsenin 
tevkif edilebilmesi için, hemen bütün 
ceza kanunları gereğince her şeyden 
önce suçun işlenmiş olması lâzımdı.

İşlemediği bir suç için ve sadece 
ilerde suç işlemesi ihtimali vardır di
ye bir gazetecinin tevkif edilmesine 
şimdiye kadar yalnız Hitler Alman- 
yasıyla Stalin Rıısyasında rastlanm ış
tı. Bu. Lübnamn geçmek istediği yol
dan daha önce geçmiş bazı memle
ketlerde bu yolda girişilen tatbikat 
dolayi8iyle çıkan münakaşalarla iyice 
anlaşılmıştı.

Lübnan hükümetinin bu garip te
şebbüsü hukuki değil, siyasi sebep
lerle izah edilebilirdi: Sami El Sulh, 
memleketin içinde bulunduğu karışık 
durumdan faydalanarak hoşuna g it
meyen basın mensuplarını tasfiye et
meyi düşünüyordu..

Kuvvet birlikte..

E ğer A ta türk  Türkiyesine nisbet- 
le oldukça geri ve şarklı Lübn&nın 

gazetecileri kendilerini tehdit eden bu 
tehlike karşısında her türlü görüş ve 
fik ir ayrılıklarını bir tarata  bıraka
rak birlcşmeutleıtli, demokrasi tec
rübesine yeıü girişm iş bazı komşu 
memleket gazetecilerinin başına ge
lenler on lann da başına gelebilirdi 
Ancak, davranışından. Lübnan bası
nının haklarını elindeki bütün im kân 
larla m üdafaaya niyetli olduğu açık
ça anlaşılıyordu. N itekim  hükümetin 
böyle bir tasarı hazırladığını ve du  

tasarıya dayanarak El Diyar gazete
sinin sahibi ve yazı işleri müdürü 
Hanna Gosn’u tevkif etmiş olduğunu 
öğrenir öğrenmez toplanan Lübnan 
Gazeteleri Sahip ve Başyazarları Ce
miyeti hükümetin bu tutum unu pro
testo için, üç günlük bir grev yap
mak kararını vermiş ve bu kararını
12 Temmuz gününden başlıyarak yü
rürlüğe bile koymuştu.

Lübnan gazetecilerinin bu kararlı 
davranışları, Sami E l Sulh hüküme
tin in hazırladığı tasarıdan vazgeç
mek zorunda bırakm akta gecikmedi. 
Lübnan Başbakanı, hoşlanmadığı bir 
kaç kişiyi susturmak için bütün bir 
memleket basınını kendi aleyhine çe
virecek kadar tecrübesiz bir devlet 
adamı değildi. Ancak, meselenin ba 
şekilde kapanmasında Sami El S u lh 
un bu akıllıca ric’atinden çok Lüb
nan basınının şuurlu davranışının pa
yı vardı. Bu ufak Orta Doğu devleti
nin gazetecileri, bütün komşulanna, 
hürriyetin ancak ona lây ık kimselere 
verildiğini bütün açıklığıyle ispat et
mişlerdi.

Arjantin
Peroncular harekette

C-  eçen hafta Arjantinde, bu ateşli 
Güney Amerika Devletinde, işler 

hiç de yolunda gitmiyordu. Hafta ba
şında, Aramburu hükümeti, Arjan- 
tinden kaçtıktan sonra bu devletin 
topraklarına sığınan Peron’a göste
rilen müsamahayı tasvip etmediğim 
anlatm ak için Venezüella ile siyasi 
münasebetlerini kesmişti. Hafta so
nunda ise, A rjantin  Sendikalararası 
Komisyonunun verdiği karara uya
rak, sayısı iki milyona yaklaşan bir 
işçi topluluğu Cuma günü çalışmayı 
reddetmişti. Sadece Buenos Aires böl
gesinde işbaşı yapmayan işçi sayısı 
45 bin civarındaydı.

Biri milletlerarası, diğeri m ili! sa
hadaki bu iki hadise. Arjantinde ye
ni bir takım  siyasi gelişmeler bekle
mek gerektiğini gösteriyordu. H aki
katen bu ayın son günlerinde yapıla
cak Kurucu Meclis seçimleri yaklaş
tıkça, Arjantinde Peron taraftarları
nın baskısı artıyor, memleket içinde 
bir huzursuzluk dalgası yayılıyordu.

General Aram buru’nun m uarızla
rının ileri sürdüklerine göre, Arjan- 
tin in yeni idarecisinin tasarladığı bu 
plân, memleketi yeni bir Peron mace-
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DIŞ POL İT İKADA  VAZİFELER

B u sütunlarda okuyucularımızı, 
dış politika meseleleri mevzuun

da elimizden geldiği kadar aydın
latm ağa çalıştık. D ış politikam ızın 
açık veya kapalı bütün yüzlerini de 
yine okuyucularım ıza tan ıtm ağa 
gayret ettik. A K İS ’e dikkatle de
vam edenlerin gözlerinden kaçm a
mış olacaktır: Bu dergi iç mesele
lerde olduğu gibi dış meselelerde 
de ekseriya farkh görüşleri belirt
mektedir. Gerek yazı ailesinin, ge
rek müstakil yazarlarının dış ha
berlerde davranış ve yorum 1 ayış 
tarzları haylice değişiktir. Bu ba
kımdan AKİS, basınımızda farklı 
b ir yer işgal etmektedir.

Son yıllarda türlü bahaneler ve 
çeşitli met odlarla uyuşturulan um u
mi efkârım ızı bu dergi ic ve dış 
mevzularda ikaz etmeğe devam e- 
decektir. Gene son yıllarda gerek 
dünyada, gerek komşu bölgelerde 
çok ehemmiyetli değişmeler olm uş
tu r ve olmaktadır. Bu hadiseleri yo
rumlarken konformist bir davranış 
tarzı takınıp hiç olmazsa iktidarı bu 
bahiste “rahat” bırakmam ızı iste
yenler çok oldu. Bunların bazıları 
“samimt saf” lardı. Bazıları ise ne 
istediklerini bilen ve bizim de ne 
İstediğimizi gayet iyi bilen "ku r
nazlar" dı. Am a mesele şöyle veya 
böyle yazmak değil, tesire kapıl
madan doğruyu yazmaktı. Bağdat 
Paktından K ıbns meselesine, Ame
rikanın Orta Doğudaki durumundan 
Nuri Sait Paşaya pek çok şey De
mokrat İk tidar ile A K tS ’ten hangi
sinin hadiselere daha doğru teşhis 
koyduğunun delilleri olarak orta
dadır.

Bu sütunlarda defalarca tekrar 
ettiğim iz gibi yine söyliyelim ki dış 
politika iç politikadan ayrılmaz. 
Bunun aksini düşünmek hayaldir. 
Hele bir muhalefet partisinin ik ti
darla iç politikanın hemen her nok
tasında anlaşmazlık halinde olup 
da dış politikanın hemen her nok
tasında uyuşması imkansızdır. Batı
da bu çeşit muhalefet ancak kukla 
muhalefet olarak telakki edilir ve o 
memleketin hakiki bir demokrasi ol
duğuna inanan kimse bulunmaz.

Diğer demokratik ülkelerde m u
halefet partilerinin ana davaları, 
fktıdarla baş kavgaları hep dış po
litika  Üzerinedir. Oralarda dış po
litikada iktidarın görüşünden ay
rıldı diye muhalefeti vatan hıyane
tiyle suçlandırmak kimsenin ak lin
dan geçmez. Zaten muhalefeti tu
tan lar ekseriya yine dış politikada
ki ih tilâ f yüzünden tutmaktadırlar. 
Bizde olduğu gibi “D ış politikada 
birlik” teranesi Batı ülkelerinde 
duyulan bir terane değildir.

Muhalefetin d ı*  konuda iktidar
dan ayrılması tabiri dahi yanlıştır.

D ış olaylar, dış konular, toplamiy- 
le bir “dış politika” olduğu içindir 
k i iktidarın bir "dış po litika” sı 
vardır, muhalefetin bir “dış politi
ka” sı... Bu şartlar ve bu esaslarla 
kurulm ayan bir muhalefetin bulun
duğu memleketlerde ise . bizde ol
duğu gibi . belirli bir dış politika 
mevcut değildir demektir.

Dış politika iç politikadan ayrı
lamaz. Bunların ikisi de ayni şart
ların neticesidir, aynı esaslardan 
doğan bir bütündür. Dolayısiyle iç 
ve dış politikayı şekillendiren, isti
kamet veren ve sonuçlandıran ha
diselerin soy ve sebebi aynıdır. Bir 
devletin ve b ir hükümetin, iç ve dış 
mevzuları ayrı kriteryumlara tabi 
tutmasına im kân var m ıd ır? Bir 
memleketin idarecileri bu ik i mev
zuda iki ayrı "postulat” ya, iki ay
rı düzene tabi olamazlar. Bir mem
leketin efkârı da, muhalefeti de bu 
iki bahiste ik i ayrı kıymet hükm ü 
seçemez. Bu, bir astronomi mese
lesini Euclide ve Euclide dışı pos
tu la tla r la  çözüp ayni neticeleri a- 
ram ağa benzer...

★

D  unun içindir ki AKİS, okuyucu-
* ' larını ve elinden geldiği kadar 
bütün halk oyunu iç ve dış mevzu
larda aynı ışık ve ayru zaviyeden 
aydınlatmaktadır. Son yıllarda ik 
tidarın dış meselelerde düştüğü te
zatları, yaptığı hataları inceler ve 
izah ederken bunların iç politikaya 
nasıl sıkı bir şekilde bağlı olduğu
nu da açıklam ıştır. Bu arada m u
halefet partilerini de dış politikada 
kontrol ve tenkid vazifelerine davet 
etmek isteriz. Çünkü esefle gör
mekteyiz ki en büyük muhalefet 
partisi dahi, iç ve dış politikanın 
yukarda saydığım ız esaslarını ve 
hususiyetlerini kavram ış gibi değil
dir.

İç ve dış politika başka başka 
düzenler içinde incelenemez. Bir ik 
tidar içerde oligarşik, dışarda " li
beral” olamaz. Bir iktidar içerde 
mürteci, dışarda inkılâpçı olamaz. 
B ir iktidar içerde derebeyi, dışarda 
insan haklarına saygılı olamaz. Bir 
iktidar içerde her türlü feodaliteyi
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savunup, dışarda başkaları İçin 
haklardan bahsedemez. B ir iktidar 
içerde kendi vatandaşlarının hür
riyetlerini kısıp, dışarda başkaları 
içijı hürriyet istiyemez. B ir iktidar 
içerde dini, klerikalizm i savunup, 
dışarda laik gözükemez. Bir iktidar 
içerde mülkiyeti mukaddes kılıp dı- 
şarda komünist memleketlerle and- 
laşmalar yapamaz. Tabii bunların 
aksi için de, durum aynıdır.

Bu zinciri daha da uzatabilirsi
niz. Fakat bütün bunlar iktidar için 
cari olduğu gibi sustuğu veya mü- 
rakabe vazifesini yapmadığı m üd
detçe muhalefet için de variddir. Bu 
garabetler son yıllarda aynen bizim 
muhalefetim ize şamildir...

+ ★
T ç ve dış konularda bu tezatları-

nrna .  bilerek veya hilıniyerek - 
bizi hem içte, hem dışta hayli ka
yıplı tar bilânçoya ulaştırm ıştır. 1- 
darecılenmiz bu ik i kutup arasında 
bir "comproınis” olamıyacagını bil
memişler, Muhalefet ise neticeleri 
dolayısiyle kendini tazyik edecek 
dış tedbirlere şuursuzca rıza gös
termiştir. Gefen sonbaharda hu
dutlarım ız civarında koparılan yay
garalar ve mUbalaga ile şişirilen 
meseleler, hem halk oyunu asıl da
valardan uzaklaştıracak bahaneler, 
hem de muhalefeti icabında ezecek 
vesileler bulmağa yaramıştır. Bu 
yönden İngilizlerle, bilhassa İngiliz 
muhafazakar partisiyle olan son 
münasebetlerimiz de Türkiye iç po
litikasında elerin tesirler yapmıştır. 
Mübalağalı bir “m illi b irlik” havası, 
kurnazca bir demagoji, muhalefet 
elemanlarını telâşlı bir yakınlaş
maya sevketmiştir.

Son yılların olaylarında bunun 
gibi m isaller doludur. Fakat bizim 
ilerde aynca üzerinde duracağım ız 
yapılan - ve tekrar edilen - dış ha
ta lar olacaktır. O rta Doğu, Balkan 
ve Kuzey A frika memleketleriyle 
münasebetlerimi* çok garip ve te
zatlı münhanilerden geçmiş ve geç
mektedir. A ta türkün  dış politikada 
bize çizm iş olduğu kutsal yol - bile
rek veya bilmiyerek - ihmal edil
miştir. Bu, bilhassa, Bandoeng kon
feransından sonra aşikâr bir hal 
alm ıştır. Zaman zaman içerde oldu
ğu  gibi dışarda da A ta türk  ve in- 
k ilâp  prensiplerine aykırı ahbaplık
lar kurulmuştur. Bugün . bilerek 
veya bilmiyerek - yapılan hatalar 
anlaşıldıkça, fiyaskolar meydana 
çıktıkça “müşavir" ve “mütehassıs” 
lar, “sürgün"e gönderilmiş, fakat 
hasarlar olduğu gibi kalm ıştır. Ş im 
di ise yanlış hesapların “Bağdat” 
tan  dondürülmesine mezbuhane bir 
gayretle çalışılmaktadır. Fakat ay
nı iktidarla bumı başarmak artık 
hem çok geç, hem çok güçtür.
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Aramburu
Hortlak geliyor!.

rasmdan koruyacak "liberal" bir A- 
nayasa hazırlam ak için değil, fakat 
şu anda iktidarda bulunanlara zaman 
kazandırmak maksadiyle tertiplenen 
bir düzenden başka birşey değildi. 
Böyle düşünen muarızların en başın
da. Peroncular Kelivordu. A rjan tin ’i 
idare şekli ne olursa olsun, memle
kette kurduğu rejime ne isim verilir
se verilsin. Peron’u hâlâ büyük bir 
halk kitlesinin, bu arada işçilerin bü
yük çoğunluğunun desteklemekte ol
duğuna şüphe yoktu. Peroncuların 
eayısı 1954 seçimlerinde eski d ik ta 
töre verilen beş milyonu aşkın oydan 
kolayca anlaşılabilirdi. Gerçi Peron’- 
un memleketten kaçması üzerine bu 
sayı oldukça azalm ıştı ama. geçen 
haftan ın sonunda greve başlayan ik i 
milyon İŞÇİ bile General Aram buru'- 
yu kara kara düşündürmeye yeterdi. 
General Aramburu’yu aynı şekilde 
düşündüren diğer m uarızlar da, İÖS* 
seçimlerinde aldıkları oy sayısı üç 
m ilyona yaklaşan radikallerdi. A n 
cak şu günlerde radikaller, kendi a- 
ralarında. sıra ile Aramburu tarafta
rı Zavala Ortez’in. teşkilâtın desteği
ni kazanm ış bulunan Balbin 'in ve n i
hayet halk tarafından tutu lan  va 
Frondizi'nin liderliğindeki üç hizibe 
ayrılm ışlardı ve Aramburu bu parça
lanmanın ancak kendisine yarıyacağı 
ümidiyle yaşıyordu. Diğer yandan, a- 
ş ın  m illiyetçi ve katolikler de açık
tan açığa Aramburu’ya karşı cephe 
alm ışlardı ve kilisenin üstü kapalı İs
rarları seçim gününe kadar bir fayda 
vermezse Kurucu Meclis seçimlerine 
katılmayacakları söyleniyordu.

Bu durum karşısında, içinde bu
lunduğum uz ayın sonlarında yapıla
cak Kurucu Meclis seçimlerinde a lı
nacak neticenin k im in yüzünü güldü
receğini söylemek gerçek bir keha
net olacaktır. Şimdiden söylenebilecek 
tek şey. netice ne olursa olsun bu se
çimlerin, General Ix>nardi’nin düş
mesinden sonra işbaşına gelen A ram 
buru hükümeti için hakikî bir im ti
han teşkil etmesidir.

22 '

Sosyal Hayat
Tatil ihtiyaç!

S -hir hayatı yorucudur. Bunun 1- 
çin de medeniyet ilerledikçe ve in 

sanlar çalışma dozlarını arttırdıkça 
"ta til"  büyük bir ihtiyaç, âdeta vaz
geçilmez bir hak olarak karşım ıza çı
kar. Yaz tatili tatillerin en uzunu, 
muhakkak ki en istifadelisidir. Bu ta 
tilde mümkünse şehirden uzaklaşıp 
sayfiye yerlerine, köylere, deniz ke
narına inmek, temiz havadan, güneş
ten nasibini alm ak lâzımdır. Çocuk
ların D vitam ini deposu yapıp iyi ve 
sıhhatli bir kış geçirebilmeleri için 

güneşin doğrudan doğruya çıplak vü- 
cutlarıha temas etmesi şarttır. İşte 
bunun için de pahalı sayfiye yerleri
ne gidemiyen ailelerin dahi, her yaz 
mevsimi fedakârlık ederek, bir ay 
için k ırlık  ve havadar bir yere g it
meleri âdeta elzemdir. Eskiden A n 
karalIlar hep İstanbula gelirlerdi: 
sayfiye yerleri ateş nah asına idi. 
Şimdi giizel bir cereyan bir çok A n 
karalIları ve büyük şehirlerde buna
lanları Akçakoca, Amasra, Erdek g i
bi küçük sayfiye merkezlerine götür
mekte ve sayfiye yerlerinin çoğal
masını sağlarken sayfiye ihtiyacını 
da birçok ailelerin im kânları dahili
ne sokmaktadır. Sayfiye yerlerinin 
çoğalmasının bir neticesi de İstanbul- 
daki bazı çok gözde sayfiye m uhitle
rinin eski rağbeti görememeleridir. 
Şimdi birçok evlerde "k ira lık" k âğ ıt
ları sallanıp duruyor. Vakıa ev sahip
leri “astronomik” rakamlardan vaz
geçmiş değiller: değiller ama ne de 
olsa netice buna varacaktır.

Demek ki her ailenin, senelik büt
çeyi tanzim  ederken, yaz tatili için

bir m iktar para ayırması ve bütçesi
ne. kendi hayat şartlarına en uygun 
bir yeri sayfiye yeri olarak seçip za
manında yer ayırtması lâzımdır. Bu
gün rağbet gören birçok küçük kasa
bada, pansiyon sistemine gidilerek, 
gelecek senelerde im kânların  daha 
çok artacağı da muhakkaktır.

Kola.v yaşamak

S
ayfiye yeri seçildikten sonra yapı
lacak ilk iş. bu sayfiyede “kolay 

yaşam ağa” bakmaktır. Eğer sayfiye 
yeri olarak seçilen yer tenha bir k a 
saba ise, ev kadını çoluk cocuğunun 
yazlık gardrobunu ona göre tanzim  
etmeli, pratik ve kolay yıkanır, kolay 
giyilir-kumaşları tercih etmeğe bak
malıdır. Boylece hem ekonomiye ri
ayet etmiş olur, hem de işleri y an  
yarıya azaltır. Naylon henüz bizim 
memlekette bir lükstür. Halbuki ev 
kadınına çok büyük bir yardımcı o- 
lan naylon her şeyden evvel pratik 
tir  ve “ütü" işini hemen hemen ka l
dırmaktadır. Meselâ sayfiye yerine 
kocası için yaln ız ik i tane naylon 
gömlek götüren bir ev kadını kocası
nın hem tertemiz dolaşmasını temin 
eder, hem de ütü masası başında m ü
temadiyen terlemekten kurtulur. So
ğuk suda yıkanan bir naylon göm 
lek 15 dakikada kurur ve ütü iste
mez. Naylon göm leğin yerini hiç ol
mazsa çabuk ütülenen, çabuk kuru
yan. kolaycacık kirini akıtan kısa 
kollu spor gömleklerle doldurmak lâ 
zımdır. Bir ev kadını sayfiyeye gider
ken bavulunu çok düşUnerek yapma
lıdır. Sayfiyede, evdeki bol gözlü şi- 
fonyerleri, dolapları bulaınıyacağr a 
göre oraya hiç bir lüzumsuz eşya ta 
şımamalı ve ihtiyaçları karşılamak 
iyin elzem olanlarla ik tifa  etmelidir. 
Çocuklar veni yapılan basmalarım

Akçakocadan gece manzarası 
K afa dinlendirilecek yer

AK İS , SO TEMMUZ m i



giyeceklerse, onlara geçen senenin 
bütün gardrobunu taşımak fuzulidir. 
Çünkü bu fazlalık lar ancak orta lık 
ta  karışıklığa ve lüzumsuz çamaşıra 
sebep olacaktır. Buna mukabil serin 
saatleri düşünmeli, boş saatleri dol
durmak için el işini, oyun kâğıtlarını, 
fotoğraf makinesini götürmeğe üşen- 
memelidir.

Sayfiye evine veya otele, pansiyo
na girer girmez, birkaç saatini, ba- 
zan birkaç gününU feda ederek, m u
vakkat yerleşme işini yapmak lazım 
dır. Bavullar boşaltılıp herkesin ça
maşırları ayrı ayrı gözlere, göz yok
sa portakal sandıklarından im al e- 
dilm iş raflı komodinlere yerleştiril
melidir. tik  tanzim i yapmak ev kadı
nına düşer. Fakat yapılan işlerin m u
hafaza edilmesi ve tutumu ailenin 
her ferdine düşen bir vazifedir. Zira 
“ta t il” e en çok hak kazanan birisi 
varsa o da ev kadınıdır. Eğer ev ka 
dını bavulunda birkaç tane çizgili 
bez çarşaf getirmişse, bu çarşaflar 
perde ve yatak örtüsü olarak sayfi
ye evini derhal süsliyecektir. Bez 
çarşafın yıkanması da gayet kolay
dır ve bazıları ütüsüz de kullanılabi
lir. TTcuz sayfiye evlerinde konforu 
bulmak pek zorsa da pratik buluş
larla bunu telâfi etmek daima m üm 
kündür. Meselâ büyük bir çarşı se
peti el işlerini, bir diğeri gazete ve 
mecmuaları barmdırabilir ve birer 
şezlongun yanında bu sepetler eve 
şirin bir konfor manzarası verir. Bal
kona serilmiş bir hasır ve üzerine a- 
tılm ış yastıklar çocuklara açık hava
da uyuma im kânını verir.

Ev kadını sayfiye evini tanzim  et
tikten sonra ailenin fertleri arasında 
vazife, taksim i yapmak ve daima işi 
kolaylaştırarak, gülerek yaşamağa 
bakmak lâzımdır.

Hakik i tatil
T? akat bir tatili hakiki tatil yapan

şey ne gidilen şehir veya kasaba
dır, ne de oradaki yaşayış tarzı.. B ir 
tatili hakiki tatil yapan şey her şey
den evvel kafayı dinlendirmek bunun 
İçin de 10 ay müddetle bizi esareti a l
tına alan o yorucu alışkanlıklardan 
kurtulm aktır. Fğer şehirde saati sa
atine yaşıyan bir insansanız sayfiye
ye giderken saatinizi götürmeyiniz. 
Eğer daima işi olan, hiç boş duramı- 
yan bir kimse iseniz, miskinler gibt 
hiç bir iş yapmadan güneşe uzanın 
veya ağaçların yeşilini, fröğtln m a
visini seyredin.. Hep düşünürseniz, 
bol bol yürüyüşe çıkın. Hep sokakta 
ve faalsani7 bol bol öğle uykusu u- 
yuyun.. Kısacası kendi kendinizden 
kurtulun. Dinlenmenin en iyi çaresi 
budur.

Moda
Annelerin meselesi

Çocukluktan çıkarak genç kızlığa 
giren her kız çocuğunun giyim  

meselesi anne için hakiki bir derttir. 
Bu yaşta çocuk artık  çocuk değildir 
ve bebek gibi giyinmemelidir. Am a

________________________________________________ KADIN

--------------------------------------------------------------------------------------
Kapaktaki ev kadını

Mediha Bölükbaşı

O rta boylu, dolgun vücutlu, kum- 
I  rai hanım  mavi kadife kaplı 

koltuktan hafifçe doğruldu ve kar
şınında oturan misafirine hizmetçi 
kızın getirdiği kahve ile beraber 
İçmesi için kristal bir sigaralık 1- 
çindekj sigaralardan u/.attı. Evinin 
hamını »lan bu kadın, birkaç gün 
önt> tevkif olunan C.M.P. lideri 
Osman Bölükbaşının hayat arkada
şı .Mediha Bölükbaşıydı. Mediha 
Bölükbaşı bir parti liderinin karı
sı olduğu halde son günlerin hadi
seleri ortaya çıkıncaya kadar siya
setten çok evinin işleri ve çocukla
rı ile meşgul olmayı kendine dert 
edinmiş bir anneydi. Kocasının bir 
hayli gürültü lü politika hayatına 
hiç. bir şekilde karışmaz, ona daha 
ziyade sessiz bir (tekilde müzahir 
olmayı tercih ederdi. Ama Osman 
Holiikbaşı. kanuni formaliteler bir 
yıldırım  hızıyla ikmal edilerek a- 
lelaceie Ankara Cezaevinin demir 
kap ılan  ardına gönderilince, o an
dan Itibareu Mediha Bölükbaşı adı 
da gazetelerin bas köşelerinde yer 
alm ağa başladı Bölükbaşının tev
kifinden sonra hemen her saat ka
pının zili acı acı çalınıyor ve bir 
gazeteci Mediha Bölükhaşı.vla gö
rüşmek için geliyordu. O, her ga 
zeteciyi kapıdan ayrı ayrı karşılı
yor, mavi kadife kaplı koltuklarla 
döşeli salona alıyor, suallere sabırla 
cevap veriyordu. Am a kapıyı çalan
lar yalnız gazeteciler miydi ? E l
bette, hayır. Şu son günlerde Bö- 
lükbaşıiann kapısının zili hiç şüp
he yok k| Türkiyenin en sık çalı
nan zili olmak rekorunu kırm ıştı. 
Rolııkbaşımıı evi âdeta bir ziyaret- 
gâha dönmüştü. Gazeteciler, m u
halefet partileri ileri gelenleri, C. 
M.P. teşkilâtından muhtelif heyet
ler, partililer ha ttâ  ve hattâ  bazı
D.P. İller bile İmi kapının zilini ça
lıyor ve Mediha Bölükbaşına bir 
geçmiş olsun demekten kendilerini 
alanııyorlardı. Mediha Böliikbaşı 
ziyaretçileri dalm a kızı Ayşe Gül 
ve oğlu Ahmet Denizle beraber, en 
ufak Wr üzüntü emaresi bile gös
termemeye çalışarak karşılıyor, 
kendisine geçmiş olsun diyenlere 
teşekkür edlyordn. Ziyaretçiler ka
dar ve belki de daha çok kapıyı ça
lanlar postacılar oluyordu. Yalnız 
C.M.P. 11 kadınlar değil C.H.P. 11 ve 
Hür. P. 11 kadınlar da bu metin a- 
na.va geçmiş olsun telgrafları çe
kiyorlar. kocasının ve kendisinin 
“ gazasını tebrik” ediyorlardı. Ken
disine metanet ve sabır tavsiye e- 
deıı telgrafları Mediha Bölükbaşı 
dudaklarının ucunda kıvnlıveren a- 
cı bir tebessümle okuyordu. Zira o 
biliyordu kİ İm i meııAekette demok
rasi mücadelesine atılan İnsanla
rın başına her şey gelebilir, ama

her şey de bir gün unutulurdu. Za
ten metaneti de bundan İleri geli
yordu. Sonra MedUıa Bölükbaşı 
kocasının tevkifini |>ek yadırgaya
cak durumda da değildi. Aynı tec
rübeyi bir defa daha, hem de daha 
ağır bir şeklide 1949 da geçirmişti. 
Evliliklerinin onuncu ayı adaydı. 
Oğlu Ahmet Deniz heaüz 21 gün
lüktü. Bir gün sofrada otururlar
ken polisler gelmiş, her tarafı d i
dik didik aradıktan sonra da “Os
man Bey” 1 alm ış götürmüşlerdi. O 
günlerde kocasına isnat edilen suç 
devrin Cumhurbaşkanı ile Muhale
fet liderine suikast İdi. Am a Me
diha Böliikbaşı kocasının suçsuz ol
duğuna inanıyordu ve nitekim  bu 
tevkiften beş gün sonra Bölilk- 
başı isnatların yalan ve iftira 
lardan ibaret olduğunu Isbat et
miş ve serbest bırakılm ıştı. O 
günden bu yana aradan sekiz yıl 
geçmişti. Am a hâlâ ayni “demok
rasi mücadelesi” İçindeydik .Medi
ha Bölükbaşı İki ay sonra üçüncü 
çocuğunu da dünyaya getirecekti ve 
muhtemelen Üçüncü çocuğu doğdu
ğunda kocası yanında bulunınıya- 
caktı. Am a gene de metindi; ha
diselere cesaretle bakmasını bili
yordu. Tek üzüntüsü bahalarına 
çok düşkün olan oğlu Ahmet ile k ı
zı A.vşenln babaları yanlarında ol
madan bir bayram getirmeleri ol
muştu.

Doğm a biiyiime Ankaralı olan 
Mediha Bölükbaşı Ismetpoşa K ız 
Enstitüsünden mezun olmuş, 1946 
yıllarında D.P. nin ilk mücadeleye 
atıldığı günlerde Cebeci cayırında 
yapılan meşhur mitinglerde Os
man Bölük başını dinlemiş, daha 
sonra gazetelerde onun çeşitli yer
lerde söylediği nutukları okumuş, 
1949 yılında günün birinde de bir 
ahbap evinde onunla karşılaşıp ta 
nışmıştı. Kısmetmiş. 1949 Ocak a- 
yında evlenmişlerdi. Aradan kısa 
bir zaman geçtikten sonra Bölük- 
başı arkadaşlarıyla beraber D.P. 
den ayrılarak Millet Partisini kur
muş. derken tevkif edilmiş, beraat 
etmiş. Millet Partisi mahkeme ka- 
rariyle kapatılınca da C.M.P. yİ 
kurmuştu. Evine ve çocuklarına 
çok düşkün bir aile bahası olan 
Bölükbaşı pek sık ç ıktığ ı memle
ket gezilerinde de evini ve çocuk
larını ihmal etmez, her akşam bu
lunduğu yerden onlara telefon eder 
yokluğunu hlssettirmemeğe çalı
şırmış. Babası ve büyükbabası ha- 
a tta  olan Mediha Bölükbaşı koca
sının tevkifinden beri ekseri gün
lerini onların .yanında geçirmesine 
rağmen gene de evinden ayrı ka l
m ak İstemediğini söylemekte vs 
“Günün birinde Osmanın çıkıp gel
mesini bekliyorum” demektedir.
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Güzel Kadın

Jale CANDAN

G üzel yaratılm ış olmak, m u
hakkak İd, A llahın bir lûttfu- 

dur Erkek de, güzel olmak İster. 
Yeni yetişen bir delikanlının ayna
da merakla kendisini tetkik e tti
ğini görürüz. Saçlarını şekle sok
mak için başını sıkı sıkı banlayıp 
dolaştığı, boyunu birkaç santim  u- 
ratm nk İçin türlü jimnastiklere baş 
vurduğu, hattâ hlc sevmediği sUtü 
bile bardak bardak İçmeğe banla
dığı vakldir. Fakat öyle bir devir 
gelir k i erkek, çirkin de olsa, baş
ka meziyetleriyle parlayabileceği - 
nl, hattâ güzelleşeceğini İdrak e- 
der; saadetini gti/elllkten çok baş
ka «eylerle elde edeceğini bilir ve 
rahatlar. Halbuki kadın İçin güzel
lik âdeta hayati bir meseledir. A- 
sırlardan beri kadın, hayatım  ve ta- 
tlkballnl güzelliği İle garantileme
ğe o kadar alışm ıştır ki, bagün b i
le en muvaffak bir meslek kadını 
için dahi güzellik m iihlm  bir şey
dir. Ne var ki bugünkü güzellik te
lâkkisi çok değişmiştir. “Gürel 
kadın” artık yalnız "kalem  kaşlı, 
sürme gözlü, ipek saçlı” olarak ya
ratılan kadın değildir. Güzellik bu
gün kadın için, eski ehemmiyetim 
muhafaza etmekle beraber, her ka
dının erişebileceği bir şey olmuştur. 
Eli yttzü düzgün olan ve makyajı, 
giyimi. hareketleri ve şahsiyeti ile 
kendisine bir Up vermesini bilen

i her kadın bugün güzeldir. Zaten 
kendisine bir tip  vr rom İyen veya 
tl(>)nl meydana çıkarmasını beee- 
reuılyeıı kadın “kalem kaşlı” da 
olsa, ‘'sürme gözlü” de olsa, bugü
nün güzelleri sınıfına giremiyecek- 
tlr. tşt« bunun İçin de harici m an
zaranın kUçümseoemlyeceğüıi tak 
dir edan her kadın, lükse ve İhti
şama kaçmadan giyime Ahemml- 
.vet vermeğe, kendisin# İtina gös
termeğe. kadın okluğunu dalma ha
tırlamaya mecburdur. Yoksa ha

yatında telâfi edilemez boşluklar 
yaratması m ümkündür. Harici 
manzarasını ihmal eden bir kadı
nın blnblr meziyetine rağmen ha- 
kettlğ i saadeti bulamaması, bu l
muşken elden kaçırması çok defa 
görülmüştür.

★

F akat bir "güzel kadın” tâbiri 
var M, onu erkekler gayet ko

laylıkla ve kadınları şaşırtacak 
yerlerde kullanıyorlar. Meselâ ga
zetelere bir göz ata lım  Bu “güzel 
kadın" tabirine hemen lıergün rast
larız. Ama bu “güzel kadın” ne tah 
mtn edileceği gibi bir güzellik m ü
sabakasında kazanm ıştır, ne m an
kendir, ne hayatta herhangi bir 
haşarısı, güzel giyim i, tavrı hare
keti veya cemiyetteki faydalı ça
lışmaları ile temayüz etmiştir. Bu 
“Güzel kadın” ya herhangi bir kıs
kançlığa. cinayete kurban gitm iş
tir. ya da. İsmi, karışık şekilde, 
her hangi Mr maceraya karışm ış
tır. İşte bu kadın, çirkin de olsa, 
sanki bu hareketleriyle "güzel k a 
dın” sıfatına artık  hak kazanm ış
tır. Yalnız gazetelerde değil, çevre
mizde de bu hep böyledlr. Erkekler 
normal ve mazbut aile hayatı yaşı
ya n birçok güzel kadınlara bu sı
fatı verirken pek müşkülpesent 
davrandıkları halde, aksı halde pek 
cömert oluvertyorlar. İşin tuhafı 
bu aynı erkeklerin “moda” dan. 
"süs” ten. “kadın kaprisi” , “kadın 
hafifliğ i” dedikleri şeylerden bol 
bol şikâyetçi olmalarıdır.. Galiba 
hakikat şudur kİ erkekler, birçok 
mev7 ularda kendi k a n la n  İle ya
bancı kadınlar hakkında hüküm  
verirken çok değişik ölçülere m ü 
racaat etmektedirler. “Güzel ka
dın” misali bunlardan bir tanesi vs 
muhakkak en efcentnaiyetıttaidir 
Belki birçok kadınları şaşırtan da 
bu dur.

henüz şahsiyetini ele alm ış bir genç 
k ız da değildir ve yardıma çok m uh
taçtır. Meselâ saçlarım mahallenin 
en süksell kızı gibi taram ak ister: 
belki bu saçlar kendisine hiç yakış- 
m ıyacaktır. Yeni elbiselerini de an 
nesinin şık bir ahbabından kopya et
mek hevesine kapılır. Böylece acayip 
kılık lı bir “küçük kadın” ortaya çı
kabilir. Neticede fena şekilde ve bil
gisizce giyinen küçük kız, daha ha 
yatın eçi&inde. b ir tak ım  kayıplara 
ufcrar. Aşağılık duygusuna kapılır 
veya yersiz giyim i kendisini muhite 
fena tanıtır, bir çok yanlışlıklara se
bebiyet verir.. Bütün bunlar "getıç 
k ız” ın hayatına menfi şekilde tesir 
edebilir. Anne bu devrede m uhakkak 
surette kızma yardımcı olmalıdır. A- 
m a şurasını unutm amak lâzımdır kİ 

her anne bu İşi muvaffakiyetle yürü
tebilecek kadar giyim  bilgisine sahip 
değildir ve her anne istiyerek veya 
istemiyerek çocuğunu olduğundan 
küçük görme temayüllerine sahiptir. 
Meselâ 14 yaşında bir küçük genç 
kızın saçlannı annesi gibi topuz h a 
linde toplaması kom ik olur. Am a 
bebek gibi uzun lüleler yapması da 
hoş kaçmaz. Ona yakışan ucu kıv- 
n lm ış  bir at kuyruğu, flu bırakılm ış 
ve kurdele ile toplanm ış tertemiz, ta 
ranmış. fırçalanm ış saçlardır. 14 • 16 
yaş arasında küçük genç kızlar dai
m a pratik, neşeli, dayanıklı kum aş
lar seçmelidirler. Kaçm acaklan şey 
emprimeler, ipekliler, fazla teferru
atlı ve çok süslü elbiselerdir. İpek g i
bi yumuşak poplinler, güzel pam uk
lular, basmalar ve flanel bu yaştaki 
çocuklar İçin biçilm iş kaftandır. 
Renkler çok net olmalıdır: Mavi, be
yaz. pembe, kırm ızı onlara en çok 
yakışan renklerdir. Çizgililer, puan

lılar da onlar İçin çok elverişlidir. 
Biçimler de renkler gibi, net ve sa
de olmalıdır. Elbiselerin dekolteleri 
büyllk kadın dekoltelerini andırma- 
malıdır. Münasip bir noktaya konul
muş olan bir fiyonk, yuvarlak yaka
lar, bilhassa bahriyeli yakalan, kü- 
çUk genç kızlara çok yakışır.

Yazın p lâj kıyafetleri, mayo, pan- 
ta lo a  şort veya p lâj eteklikleri bol 
olmalıdır. Bunların yanında tek süe- 
’ü bir entarileri, bir tayyörümsü şe
hir kıyafetleri de bulunmalıdır. Tay
yörün e le ji plili ve ceketi geniş bah
riyeli yakalı olursa küçük kız şehire 
inerken annesinin tayyörünü g iy in 
miş hissini vermekten kurtulacaktır. 
Bir küçük gene kız gardrobunda çan
ta. şapka ve eldiven, topuksuz ve çok 
az topuktu ayakkabılar da unutul
mamalıdır. Eğer renkler birbirlerine 
uydurularak seçilmişse hem ekono
miye riayet edilecek, hem de kllçük 
kızın şıklığı temin edilecektir. G iy im 
de renk ahengi çok mühim  rol oy
nar.

Annelerin yapacakları bir şey de 
elbiselerin dayanmasını tem in etmek 
ve on lann ömrünü uzatmaktır. K ü 
çük genç kız çabuk büyüyecektir. E- 
tekleriai on beş «antinı kadar k ıvırt
m ak  şarttır. Yao dikitlerde de, daima

İA ^

ihtiyat payı bırakmak iyi olur. Genç 
kız gece yatakta da tem ij ve itinalı 
giyinmeğe alıstınlm alıdır. K ış için 
uzun kollu pazen gecelikler kurdele 
ve fistolarla sislenebileceği gibi ya

zın da beUstierden çok şık fiyonklu 
gecelikler hazırlamak kabildir. Hele 
işlemeli Şile gecelikleri bu küçük 
genç kışlar İçin yapıtmış gibidir. Bu 
çocuklar fazla m übalâğaya kaçm a
dan modayı da takip etmek zorun
dadırlar. Meselâ, beli belirsiz olan 
blûzlar. pantalon Uaerine bol b ırakı
lan gömlekler, puanlı basmadan ya
pılm ış fırfırü  eteklikü mayolar on
lara çok yakışır.

Şayet bir anne bu mevzuda kâfi 
derecede bilgili değilse ve modellere 
bakarak ifijı içinden çıkamıyorsa ya
pılacak en iyi «ey, etaba bilgili Mr

akrabaya danışmaktır Böylece çocuk 
anne otoritesinden kurtulmuş olur 
ve giyimde şahsiyetini daha çabuk 
bulur. Çünkü oocuklar bu mevzular
da İtimat ettikleri yabancılann sözü
ne annelerininkinden daha çabuk İna
nırlar. Bu mevzuda da, her mevznda 
olduğu gibi yapılacak şey çocuğa 
emretmek ve model empoze etmek 
değil ona bilgi vermek ve yardımcı 
olmaktır.

Ancak bu şartlar altındadır kİ bir 
genç kız dalma düşmesi m üm kün olan 
acaip k ılık tan kurtulabilir ve bilgili 
ellerde kendisine yakışan giyim kuşa
ma kavuşur. Yoksa çocukluktan yeni 
kurtulm uş bir genç k ız giyim  kuşam 
hususunda tamamen keadi bildiğin» 
bırakılırsa ortaya bir züppeden baj- 
Jta şey çıkmaz
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Bestekârlar
Komple Webern

İ ki dünya harbi arasındaki devre
nin en mühim  bestekârı olduğu 

günler geçtikçe ve sular durulm ıya 
başladıkça daha iyi anlaşılan Anton 
VVebern, 1957 yılının ortasında bulun
duğum uz şu sıralarda, takdir görmi- 
yen bir bestekâr sayılamazsa da, m u
siki endüstrisinin dikkatini çektiği ve 
defteriyle mütenasip '•ticari” başarıya 
eriştiği gönül rahatlığiyle iddia edi
lemez, "V iyanalı üç büyükler” in u- 
zun zaman en az tanınmışı olarak ka 
lan Webern'in son yıllarda, öğretme
ni Arnold Schönberg'in çok kere k u 
ru akademiciliği ve - Schönberg'in 
en iyi eseri diye anılan - Alban Berg’- 
in romantik gelenekçiliği karşısında, 
1918 yılından bu yana musikiye en 
mânalı yeniliği getirmiş tek bestekâr 
olduğu . geniş ölçüde taraftarlarının 

T mücadeleciliği sayesinde - zihinlerde 
daha iyi yer etmiye başlamıştır. "Ü ç 
ler” arasındaki ehemmiyet sırası şim 
di Webern’in lehine değişmiye başla
m ışa benziyor. Gerçi Schönberg, mo
dern Viyana okulunun kurucusu ola
rak gördüğü saygıyı muhafaza et
mektedir; vücuda getirdiği sistem 
. oniki ton . henüz günün en revaçta 
cereyanıdır; fakat doğrudan doğruya 
bestekâr olarak Arnold Schönberg, 
cağım ıza derin bir tesir bırakama- 
ıjııştır. (He yandan Alban Berg, b il
hassa iç âlemi zengin bir bestekâr o- 
larak. daima sevilecek ve tutulacak
tır; musikisinin romantik karakteri 
böyle bir tahminde bulunmaya imkân 
vermektedir. Fakat, 1945 yılında ölen 
Anton W ebem ’in, yirminci asrın De- 
bııssy'den bert en tesirli bestekârı 
olduğu, onun musikisinin cazibesine 
kapılan ve aynı yolda yürümiye ça
lışan genç bestekârların sayısının g it
tikçe artmasından anlaşılmaktadır. 
Bu cazibede Webern’in eserlerinin k ı
salığının ve sadeliğinin rolü çok bü
yüktür. Schönberg’in “bir nefeste 
koskoca bir romanı anlatıyor” diye 
bahsettiği bu muhtasar, kolay görü
nüşlü. lüzumsuz tek bir notası bile 
olmıyan musiki, yirminci asır yara
tıcısının ihtiyacını en iyi karşılayan 
bir davranışı aksettirmektedir.

VVebern’in musikişinas çevreleri 
dışındaki muvaffakiyeti, bu bestekâ
rın plâk üstünde gerektiği gibi tem 
sil edilmemiş olması yüzünden, çok 
sınırlı kalm ıştır. Birkaç ay öncesine 
kadar VVebern’in eserlerini taşıyan 
ancak dört tane plâk vardı ve bun
lardan ikisi de Dial firmasının iflâs 
etmesi yüzünden piyasadan çekilmiş, 
birer koleksiyon parçası haline gel
mişti. Bu yüzden bu büyük besteci, 
ucun çalan plâk lar katalogunda an
cak iki eseriyle temsil ediliyordu: 
Yaylı Kuartet için Beş Parça, bir de 
Keman ve Piyano için Dört Parça. F a 
kat geçenlerde Amerikan Columbia 
firması, plâk endüstrisi hayatında 
hadise ya-atan bir teşebbüste bulun-
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du ve Webern’in bütün eserlerini dört 
tane uzun çalan plâk üstünde yayın
ladı. Böylece, yıllardır, eserlerinin en 
uygun yayın vasıtasiyle duyurulması 
bakım ından haksız bir ihmale uğra
mış AvusturyalI üstad birdenbire hiç 
bir bestekârın erişemediği bir maz
hariyete kavuşuyor, yaptığı bütün ça
lışmalar - Bach'm "Musiki Sunusu”* 
ndan bir parça üzerine hazırladığı or
kestra düzenlemesi dahil . p lâğa a- 
lınm ış ve yayınlanmış oluyordu. 

Saniyeler konuşuyor

W
 ebem, opus numarası taşıyan 
31 eser yazmıştı. Bunların hep

si birden ancak üç buçuk saat kadar 
sürmektedir. Yani, VVebern'in bütün 
bir öm ür çalışması, meselâ VVagner'- 
tn tek bir operasından daha kısadır. 
En uzun bestesi, 1906 da yazdığı o- 
pus numarasız ilk eseri Piyano ve 
Yaylılar için Kuintet’tir: 11 dakika 
38 saniye. En kısası ise 1910 yılında 
Rainer Maria Hilke'nin şiirleri üzeri
ne yazdığı Op. 8 iki şarkıdır. İk i şar
kının birlikte süresi sadece 1 dakika 
45 saniyedir.

Çok daha "ticari” ve popüler bes
tekârlara -Beethoven'lere. Çaykovs- 
k i’lere- bile yakınlaşmayan talih kuşu, 
tesadüfler ve Columbia firmasının ar- 
tist-repertuar m üdürünün beklenme
dik bir kararı sayesinde VVebern’in 
musikisine konmuştur. 1954 yılında 
orkestra şefi Robert Craft, Schön
berg'in Op. 29 Süit'i için bir plâk ha
zırlam ış ve boş kalan yeri de VVe
bern'in birkaç şarkısıyla doldurmayı 
düşünmüştü. Fakat firma müdüriye
tinden bu p lâğı baştan aşağı Schön
berg'in musikisine tahsis etmek için 
emir gelince Craft, hazırlanm ış olan 
Webern şarkılarına bu bestekârın 
birkaç eserini daha ekleyip tek bir 
Webern plâğı yapmayı düşündü. P lâk 
Hollywood’da hazırlandı ve prova 
kopyası New York'a müdür Davıd 
Oppenheım'a yollandı. Oppenheim 
plâğı dinledi ve şu şaşırtıcı karara 
vardı; “P lâk  bu şekilde alâka çekici 
değil; bunu başlangıç noktası ola
rak alalım  ve Webern ne yazdıysa 
çalalım, kaydedelim ve yayınlıyalım”.

Bunu söylemek kolay, fakat yap
mak çok güçtü VVebern'in kısacık 
bestelerini çalmak uzun ve yorucu 
çalışmalara ihtiyaç srösteriyordu. F a 
kat, Columbia’nın müdürü böyle bir 
karar vermişken Robert Craft gibi 
idealist bir musikişinas ne yapıp ya-
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par, fırsatı kaçırmazdı. Hollvwood - 
da çalışmalara başlandı. VVebern'in 
musikisini çok seven ve yakından ta 
nıyan İgor Stravınski, provalara ne
zaret ediyordu. Bu ara VVebernın 
belki en güç eseri olan Op. 18 Sopra
no, G itar ve Klarnet için üç şarkı ic 
rası sadece 3 dakika 19 saniye sürdü
ğü halde, prova ve stüdyo çalışması 
olarak ancak 50 saat süren bir gayret 
sonunda plâğa alınabildi.

Tahkir ve takdir

W
ebern'in musikisi, ikinci düny» 
harbi sonuna kadar, gerek A- 

merikada ve gerek Avrupada takdir
den çok tahkir görmüştü. Amenka- 
da Lavvrence Gilnıan gibi bir münek
kit, bu mvsıkiyi diş ağrısıyla kıyas 
ediyor, Samuel Chotzınoff ise hayva
nat bahçesi sakinlerinin horultusuna 
benzetiyordu. Nazi hakimiyeti a ltın 
daki memleketlerde -ve bu ara bes
tekârın anavatanı Avusturyada- 
VVebern’in musikisi kesin olarak ya
sak edilmişti. 1943 yılında İsviçreda 
Hermann Soherehen idaresinde çalı
nan Orkestra Varyasyonları hanç, 
VVebern, öm rünün son on yılında, hiç
bir eserinin halk huzurunda çalındı
ğına şahit olmamıştı. Fakat hakaret 
ve alâkasızlık VVebern’in cesaretim 
kırmadı. Dünyaya aldırmadan çalış
m alarına devam etti.

Harpten sonra VVebern'in şöhre
ti ilk olarak Ftansada yükselmiys 
başladı. Boulez, Messiaen, Leıbovvıtz 
gibi öncü musikişinaslar VVebern 
dâvasını bütün Avrupaya yaydılar. 
Bugün, bestekârın ölümünden 12 yıl 
sonra. VVebern’in musikisi artık  ka
derinin dönüm noktasına varmıştır. 
Geleceğin tarihçileri herhalde, m usi
ki sanatında yirminci astın ikinci ya
rısının başlangıcını “VVebern çağı" 
diye isimlendıreceklerdir.
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Strauss il»* Teller, Lawrenoe v« Mills Beyaz Sarayda
Temin bombacılar

Atom
Temiz bombalar

LJldroJen  bombalan bahsinde son 
^  •‘•günlerin başlıca dedikodusu “te
m iz bombalar” meselesidir. Daha ön
celeri de zaman zaman müphem bir 
şekilde sözü edilen bu bombalar, ev
velki hafta ciddi bir ihtimal olarak 
resmen ortaya çıktılar. "Temiz bom
ba” sözü bir bakıma oldukça gülünç 
geliyor. Sanki bombaların temizi, 
kirlisi olurmuş ve sanki en temiz 
bomba hiç kimseye zarar vermiyen, 
yani patlam ıyan bir bomba değilmiş 
gibi... Am » buradaM temizlikten kas
tedilen şey sadece bombanın doğur
duğu radyoaktifliğin niabeten az ol
ması meselesidir. Patlamadan sonra 
ortaya çıkan radyoaktiflik ne kadar 
fazla ise bomba da o kadar “k irli” 
sayılıyor.

Bu tab ir bilhassa hidrojen bomba
la n  için kullanılıyor. Ç ünkü böyle bir 
bombanın atıldığı yerde meydana ge
len radyoaktif bulut, zamanla bütün 
dünyayı do)" şmakta ve böyl' ce bom
bayı atan tarafta da bazı zararlara 
sebep olabilmektedir. Yani k irli bir 
hidrojen bombası kullananın da eli
ne bulaşmakta ve hattâ  hiç muhare
beye kanşm ayan tarafsızlara da za
rarı dokunabilmektedjr. Atılan bom
baların sayısı birkaçı geçmedikçe bu 
zararlar ihmal edilebilecek kadar kü 
çük kalır. N itekim  hidrojen bombası 
denemelerinin sayısı, yetkililerin ifa 
desine göre, esaslı bir tehlike doğu
racak kadar artmam ıştır. Fakat ya
rın bir üçüncü dünya harbi patlak 
verir de taraflar bütün hidrojen bom
bası s tok 'ın n ı sarfetmeye girişirler
se, dünya> ı kaplıya ak radyoaktiflik, 
galip, m ağlûp ve tarafsız dinlemeden 
bütün milletler için bir felâket doğu
racaktır. Bütün ilim  adamları bu 
tehlikenin gerçek olduğunu kabul et
mekte birlemiyorlar. Bu sebenle kirli 
hidrojen bombalan çok sayıda kulla- 
ı lamazlar ve dolayısiyle uzun süre
cek bir dünya harbi için faydaları sı
nırlıdır. J ,te hidrojen bombalannın 
bu mahzurunu ortadan kaldırmak, 
yani tahrip gücüne dokunmadan rad
yoaktifliklerini azaltmak için büyük 
devletlerde hiç olmazsa 1954 ten be
ri çalışmalar yapılıyordu. Şimdi A- 
merikadan bu çalışm alann müsbet 
yolda olduğunu gösteren ilk  resmi 
haber gelmiştir.

Bilginlerin müjdesi!

H drojen boıııbalpn üzerinde ''alış
tıkları bilinen başlıca Amerikan 

ilim  adam larından üçü evvelki hafta 
Beya Sarayda Başkan Eisenhower’e 
temiz bombalar probleminin bugünkü 
durumunu anlatm ışlardır. Bu bilgin
ler. hidrojen bo...basının babası diye 
tanınan Edward Teller, California'da 
hidrojen bombası ile ilgili araştırm a
ların yapıldığ’ başlıca yer olan Liver- 
more laboratuanm n müdürü ve İlk 
siklotronun mucidi Ernest Lawrence

ve Livermore laboratuanm n teonk 
kısmı şefi Mark Mılls’dir. Teller ve 
arkadaşlarının Eisenhower'e söyle
diklerine göre, lâboratuarlarında yap
tıkları bazı yeni deneyler, tahrin gü
cü aynı olmakla beraber radyoaktifli
ği ilk hidrojen bombalarındaki rad
yoaktifliğin ancak yüzde 4 ü kadar 
olan bir hidrojen bombası yapmanın 
m üm kün olduğunu göstermiştir. Ge
rek laboratuar çalışmalarına ve ge
rekse bomba denemelerine devam et
mek şartiyle pek yakın bir zamanda
- meselâ dört, beş sene içinde - hiç 
radyoaktifliği olmayan "tertem iz” bir 
hidrojen bombası yapılabilecektir.

Atom bilginlerinin bu açıklaması, 
hidrojen bombası denemelerinin dur
durulması hakkında bütün dünyada 
şiddetli bir tartışm a hüküm sürerken 
yapıldığı için bazılarınca ş ü p h e l i  kar
şılanmıştır. Denemelere devam et
mek isteyen Amerikan Atom Enerji
si Komisyonunun bu bahane ile dün
ya ilim  efkârı önünde durumunu kuv
vetlendirmeye çalıştığı ileri sürül
müştür. Ancak Eisenhower’le konu
şan ilim adam lannın bu sahadaki bü
yük otoriteleri ve ilm i ciddiyetleri, 
yaptıkları açıklamanın bir gerçeğin 
ifadesi olduğuna inanmamızı gerek
tiriyor. Şüphesiz bu açıklama Ameri

ka Atom Enerjisi Komisyonunun 
politikasına büyük bir destek de ol
muştur. Hidrojen bombası denemele
rine yap'lan bütün itirazlar bu dene
melerin havadaki ve '-’erdek radyo
aktifliğ i arttırdığı ve böyle giderse 
bu radyoak Lif ligin herkes için teh
likeli m iktarlara yükseleceği nokta
sında toplanıyordu. Şimdi Amerika
lılar diyecekler k i: “bize dört beş se
ne daha izin veriniz, bir kaç dene
me daha yapalım; bu denemelerle 
dünyadaki radyoaktiflik tehlikeli 
dozlara gene yaklaşmıyacak, fakat

bu süre sonunda artık bombaların 
radyoaktifliğinden tamamen kurtu l
muş olacağız”. Bu iddiayı m akul bir 
itirazla karşılamak pek kolay görün
müyor.

N'm i I olabilir?

S
iyasî ve stratejik akisleri ne olur
sa olsun bu yeni durum, bomba tek 

nolojisi ve genel olarak atom ener
jisinin istihsali bakım ından büyük bir 
ilerlemenin çok yakın olduğuna işa
ret etmektedir. Gelişmenin ehemmiye. 
tini daha iyi anlıyabitmeik için hidro
jen bombalarının mekanizmasını hatır 
lamak gerektir. Aşağı yukarı beş se
neden beri Amerikalıların, Rusların 
ve lng ilizlerin patlattık ları hidrojen 
bombalarının hepsi, esas itibariyle Uç 
kademeli bölünme - birleşme - bölün

me (fisyon . füzyon - fisyon) bom
balandır. tik  kademe esas bombayı 
ateşlemek için kullanılan iıüyükçe 
bir atom bombasından ibarettir. Bu, 
meselâ plütonyum ihtiva edebilir 
Plütonyum çekirdeklerinin zincirleme 
bölünmesiyle çıkan enerji bütün 
kitleyi milyonlarca derece sıcaklığa 
yükseltince, ikinci kademe olarak, 
bombada bulunan hafif çekirdekler
- bilhassa lityum - döteryum kanşı- 
mı - arasında birleşme reaksiyonlan 
başlar. Bu reaksiyonlar hem bombaya 
enerji verirler, hem de yüksek ener

jili -hızlı- nötronlar doğururlar. Bom
bada bol m iktarda bulunan uranyum- 
238 çekirdeklerine bu hızlı nötronla
rın çarpmasıyla bombanın üçüncü 
ve en mühim  kademesi faal yete ge
çer. Bu kademede U . 238 çeKirdekle- 
rinin hızlı nötronlar tesirinde bölün
mesiyle büyük ölç'lde enerji açığ- çı
kar. Meselâ 20 megaton - 20 milyon 
ton - adi in filâk maddesine muadil 
bir hidrojen bombasının bu enerjisi 
Uç kademeye şöyle dağılm ış olabilir:
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Birinci kademedeki plütonyum pat
lamasıyla yarım  megaton, ikinci ka
demedeki birleşme reaksiyonlarıyla
2 megaton ve üçüncü kademede U- 

238 in bölünmesiyle 17,5 megatonluk 
enerji açığa çıkabilir. Görülüyor ki 
bir standart hidrojen bombasının e- 

nerjisinin hemen yüzde doksanı U- 
238 in bölünmesinden elde edilmekte
dir. D iğer taraftan atom ve hidrojen 

bombalarının radyoaktifliğini doğru- 
rar da plütonyum IJ- 235 veya U- 238 
çekirdeklerinin bölünmesidir. Yalnız 

ikinci kademedeki hafif çekirdekler 
arasmdfıki reak-iyonlar ehemmiyetli 
bir radj >aktlflik doğurmaz. Bu reak
siyonlarda çıkan nötronların havada

ki veya yerdeki maddelere çarpma- 
siyle doğan radyoaktiflik, hidrojen 
bombasının toplam radyoaktifliğinin 
yüzde bir kaçından ibarettir.

Bu bilgi yardım ıyla Amerikan 
ilim  adam larının açıklamaları şöyle 
yorumlanabilir: Demek ki artık bir 
hidrojen bombasında üçüncü kademe 
olarak U- 238 yerine gene hafif çe

kirdekler kullanmak m üm kün ola
caktır.' Bu takdirde de bombanın bü
tün  radyoaktifliği ilk ateşlemede 
kullanılan atom bombasının radyoak

tifliğinden ibaret kalacaktır. Tahrip 
gücü ise b‘i atom bombasınınkinden 
yüzlerce defa büyüktür. Böyle bir 
hidrojen bombası oldukça temiz sa- 
vılabilir. Ayrıca dört, beş sene so
nunda tertemiz bir hidrojen bombası 

yapılabileceğinden de bahsedilmiştir. 
Bu. ancak ateşleme vasıtası olarak 
atom bombası yerine, radyoaktiflik 
doğurmayan bambaşka bir metot ku l
lanılırsa m üm kün olabilir. Böyle bir 

bomba, baştan sona kadar birleşme 
-füzyon- reaksiyonları İle çalışacağı 
için kontrol edilen termo • nükleer 

reaksiyonlarla enerji istihsali yolunda 
mühim  bir adım teşkil edecektir.

FİLM YIIJDIZLARI

SERÎSİ : 2

GRACE K E IX Y  

JA M ES  STEH ART 

ELEANOR PA RK E R  

JE F K  C R A N D L E R  

P IE R  AN O C U

Beş fevkalâde resim 
175 kuruştur.

ÖDEM ELİ O LA RA K  
İSTEYİN İZ

Not: Posta veya damga pulu da 
kabul edilir.

H A Y R İ C A N E R  P.K. 1103 

Sirkeci • İstanbul

K î T A

7 NCİ Ot'N
(Orhan Hanç^rlioflunun rom a

nı, Varlık Yayınları Cep Kitapları 
Serisi 168, Ekin Basımevi. İstan
bul - 1957. 80 sayfa. 100 kuruş).

«Ve Ömer, Müsteşarın suratını üç
V yum rukla darmadağın etti". Şa

yet Tevrat'ın Tekvin bölümünün ilk 
sayfalarından a'ınm ış beş altı satır
lık bir sözü na/.arı dikkate almazsa
nız Orhan Hançcrlioğlunun yedinci 
romanına bu cümle ile girersiniz. O r
han Tîançerlicrflu,. edebiyat dünya
m ızda son yıllarda birbirinden alâka 
çekici romanlar yaymlıyarak şöhret 
kazanan bir romancı.. Pek yüklü bir 
memuriyet hayatı içinde kendisin» i- 
kinci bir iş olarak edebiyatı seçen 
Hançerlioğiıı daha ziyade küçük boy-, 
da, azami 100-150 sayfalık eserler 
veriyor. Ama bu dar hacimli eserler 
edebiyatımızda yenilikler yaratabile
cek, okuyucunun önüne yeni ufuklar 
açabilecek çapta ve değerde kitaplar 
oluyor. Bir de hikâye kitabı yayınla
dığın ı gözönünde bulundurursak. 
Hançerüoğlu için de “velût" bir ya
zar demek mümkündür. Bugüne ka
dar. hepsi Varlık yayınlan arasında 
çıkan yedi roman ve bir hikftye k ita 
bında müşterek bir vasıf göze çar
pıyor: Hançerlioğiıı bir mevzu üze
rinde derinlemesine durmaktan hoş
lanmıyor. Daldan dala atlıyor. Çabuk 
tesir altında kalıyor. Dünya edebiya
tını hele modern yazarları iyi biliyor. 
Hemen her eserinde bir yabancı ya
zarın havasını aksettirmekten zevk 
alıyor. Ama, körükörilne de bir tak 
litçi değil. Tesiri altında kaldığı ya
zarın yalnızca teknik ve havasını 
alm akla yetiniyor. Bu teknik ve ha
vayı tamamen yerli ve kendine has 
bir anlatış hususiyeti ile yeni baştan 
işliyor. Gerek elimizdeki son kitabı o- 
lan “7 nci Gün" de. gerek diğer ro
manlarında senaryo havası seziliyor. 
Plândan plâna, mevzudan mevzua 
atlıyor. Ama eserde görünmez bir 
zincire benzfyen bütünlüğü hiç kay
betmiyor. Okuyucu hafızası, daima 
uyanık kalıyor. Yahut uyanık ka l
mağa zorlanıyor, roman kahram an
larının her hareketi rahatça ve b ir
birine karıştırılmadan takip edilebi
liyor. Tabi! eserlerin umumiyetle k ı
sa oluşu da. bu uyanıklıkta mühim  
bir rol oynuyor. Hançerhoğlunun e- 
aerlerini çekici ve sevimli kılan yön
lerden biri de. şüphe yok ki. Türk- 
çenin çok ustaca, şairaneîiğe ve züp
peliğe düşmeden kullanılmasıdır. 
Hançerlioğlunun romanlarını okur
ken roman içinde lüzumsuz bir tek 
satıra, bir tek tasvire veya lâ f ebe
liğine rastlamak m üm kün değil. Her 
cümle ince ince ölçülüp biçilmiş.

"7 nci Gün", yedi günlük bir ha
yatın hikâyesi. 80 sayfalık kitap ye
di bölüme ayrılmış. Her bölümde bir 
günün hikâyesi var. Her günün ba
şında da Tevrattan alınmış bir pa
ragraf. Bu paragraflar, Tevrata gö-

1 re, dünyanın oluşu ve insanların mey-

P L A R

dana gelişinin hikâyesini anlatıyor. 
Hançerlioğlu Tevratın Tekvin bölü
mündeki bu hikâyeyi, kendine göre 
ve günüm üzün şartlarına getirerek 
yeni baştan kaleme almış. “Ve ö- 
mer. Müsteşarın suratını üç yumruk
la darmadağın etti” cümlesiyle baş
layan roman, 24 yıl bir saat intizamı 
ile çalışıp umum müdürlüğe kadar 
yükselen 43 yaşında, genç bir rr. .nu
run günün birinde bir saat yelkova
nından farksız hayatına isyanının h i
kâyesidir. örner. orta 'lalli bi ’ aile
nin çocuğu olarak büyümüştür. O- 
kul sıralarında türlü maceralar ge
çirmiş, bir ara kız lif le r inden  birin
de okuyan Gönül adında bir kıza â- 
şık olmuş, yılla-ea onunla evlenmeyi 
hayal etmiştir. Ama üniversiteyi bi
tirip de yedek subay olarak Anadolu- 
ya gittiğinde kıtasında albay olan

Orhan Hançerlioğiıı
DaUUın dala

kumandanın kızı ile evlenmiştir. Ter
hisinden sonra da o sıralarda Gene
ral olan kayınbabasımn yardmıiyle 
bakanlıklardan birine şube müdürü 
olarak girmiş ve Ankaraya yerleşe
rek Istanbulu tamamen unutmuştur. 
Ömer çalışkan, yumuşak huylu bir 
memur olarak kendi kadrosunda k ı
sa zamanda yükselir, umum müdür 
olur. Aile hayatında daima dürüst bir 
baba, çalışma hayatında iyi bir â- 
m ir olarak isim yapar. Ama 24 yıl 
süren ve her gün dakikası dakikası
na birbirine benzeyen hayat, onun i- 
çinde bitmek tükenmek bilmeyen bir 
sıkıntılar zinciri doğurmuştur. Her 
gün sabah yedibuçukta yataktan 
kalkmak, yıkanmak, traş olmak, ço
cukları ile kahvaltı etmek, sonra bi
linen yollardan, bilinen dairesine g it
mek, koridorlardan geçerken ayağa 
kalkan odacıları, küçük memurları
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selâmlamak, mutad evrakı İmzala
mak, artık her köşesini ezberlediği o- 
dasında oturup karşıki duvarları sey
retmek ona müthiş bir azap gibi gel
meğe başlamıştır. Küçük memurla
rın tabasbusu, büyüklerin belirli bir 
çerçeve dışında konularak bir lâf bu
lamamaları, evdeki bitmez tükenmez 
yeknesak lıayat, lıer şeye rağmen 
genç ve zinde kalm ış Ömer üzerinde 
dayanılmaz bir tesir uyandırm akta
dır. Gene bir sabah m akam ına g itti
ğinde Müsteşarın kendisini çağırdı
ğını söylerler. Kalkar gider. Müste
şar bakanlığa yeni gelmiş, aksi bir 
adamdır. Aralarında bir iş hususun
da önce hafiften bir münakaşa çıkar. 
Müsteşar bir aralık işi tahkire ka
dar götürünce Ömer dayanamaz ve 
müsteşarın çenesi budur deyip atar 
yumruğu. Sonra, hiç bir şey olmamış 
gibi odasına döner ve. masasının göz
lerindeki eşyalarını toplar, çıkar g i
der. Hayattan öylesine lıezıııiştir ki 
intihar etmekten başka bir şey dü 
şünmemektedir. Daireden kendisini 
öldürmek kararı ile çıkar. Ama bu 
işi nasıl ve nerede yapacağını bilme
mektedir. Bir otomobile atlar ve ha
va alanına gider. Istanbula giden ilk 
uçak için bir bilet alır, üzerinde m üt
hiş bir yorgunluk vardır, tstanbula 
indiğinde Sirkecinin en külüstür otel
lerinden birine gider ve bir oda tu 
tar. Sanki beyni kanncalanm ıştır. 
Soyunmayı bile düşünmeden kendısi-

tgv  ~

ni yatağın üzerine atar, öylece uyur 
kalır.

İkinci günü otelde tek başına dü
şünceler .çinde geçirir. îkide bir ce
bindeki tabancayı çıkarm akta ve 
namluyu alnına dayamaktadır. A nu f 
böyleiiine bir ölüm, ona öyle kolay 
gelmektedir ki, biı türlü karar verip 
tetiğj çekemez. Derken aklına cebin
deki banka cüzdanı gelir. Memuriye
tin  en üst kademelerine çıktığı halde 
blltiin tasarrufu topu topu 760 lira 
dır. Kendi kendine şu parayı da şöy
le gönlünıce yiyeyim de ondan sonra 
öleyim der. Ama parayı almak için 
üçüncü günün sabahında gittiğ i ban
kada karşılaştığı eski sevgilisi Gö
nül, ona her şeyi unutturur. Bir defa 
daha kararsız bir duruma düşmüş
tür. Gönül ona yüz vermemiştir ve 
üstelik öm erin itstü başı perişandır. 
Gönülle bir defn konuşmadan hiç bir 
şey yapmak istemez. Kalkar Göııille 
telefon eder. Göıılil yüzüne telefonu 
kapar. Dördüncü günün akşamı Te- 
pebaşında bir oda kiralar. Orada in 
tihar edecektir. Pansiyonu işleten 
kadın Ömerin durumundan şüphele
nir ve onun m uhakkak intiharının ö- 
nüne geçer. Ömer kadının eline bir 
pusula yazıp Gönüte gönderir. Bu pu
sulada seni görmeden ölmek istemi
yorum demektedir. Zaten bu arada 
da Ankarada bir Um um  Müdürün 
birden bire kayıplara karıştığını ga
zeteler yazmıştır. Ömer kendisine a- 
it haberi hayretle okur. Derken erte
si günü Gönül gelir. Ama öm erin o- 
na anlatacağı hiç bir şey yoktur. Gö- 
nülün evlenmediğini öğrenir. Eski 
sevgilisi ona pek yüz vermek, ama 
kırmaz da. Annesiyle beraber, otur
duğu evlerine davet eder. Altıncı gün 
Ömer binbir heyecan içinde Gönülle
re gider. Ev Fatih civarındadır ve 
burası Ömerin bütün çocukluğunun 
geçtiği yerdir. Bütün gün sokaklar
da çocukluğunun hatıraları içinde 
yaşayan Ömer gece Gönüllerde m isa
fir kalır. Gönülün annesi ona ertesi 
gün komşularında bir oda bulur, ö- 
merin babası da vaktiyle Ömer gibi 
amirlerine kızmış ve Fatihte bir ar
zuhalci dükkânı açarak hayatını ka
zanmış, sultana kul olmamıştır, ö- 
mer babasının çalışma tarzına öze
nir. Tutar oralarda bir boş dükkân 
bulup bir daktilo makinesi, bir m a
sa, bir iki sandalye uydurur, işi ar
zuhalciliğe döker. Tevratın Tekvin 
bölümünde Tanrının dünyayı yarat
ması anlatıld ıktan sonra deniyor ki: 
“Ve gökler ve yer ve onların bütün 
orduları böylece tamam lanm ış oldu. 
Ve Allah yaptığı işi yedinci günde bi
tirdi. Ve Allah yedinci günü m üba
rek kıldı ve o gün dinlenmeye çekil
di.” Umum M üdürlük makam ını bı
rakan Ömer de, yedi gün süren bir 
fırtınadan ve didinmeden sonra ba
şını rahatça dinliyebileceği, kimseye 
kul olmıyacağı bir iş sahibi olmuş, 
ilk sevgilisi Gönüle kavuşmuş, rahat 
ve sakin, dükkânının kepenklerini er
kenden indirmiş dinlenmeğe çekilm iş
tir.

Ash aranırsa, bu mev*y içinde ajt-

la ve m antığa aykırı, hayata uym a
yan pek çok şey bulmak mümkündür. 
Orhan HançerlioJİu, romanını yazar
ken kendisini Ömerin hâkim iyetine 
öylesine kaptırm ıştır ki pek çok yer
de hftyattan uzaklanıyor ve bir hayal 
denizinde yüzüyor. İnsan kitabı bi
tirdiğinde birden bire kesiliveren bir 
film  sahnesi karşısında kalm ış gibi 
oluyor. Ve ancak roman bittikten 
sonradır ki okuyucu baştan beri sü
rüklenip gittiğ i mevzuun hayattan 
ne kadar uzak olduğunu görüyor ve 
dilinde bir burukluk kalıyor. Doğrusu 
hayat. Hançerlioğlıınıın an lattığ ı ka
dar kolay kurtulunuveren bir çark 
değil. Nüfüs kâğıtsız, hüviyetsiz, ge
ride bir karı ve ik i çocuk, büyükçe 
bir makam bırakarak yeni baştan i- 
simsiz, gürültüsüz bir hayata başla
mak imkânsız. Nedense romancı bu 
noktalan  üstü kapalı geçmeyi ve ro
manını Amerikan filmlerinde olduğu 
gibi bir “lıeppy end" ile bitirmeyi 
tercih etmiş. Bu da “7 nci Gün” ün 
zayıf tarafını teşkil ediyor. Roman 
okunurken devam edegelen sürükle- 
yicilik vasfı, roman bitirildiği zaman 
bir sabun köpüğü gibi sönüveriyor 
ve okuyucu ister istemez vakanın 
gerçek olup olamıyacağı üzerinde du
ruyor. Um ulur ki Hançerlıoğlu bun
dan sonra daha hacimli eserler yazar 
ve sürükleyicilik vasfımn yanında i- 
nandırıcılık vasfı da kuvvetli dürt 
başı mam ur romanlar verir.
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T I B

Doktorlar
Bir iyi insanın sonu

A nkaranın en usta operatörü bu 
haftanın ortasında bir sabah, Tıp 

Fakültesi I. Cerrahi K lin iğinin ame
liyathanesinde elini kalbine götürdü
Ve:

"—  Ben iyi değilim, çocuklar" de
di.

Ankaranın en usta profesörü or
ta yağın ve orta boyun biraz üstün
deydi. Sarışındı. Mavi gözleri zekâ 
ve iyilikle doluydu. “Çocuklar” dedi
ği, etrafını saran asistanlarıydı. O, •  
devam etti:

Yaparmyacagım galiba”.

Am eliyat masası üzerinde bir bas
ta  yatıyordu. Mide kanseriydi. N ar
kozu verilmiş, kam ı açılmış, midesi 
çıkarılm ış, Ankaranın en usta ope
ratörü çalışmaya başlamıştı. İşin ba
şında duyulan sadece bir ameliyat
hanenin mutad la flan  olan “pens 
ver”, “tampon yap’’ gibi sözler ol
muştu. Hoca sonra fenalaşmıştı.

Çocuklar süratle bir iskemle ge
tirip hocalarını oturttular. Ankara- 
nın en usta operatörü sanki kalbine 
bir bıçak yemiş gibi olmuştu. Kısa bir 
an dinlendi. “Geçti” diyerek ayağa 
kalk tı ve bisturiyi eline aldı. Fakat 
hareketlerinin gayrı şuuri olduğu ve 
çok ıstırap çektiği belli oluyordu. Y a 
nındakilere:

“—  Orhanı çağırın” dedi.

Orhan, doçenti Orhan Bumindi. 
B ir asistan süratle dışarı çıktı. Ho
ca, hastasını bırakmak istemiyordu. 
Fakat kuvvetinin tükendiği de aşi
kârdı. Genç ta lebe le ri kendisini ora
cıkta duran tekerlekli divana uzat
tılar. Ankaranın en iyi operatörü so
ğuk ter döküyordu. Şekeri olduğun
dan evvelâ onunla alâkalı bir şok 
zannedilmiş, asistanları şeker iste
mişlerdi. Am a o, şekere ihtiyacı ol
m adığım  söyledi. Teşhisini süratle 
koydu: Enfaktüs, dedi. Bu sırada
doçenti yerini almıştı. Hocayı, elle
rinden ameliyat eldivenlerini çıkara
rak, arabayla odasına naklettiler ve 
koltuğuna yatırdılar. Haber derhal 
duyulmuştu. Fakültenin bütün pro
fesörleri bilhassa dahiliyeciler koşup 
geldiler. Onlar da teşhisi tasdik etti
ler: Enfaktüs. Üstelik arka cidarday
dı ve arka cidarda enfaktüs affe tm i
yordu. Hasta bir ara iyileşir gibi ol
du. “Üzerimden buz gibi ter boşandı” 
dedi. Sonra etrafında asistanlarını 
görünce “hemen hastanın başına dö
nün, burada ne işiniz var” diye çı
kıştı. Aklı, ameliyat masasındaki 
kanserlideydi. Birden dişleri sıkıştı. 
Yeni bir “convulsion" gelmişti. Çocu
ğunu istedi.

Kısa bir müddet sonra Ankaranın 
en iyi operatörü, Prof Dr. Kam il So- 
kullu saat tam  11,10 da, bütün etra-> 
fjnı çevirenlerin gözyaşları arasında 
hayata gözlerini yumuyordu.

Prof. Kâmil Sokullu
Duran iyi kalp

Ecel gelince

Her şey o sabah bir kaza ile baş
lamıştı. Prof. Dr. Kâim i Sokullu 

saat dokuzda otomobiliyle Fakülteye 
gelirken Fakülte arabalarından bi
riyle lıafif çarpışmıştı. Doktor da, ö- 
teki arabanın şoförü de otomobille
rinden inmişler ve birbirlerine g ir 
mişlerdi. Ağ ız kavgası süratle toka
da inkılâp etmiş, bu arada şoför bir 
kafa vurmuştu. Kafayı göğsüne yi
yen Kâm il sokullu düşmüştü. Bu 31- 
rada etraftan gelenler hadiseyi ya
tıştırm alard ı. Profesör kliniğine asa
bı müthiş gerilmiş olarak girmişti. 
Söyleniyor, söyleniyor, boş bulundu
ğuna yanıyordu. Buna rağmen biraz 
dinlenmiş ve dokuz buçukta ameli
yat masasının başındaki yerini a l
mıştı. H attâ asistanlarına, latife yol
lu, kendisini sinirlendirmemelerini, 
zira kızacak hali olmadığını söyle
mişti. Sonra, ameliyata başlamıştı.

Öğle vakti. Hocanın hayata göz
lerini kapamış olduğu duyulduğunda 
bütün Fakülteyi, daha sonra bütün
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şehri derin hir hüzün kapladı. Bilhas
sa L  Cerrahı K lin iğ i ölü evinden fark 
sızdı. Doktorundan hastasına, hem
şiresinden hademesine istisnasız her
kesin gözleri yaşlıydı. Bu, sebepsiz 
değildi. Z ira dünyada pek az kimse 
Prof. Sokullunun sevildiği kadar se
vilmenin sırrına ermişti. Genç asis
tanları, kendilerini ameliyathanede, 
hem de hastanın başucunda döven, 
zamanında söven, am a her zaman ha
k ik i habalan kadar şefkat gösteren, 
onlara bütün bildiğini öğreten, ken
dilerini hayata en mükemmel şekil
de hazırlamaya çalışan hocalarına 
yürekten ağlıyorlardı. Konuşulan sa
dece Dr. Sokulluydu; âdeta Hoca h â 
lâ aralarındaydı. Zaten ecel öylesine 
âni gelmişti ki hiç kimse Dr. Sokul
lunun bir daha klinikten içeri gire- 
miyeceğine, ameliyathanede kızıp ba- 
ğıram ıyacarına, o çok m ahir elleriy
le hastalarına şifa dağıtam ıyacagına 
inanmıyor, inanm ak istemiyordu. 
Sanki bir kaf>ı hirden açılacak vo 
Profesör, o melek gibi yüzüyle, g ü 
lümseyerek belirecekti.

Şehirdeki dostlan da daha az üz
gün değildiler. Dr. Kâjııil Sokullu sa
dece Ankaranın en iyi operatörü de
ğild i; aynı zamanda Ankaranın en ı- 
yi insanlarından biriydi. N itekim , son 
dakikalarında, kendisine kafayla vu
ran şoförü affettiğ in i bildirmekten 
geri kalmam ıştı.

Geniş m uhiti vardı ve bu m uhit o, 
yüzünden hakikaten iy ilik okunan 
doktoru bağrına basmıştı. Onu kay
betmiş olmanın acısının büyük olma
sı son derece tabiiydi. Zevcesi Bülent 
Sokullu çocuklariyle beraber İngıl- 
terede bulunduğundan doktorun on
ları bağrına basamadan hayata göz
lerini yummuş olması hadisenin büs
bütün acı tarafıydı.

30 senelik insan kurtarıcısı

D
r. K âm il Sokullu tam  30 seneden 
beri insanları biraz daha fazla 

yaşatmağa, ıstıraplarım  dindirmeğe 
çalışıyordu. 53 yaşındaydı. Mesleği
nin en yüksek mevkiine erişmiş ve 
artık rahat günler gelmişti. İsm i Tür- 
kiyenin her tarafında büyük bir cer
rah olarak biliniyordu.

Dr. K âm il Sokullu İstanbul H ay
darpaşa Askeri Tıbbiyesinden 1923 
yılında mezun olmuştu. Bir müddet 
kıtada askeri tabip olarak çalışmış, 
sonra Gülhane Askeri Tıp Akadem i
si birinci cerrahi m üdürü olan M. Ke
mal öken in  asistanı olarak çalışmış 
ve kısa bir zamanda baş asistanlığa 
terfi etmişti. Bir ara İzm ir Askerî 
hastahanesinde de operatör olaraK 
çalışan Sokullu, oradan Gülhaneye 
Cerrahi Profesör muavinliğine geti
rilmiş, daha sonra A lmanyaya gide
rek ik i yıl kalm ıştır. Yurda döndü
ğünde M. Kemalin kürsüden ayrıl
ması üzerine bu kürsüye profesör o- 
larak tayin edilmiş, Ankara Tip F a 
kültesinin kurulması üzerine de bu 
Fakültenin profesörler kadrosuna 
geçmişti. Bilhassa barsak ve mide a- 
mellyatlarında büyük bir başarı gös
teren Prof. Sokullu rektum kanser
leri hakkındaki çalışmaları ile şöh
ret yapmıştı.

A llah gaki gafci rahmet eylesin.
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S İ N E M A

Filmcilik
Akmtuun dışında kalanlar

M evsim b ittiğ i zaman hemen he
men bütün sinema yazarları, 

Türk filmlerinde melodrama düşkün
lüğün  kaçınılması güç bir illet hali
ne geldiğini belirtmişlerdi. Görecek
leri film leri daha dikkatle seçen se
yircilerin. Türk film i gösteren sine
m alara gittikçe daha az uğram aları
nın en büyük sebebi de zaten buydu.

M aamafih piyasada boş film  bu
lunsaydı, çalışmalar da normal şek
linde devam etseydi Keçen mevsim, 
m alûm  melodram akıntısının dışında 
kalan bir ik i ftlm seyretmek m üm kün 
olacaktı. Bunlar arasında bilhassa A- 
tıf Y ılmazın "Gelinin Muradı” birçok 
kişiyi memnun edebilecek bazı husu
siyetlere sahipti. Ayrıca Ziya Metin’- 
İn "Namus Düşm anı" bazı noktalar
dan dikkati çekiyordu. Bu ikisiyle 
birlikte birkaç tam am lanm ış yerli 
film , kopya basamamak yüzünden ge
lecek mevsime kaldılar.

Köy komedini

G
elinin Muradı”, Kemal Bilbaşar’- 
ın iki hikâyesinden meydana ge

tirilm işti. A tıf Y ılm azın senaryo ha
line getirdiği "Pembe Kurt” ve “Üç 
Buutlu H ikâye" yi senaryo şeklinde 
gören yazar, tertibi beğenmiH ve ufak 
tefek “rötuş" larla bu senaryoyu bir 
roman yapmıştı. Şimdi Cumhuriyet 
gazetesinde tefrika edilen “Yanlış Zi
fa f"  adlı roman, böylece filmden mey
dana getirilen ilk edebi eser oluyor
du. Hikâyeden senaryoya; senaryo
dan romana yapılan bu aktarm alar 
"Gelinin Muradı” nin hoşa giden bir 
mevzuu olduğunu ortaya koymaktay
dı.

F ilm in  mevzuu şöyle hülâsa edi
lebilirdi: Murat, İstanbulda tıb  tah
sili yaptıktan sonra kasabasına dö
ner. Kasabanın bütün k ız lan  bu genç 
ve yakışıklı doktorun peşine düşer
ler. Aralarında ağalardan birinin k ı
ra Menekşe de bulunmaktadır. Me
nekşeye de başka bir ağa oğlunun 
göz koyması, klâsik üçlü düğüm le
meyi meydana getirir. Sıradan bir 
melodramda bu dUğüm zorla nikân- 
lar, kız kaçırmalar, kan dâva lan  ve 
birbiri üstüne yığılan tüyler ürpertici 
hâdiselerle çözülürdü. "Gelinin M u
radı" nda tabanca ve bıçaklar yerine 
traktörler çarpışıyor. Engeller zor 
yoluyla değil kurnazlık larla altedili- 
yor. Film , ortaya mesele koymuyor: 
buna karşılık belli bir çevrenin dav- 
ran ışlann ı gerçek temayüllerinden 
pek uzaklaşmadan karikatürleştiri
yor. F ilm  piyasasında Esat Mahmut, 
Kerime Nadir, Ete m İzzet ve Oğuz 
Özdeş gibj *ıra rom anlannın eserleri
n i sinemaya adapte etmekle tanınan 
A tıf Yılmaz, "Gelinin Muradı’’ ile 
şüphesiz şimdiye kadar en başarılı 
film in i yapmış oluyor. Melodramdan 
komediye geçiş, kasvetten bunalan 
seyirciler için de faydalı bir değişik

lik  teşkil ediyor.
“Gelinin Muradı” nin belli başlı 

değerleri ve kusurlan  şu şekilde sı
ralanabilir: F ilm in  en alâka çekici 
yönü dış sahneleri. İsm i zikredilmi- 
yen bir Anadolu kasabasında çekilen 
dış sahneler, kasaba ve civar halk ı
n ın  figürasyon olarak kullanılması i- 
yi neticeler veriyor. Traktör yanşı,. 
düğün kafilesinin kasabadan şehre 
doğru yola çıktığı sahneler, kalaba
lık figürasyonu ve cümbüşlü havasiy- 
le canlılık kazanıyor. Şimdiye kadar 
pek az Türk film inde kalabalık sah
neler bu derece doyurucu olmuştu., 
H a'k  şarkılarından meydana getirilen 
fon m üziği “Beyaz Mendil" deki gibi 
kulağı tırmalam adığı gibi, birkaç ye
re lüzumsuz sokuluşu dışında genel 
gidişin tamamlayıcı unsuru olabil!■

tin. bu ilk  film inde tip ik bir Türk 
köyünün giinlük yaşayışını, mesele
lerini ve insanlarının davranışlarını 
vermeğe çalışıyordu. Bu cüretkâr bir 
çıkıştı. F ilm in ilk on dakikası. İstan
bul civarında bir köyde çekilen dış 
sahneleri ve başarılı fon m üziği il i 

giirlj olabiliyordu. Fakat daha son
ra. tecrübesizlik Ziya Metinin iyi n i
yetlerini altediyordu. F ilm in temeli, 
köyün belli başlı şahıslarının davra
nırları üzerine kurulmuştu. Am a bu 
davranışların gerisinde kaynıyan ve 
sonunda kabını patlatan bir dram ge
lişiyordu. Ziya Metin, köy bakkalının 
aracılığiyle sözlüsünü bırakıp bir a- 
ğaya kaçan köylü kızının, kızın ar
kada bıraktığı annesi ve sözlüsünün, 

rakibi bakkal tarafından taşlatılan 
seyyar satıcının, doğruluk ve adalet 
sergisi kuvvetli başıboş, yarı-deli 
köylü çocuğunun dram lanm  açık, se
çik ve tesirli olarak işliyememişti. 
F ilm in hareketi, davranışların geri-

‘Naımıs L)iişıııam"mlaıı bir sahne

Tecrübesizliğe yenilen iyi niyet

yor. Turgut örenin  fotoğraftan b il
hassa dış sahnelerde iyi. Ayrıca Me
nekşe rolü ile beyaz perdede ilk de
fa görünen Pervin P ann  fiz iğ i ile 
canlandırdığı tipin iyice uyuştuğu da 
kaydedilmelidir.

F ilm in  göze batan kusurları ara 
sında. lüzumsuz uzatılan bazı konuş
malar, doktorun Menekşeyi ■ boğul
m aktan kurtardığı sahne, Fikret H a 
kanın canlandırdığı, beceriksizlikle 
kahram anlık arasında bocalıyan tip. 
Ege kasabasiyle İstanbul arasında 
yapılan mekân cambazlığı, lstanbul- 
da yapılan düğün eğlentisinin zorla- 
malığı sayılabilir.

Cesur bir çıkış

G
österilmesi gelecek mevsime ka
lan filmlerden. Ziya Metinin "N a 

mus Düşmanı”, tanınm ış romancı 
Yaşar Kemalin "Dükkânc ı" adlı h i
kâyesi üzerine kurulmuştu. Ziya Me

şinde kaybolmuştu. “Namus Düşm a
n ı’’, başarıya ulaşamamış olmasın* 
rağmen köy film leri bahsinde neo-re- 
alizm ın tesirinde atılm ış doğru bir a- 
dımdı.

Ve ötekiler

G eçen mevsim gösterilemiyen
filmlerden birin in başından öyle 

maceralar geçmişti ki belki de hiç 
gösterilemiyecektt. Orhon Arıburnu- 
nun rejisörlüğünü yaptığı bil film , 
prodüktörü Haşan Kazankayanın
“Medy” adlı romanı üzerine kuru l
muştu ve “Lejyon Dönüşü” adını ta 
şıyordu.. İstik lâl Caddesinde reklâm 
vitrinlerine, kötü mevzulu fakat iyi 
ışıklandırılm ış ve düzenlenmiş fotoğ
rafları yerleştirilen bu film, beyaz
perde üzerine aksettirilebilmek im kâ
nı bulunduğu takdirde, sinemamız 
“Hollywood Rüyası” ve “Kamelyalı 
Kadın” gibi eğlenceli fiyaskolardan

90 ' A K is , to  t b m m u z  m r
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Bugünkü Basın Kanununa 
Lâyık Gazeteciler

birini daha yaşıyacaktı. “Lejyon Dö
nüşü” kalabalık bir yıldız kadrosuna 
sahipti. Hazırlamamda oldukça mas
rafa girişild iği halde, karanlık bir İs
tikbale namzetti. Sinemanın şahsî 
kapris ve kompleksleri hazmetmedi
ğ in i sinema tarihinden ve nazariyele- 
rinden biraz haberi olan herkes bilir
di. Bu bakımdan “Lejyon Dönüşü”- 
nilıı akibetini önceden görmek için 
mutlaka bir kâhin olmağa lüzum yok
tu. Bir kere daha şahsî kapris yüzün
den bunca emek ve masraf boşa g i
decekti. Çünkü, “Aşk yüzünden lej
yona giden, Araplarla çarpışan, son
ra hafızasını kaybedip yeni aşk m a
ceraları yaşıyan delikanlı” hikâyesi
nin Türk sinemasında yeri yoktu.

Buna benzer başka bir film  de F a 
ruk Kençin Esat Mahmut Karakurt- 
un romanından meydana getirdiği 
"Çölde B ir İstanbul K ızı” idi. Başro
lü bir önceki filmde olduğu gibi gene 
Belgin Doruk canlandırıyordu. Fa
ruk Kençin film inin ne derece başa
rılı olacağını kestirmek için daha ön
ce yapılan Esat Mahmut adaptasyon
larını ve Faruk Kençin öbür film le
rini şöyle bir hatıra getirmek yeterdi. 
Olağanüstü bir değişiklik olmıyacağı, 
farenin dağ doğurmıyacağı m uhak
kaktı.

W aterlo’dan Galataya

İT  ılmciliğim iz öteden beri eli ayağı 
düzgün, yüzüne gözüne bakılır 

kadın yıldız kıtlığı içindeydi. Kabili
yetleri sınırlı olduğu halde sırf bu f i
zik özellikleriyle Belgin Doruk per
demizin en gözde yıldızlarından biri 
olmuştu. Suna Kanın nişanlısı olm ak
la şöhret kazanan Ahmet Üstel ilk 
rejisörlüğünü yaptığı “Ebediyen Şe
ninim ” adlı filmde eski güzellik kra
liçelerimizden Sibel Göksel'i başrolde 
oynatıyordu.. Sibel Göksel geçen 
mevsim oynatılan “Gün Doğarken” 
de hiçbir varlık gösterememiş, Çok 
silik kalmıştı. Türk filmciliği için is
tifadeli olup olmıyacağı "Ebediyen 
Şeninim” de meydana çıkacaktı. 
"Waterlo Köprüsü” ne benziyen bir 
hikâye anlatan filmden bahsederken 
Ahmet Üstel, mevzuda bazı gerekli 
değişiklikler yaptığını, buna rağmen 
hikâyenin esas romantizm ini kaybet
memek için eserinin adını “Galata 
Köprüsü” koymadığını söylüyordu. 

Geçen mevsime lâyık filmlerden 
başka bir veremli ucuz roman da çe
şitli maceralardan sonra gelecek mev
sime kaldı. “Ölmüş Bir Kadının Ev
rakı Metrukesi” ni Metin Erk .san 
yapmaya başlamıştı. Fakat genç re
jisör, yürekler acısı hali adından bel
li olan bu film i evirip çevirip bir şek
le sokmaya çalışırken bunaldı, kur
tuluşu askere gitmekte buldu, “ö l 
müş1' Bir Kadının Evrakı Metrukesi” 
Semih Evin tarafından tamamlandı. 
Baş rollerini Sezer Sezin, Kenan 
Artun ve A ltan Karındaşın oyna
dıkları bu film, adıyla gözyaşı bez
lerini harekete getirecek kudretteydi. 
Gelecek mevsimin ağlama duvarları
nın hazırlanması için hiçbir gayret
ten kaçınılmamıştı.

A kis’in 153 üncü sayısındaki Se
mih Tuğrul adındaki kişiyi bana 

karşı savunmak için yazılm ış sanı
sını uyandıran bu yazı, beni Semih 
Tuğrul’a tam  cevap vermemekle 
suçlandırmış. Onun Kamelyalı K a 
dın için yazdıklarının yalnız bir nok
tasına cevap vermişim.

Şunu derhal açıklamak isterim ki, 
Semih Tuğrul'a tarafımdan verilmiş 
bir cevap yoktur. Bir tekzip yapıl
mıştır. Kamelyalı Kadın film ini 
Prodüktörü sıfatiyle Şakır Sırmalı 
Tercüman gazetesine yolladığı bir 
tekzipte, çevirmiş olduğu filme yan
lış yükliyen Semih Tuğrul’un sine- 

' ma bilgisinden yoksun olduğunu u- 
m um l efkâra bildirmiştir.

N itekim  olay şudur: Semih Tuğrul 
Kamelyalı Kadın film i için Tercü
man gazetesine yazdığı bir fıkrada 
beni nıuradederek: ‘'Rejisörün en
acaıp işlerinden biri de Mekân aıa- 

; nında karşım ıza koyduğu içinden 
çıkılmaz bilmeceler. Taksim meyda
nında sayfiye evleri, şehirden adala
ra g&riP atlamalar, ve buna benzer 
bir yığın garip liktir" demiş. Boyle- 

Mikle, Margııeritte'ln evi olarak film 
de Büyükadadaki bir villânın gös
terilm iş olmasını, Margueritte’ın evi 
karşısındaki meydan sahnelerinin- 
se, Taksim meydanında çevrilişini 
garip bulduğunu açıklamış. Oysa 
ik i ayrı mekândan bir tek mekân 
elde etmek sinemanın her gün kul
landığı âdi bir trüktür. Trük de sa
yılmaz, harcı âlemdir. Garip olan bu 
trüğü  kullanm ak değil; bu kadar 
kullanışlı bir sinema triğünü bile 
bilmeden sinema eleştirmesi, yazma
ğa  kalkışmaktır. Böyle hareket e- 
den bir gazeteci, okuyucu karşısın
da duyulması gereken sorumluluğa 
aldırmam ış olur. Semih Tuğrul’un 
okuyucu karşısında sorumluluğa ö- 
nem vermediğini, Kamelyalı Kadın 
fıkrasından on gün sonra, Yedi Te
pe dergisine yazdığı bir yazı ile, 
Tercüman gazetesindeki fıkrasına 
aykırı düşmesinden açıkça anlıyo
ruz. Yedi Tepedeki yazısında, bir si
nema kitabını övmek için Semih 
Tuğrul bakın ne diyor: “Sinema ko
nusunda derin ve etraflı bilgisi an 
cak takdirle karşılanabilecek olan 
N ija t özon ilk  sinema eserini yaz
mağa ve bastırmağa muvaffak ol
du”. Şimdi, Semüı Tuğrul’un dedi
ğine göre Sinema bilgisi derin ve 
etraflı N ijat Özon’un yayınladığı 
sinema kitabının 53, 54 üncü sayfa
larını açalım da, bu kitabın iki ayrı 
mekandan tek bir mekân elde et
mek konusunda ne dediğine baka
lım: “Birbirinden çok uzak yerler
de, ayrı, ayrı zamanlarda meydana 
gelen aksiyon parça lan  birleştirile
rek aynı zaman ve mekân içinde or- 

^  ■ — — ——— — — — ^ ..

taya çıkmış gibi gösterilebilmekte- 
dirler. Bugün film leride ayn  ayn 
yerlerde çekilmiş parça lann birleş
tirilmesiyle bu şekilde tek bir me
kan elde edilmesi olağan bir usul
dür”. Kamelyalı Kadın film inda 
Taksim meydanı ile Büyükadadaki 
v illânın aynı mekân olarak göste
rilmesine “garip” diyen Semih Tuğ
rul’la, iki ayrı mekandan tek bir me
kân elde etmenin günün sinemasın
da olağan bir usul olduğunu söyll* 
yen N ijad özon ’u “sinema bilgisi 
derin ve etraflı” diye öven gene ay
nı Semih Tuğrul. İşte Tercüman ga
zetesine yollanan tekziple bu durum 
belirtilmek istenmiştir. Yoksa Şa- 
kir S ırm alı’nın rejisör olarak, yazı
larını böyle sorumsuzca yazan bir 
kişiyi cevaplandırmak için harcana
cak zamanı yoktur.

Akisteki şimdi sözünü etmekte 
olduğumuz yazının bir başka yerin
de şöyle deniyor: "Şakir Sırmalı,
N ijad özon ’un kitabım  sonuna k a 
dar okusaydı, 1945 den yâni ikinci 
dünya harbinin bitmesinden beri si
nemada millî değerlerin önem ka
zanmasına, gerçekçiliğin, günlük , 
yaşayışın, günün meselelerinin film 
lerde her zamankinden çok yer al
masına rastlıjacaktı.... Semih Tuğ
rul sadece Taksim meydanında ada 
sayfiye evi gösterilmesi gibi bir me
kân bilmecesi üzerinde durmakla 
kalmamış, film in m illî sinema hare
keti alanında hiç bir rolü olmadığım  
da işaret etmiştir.”

Semih Tuğrul’la çömezlerinin (x) 
hâlâ 1945 de yaşamalarına karışa
mam. Dünya 1957 yılındadır. İk in 
ci dünya savaşının bitiminde değil,
o vakitten beri olayların 17 yıllık 
gelişimi içindeyiz. Ne batı ne de do
ğu memleketleri 1945 deki durum la
rında değildirler. Neorealist sinema 
ekolünün dün problem diye elin» 
aldıkları, şimdi su götürmez ger
çekler halindedir. Dünya filimciligi 
kendine yeni bir yol bulmak zorun
dadır. Devletlerde bir dayanışma, 
birbirine karşı sorumluluk başladı
ğına, hiç bir devlet artık kendi ba
şına buyruk olmadığına göre, sine
mada gerçekçiliğin beşeri bir gö
rüşle geliştirilmesi gerekmektedir. 
İkinci dünya savaşından sonra sine
mada yapılmış olmak, şüphe yok, 
bugün de yapılması gerekmek anla
m ına getmez. O lay lan  yerinde don
duran, kitap dışına çıkamıyan, düne 
yapışık skolâstik düşünceler kadar 
“m illî sinema hareketi” ni gerida 
bırakacak ikinci bir faktör daha 
yoktur.

Prodüktör Şakir Sırmalı.

(x). Kendisi sinema eleştirmecile 
rim izin lideri sayilmaktadir.
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Fransa
“Godot” dünya turunda

1 953 yılının 3 Ocak gecesi zam anı- 
m ızın tiyatro tarihine hiç şüphe 

yok ki m ühim  bir gün, belki de bir 
devrin başlangıcı olarak kaydedile
cektir. O gece, Parisin Babylon Ti
yatrosunda İrlandalI bir yazarın 
Fransızca kaleme aldığı bir piyesinin 
İlk temsili verilmişti. Yazarın adı Sa- 
muel Backett, piyesinin ismi ise “En 
Attendant Godot - Godot'yıı Bekler
ken" idi. Üç sene eseri sahneye koya

bilmek için bir tiyatro arayıp durmuş 
olan tanınm ış Fransız rejisörlerinden 
Roger B lin nihayet “Godot" yu so
ğuk bir kış gecesi Fransız seyircisi
n in  karşısına çıkarm ağa muvaffak 
olmuştu. O sıralarda Babylon Tiyat
rosu modern sanat uğruna Giriştiği 
cesurca tecrübelerin sonunda mali 
bakımdan en sıkıntılı günlerini yaşı
yordu. Tiyatronun Müdürü J . M. Ser- 
reau, Beckett’in  piyesini tiyatrosun
da oynatmağa karar vermekle tab ii
dir ki ticari bakımdan tek bir kuruş 
kazanç ummuyordu. F akat "En  A t
tendant Godot” yu sahneye koym ak

la hiç değilse o zamana kadar modern 
tiyatroya hizmette kazandığı prestiji 
devam ettireceğini düşünüyordu. T i
yatro parasızlık yüzünden zaten bat
mak üzereydi. “Godot” nun temsili 
durumu nasıl olsa daha kötüye gö tü 
remezdi. Böylece Babylon Tiyatrosu 
hiç değilse modern tiyatroya hizmet- 
e son rolünü oynamış olacaktı. İşte 
rlandalı yazar Samuel Backett'in 

“Godot'yu Beklerken” İsimli piyeji 
bu düşüncenin neticesi olarak 3 Ocak 

1953 tarihinde Roger Blin tarafından 
pabylon'da sahneye konuldu. K ritik 
lere göre de. seyircilere göre de tem 
silin sonu ya fiyasko, ya zafer ola
bilirdi. Nertioe zaferle bitti. Esere Sad
etle aleyhtar bulunanlara - hattâ  1-
i sene müddetle oynandığı halde h â 

lâ  temsilin sonunu bekleyemeyip sa
lonu terkeden bazı seyircilere rağ- 
pıen . “Godot" önce arka arkaya 30 
defa temsil edildi. Sonra yüzüncü, 
6onra üçylLstmeü ve dörtyüzüncü tem- 
Eillerini id rak etti. Oyunda rol alan 
sanatkârlar durmadan değişiyor, P a 
ris'in tanınm ış pek çok aktörü eser
deki rollerden herhangi birinin peşin
den bıkmadan usanmadan koşup du
ruyor ve Beckett'in kahramanları 
pıütemadiyen sahip değiştiriyordu. 
Eira bu ezici rollerden herhangi biri
ni bir aktörün bir aydan fazla oynıya- 
bılmesi imkânsızdı. İk i sene zarfında 
piyesteki beş rol 16 defa sahip değiş
tirdi. Babylon Tiyatrosunda nihayet 
ramp ışıklarına kavuştuğundan beri 
Jki yıl geçmesine ve bu ik i yıl zar
fında eser 400 üncü temsiline ulaş- 
pıasına rağmen Beckett daha başarı
sının başlangıcında bulunuyordu. “Go- 
dot’yu Beklerken" Fransa dışında 
F ransadakinden çok daha fazla ba
şarı kazandı.

T R 0

SamııeJ Backett
“Godot* h u m  p v finde

Eser Almanyada. 1953 Berlın^Fes- 
tivalinde temsil edildi. Aynı gece 12 
şehirde birden sahneye konuldu. 1953 
yılı zarfında Beckett'in piyesi birbi
rinden farklı 30 mizansenle temsil e- 
dilm lş oluyordu. Harpten beri hiçbir 
yabancı yazar bu kadar büyük bir 
başarıya erişmemişti. Bu esnada Sa- 

nnıel Beckett’in  piyesi birçok dillere 
de tercüme edilmiş ve İtalya. İsviçre, 
Finlandiya, Norveç. İsveç, Danim ar
ka. Türkiye. Brezilya. Arjantin  ve 
Japonyada da temsil edilmlştt. Eser 
her yerde kalabalık bir seyirci top
luluğunun alkışlarını topluyorüu.

“Godot'yu Beklerken" Ingiltereye
1955 yılında geçti. Dört fty müddetle 
200 bin Londralı Criterion Theatre'- 
da Beckett’in eserini seyrettiler. N i
hayet İrlanda, tıpk ı James Joyce gibi 
Karnuel Beckett’in de eserlerinin satı
şını memleketinde yasak etmiş olan 
İrlanda Dublinde “Godot" yu bağrı

na basmakta gecikmedi. İlk  temsilin
den tam 3 yıl sonra da, 3 Ocak 1956 
gecesi eser Broadway'da Nevv York- 
lutarm karşısına çıktı.

1956-yılından beri Fransa Beckett - 
in piyesini başta H^bertot Tiyatrosu 
olmak üzere yeniden sahnelerinde 
temsile başlamıştı. Hemen bütün k r i
tikler ağız birliği ile “Godot'yu Bck- 
lerken" için: “Son yirm i yıl zarfında 
ramp ışıklarına çıkan en m ühim  e- 
ser” diyorlardı.

Yukarda da bahsettiğim iz gibi ar
tık  dünyaca tanınan bu m ühim  tiyat
ro eseri 1955 yüında bizde de İst&n-

bulun KÜctik Sahnesinde temsil edil
mişti. Eseri dilimize Muhsin Ertuğru l 
çevirmiş ve piyesin memleketimizde
ki bütün haklarını da kendisinde m u
hafaza etmişti. Ne yarık ki piyesi an 
cak bir hafta, yahut onbeş gün Istaıı- 
bulun talihli bir kısım seyircisi göre
bildi ve eser sebebini pekâlâ b ild iğ i
m iz fakat asla tasvip etmediğim iz bir 
düşünceden dolayı afişten kaldırıldı. 

O günden bu yana artık  Beckett de 
unutulmuştur, eseri de.. Halbuki biz- 
deki tiyatro faaliyeti, bilhassa mo
dern piyesler bakım ından hiç bir za
m an “Godot" nun memleketimize ge
lişindeki kadar isabetli bir çabukluk 
göstermemişti. Bu iş bir defa oldu; 
ne çare ki tuttuğum uz fareyi çabuk 
boğazlayıp bir yere gömüverdik.

“Oyunun Soııu”

P arisliler Beckett’in son ve yeni bir 
piyesini - “Fin de Partie" - daha 

artık  yadırgamadıkları bir hayran
lıkla seyrederlerken bizim burada 
Beckett'in “ruhuna fatiha" okumam ız 
tiyatromuz adına elbette acınacak bir 
olaydır. “Godot" Türk seyircisinden 
esirgense de bundan hayıflanacak o- 
lan elbet ve ancak gene bizlerlz. B i
zim  tiyatrom uz ve bizim seyircimiz.. 
Zira gerçekte Beckett ilk piyesinde 
olduğu gibi ikinci piyesinde, "F in  de 

Partie" nin temsilinde de seyircileri
ni aynı coşkunlukla kendine bağla
m akta devam etmektedir. Tıpkı '.‘Go
dot ” da olduğu gibi şüphesiz "F in  de 
Partie” de bir müddet sonra Fransa 
hudutlarını aşacak, tâ  Japonyaya, 
Brezilyaya, hattâ  aforoz edildiği ken
di memleketi Irlandaya kadar uzana
caktır. Zira ilk şaşkınlık anı geçtik
ten sonra Beckett'in eserlerinde ele 
aldığı tem artık aşikâr olmuş ve bun
da korkulacak, çekinilecek hiç bir 

yön bulunmamıştır. "Godot'yu- Bek
lerken” deki f ik ir  şu idi: İnsan yer
yüzüne bir şeyi veya bir kimseyi bek 
lemek için gelmiştir. Godot erünün b i
rinde m utlak gelecektir. Piyesteki 
kahram anlar zamanlarını hen bu bi*e 
bir sembol şeklinde gösterilen Godot’- 
yu beklemekle geçirirler Fakat Go
dot gelmeden piyes biter. Yahut piyes 
biter, fakat Godot hâ lâ  gelmez.

Beckett’in ikinci piyesi “F in de 
Partie” de artık Gpdot’nun su götür
mez şekilde gelmiyeceği bellidir, tik  
piyeste Godot üm idi ifade eder. “Go
dot'yu Beklerken" in kahram anlan 
üm itle yasarlar. “F in  de Partie" nin 
kahram anları ise artık sadece ölürmi 
beklemektedirler. Tıpkı bir satranç 
oyununda olduğu gibi parti oynan
m ıştır ve oyun m at edilmekle sona 
erecektir. Oyunda dört kahraman, 
dördü de sakat ve sefil, neden olduğu
nu bilmeksizin parça parça, yavaş 
yavaş ölürler. Bu. onların doğuşların
dan beri devam eden bir haldir Tıpkı 

Godot’da olduğu gibi bu ikinci piye
sinde de Samuel Beckett yaşamanın 
bir felsefesini yapar, yahut ölümün .. 
Bütün hususiyeti bu felsefeyi kendine 
has bir şekil ve bir anlayış içerisinde 
vermiş olmasıdır. Şayet Beckett' p i
yeslerine kom ik bir unsur, farslara
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S P O R

Fenerbahçe

d«nk btr ton vwnnwmiş olsa. ?ttph«sl*
«serleri, ağır, çekilmez ve boğucu bir 
dram olmaktan öteye gitmiyecektir. 
Yazarın her iki piyesinde de acı, bu
ruk, vahşice bir ifade tarzı, aynı za
manda seyirciyi güldüren bir ifade 
tarzıdır. Tıpkı jlk piyesi Kibi “F in de 
Partie" de gülerek seyredilir. Ama 
bu insanın içini burkan, acınacak ha
limizden doğan bir gülüştür. Hem 

gülüştür, hem ağlamak. “Fin de Par
tie” de kahramanlardan biri, Nell. 
“hiçbir şey ıstıraptan daha komik de
l i ld ir ” der. İşte piyesteki bu replik 
Beckett’in piyeslerindeki fikri ve ni
yeti apaçık ortaya koyar. İnsanlık 
dramı Beckett’in kaleminde farsa bo
yanmış ve öyle karşım ıza çıkmıştır.

Beckctt’in piyesleri dış yapıları 
bakım ından da ayrıca üstünde durul
mağa değer. Kullandığı kelimeler a- 

lelâde, hattâ bayağıdır. Dekor daima 
cok basitleştirilmiş, m üm kün olan en 
çıplak şekle indirilm iştir. (Godot'da 
tek bir ağaç. “F in de Partie” de m i
nicik iki pencere). Bilhassa bu son 
piyesinde kahramanlar hemen hiç ha
reket etmezler. Zaten dört tanesinden 

üçü sakattır. Entrik namına piyesle
rinde hemen hiçbir şey geçmez. B ü
tün bunlara rağmen, yahut bütün 
bunlar yüzünden Beckett günümüzün 
tiyatrosunda bir ih tilâ l yapmıştır. 
Tabiidir ki Beckett bu ihtilâlinde tek 
başına değildir. Tonesco, Vauthier ve 
Adamov'la olan benzerliği inkâr edi
lemez. Ancak BeOkett'de vasıtaları en 

aza indirmek suretiyle en yüksek 
dramatik noktaya varmak gibi bir 
kudret bilhassa dikkate şayandır. B ü
tün bu şartlar altında Beckett ya se
vilir. ya sevilmez. Ya hayran olunur, 
ya olunmaz. Ya kabul edilir, ya edil

mez. Beckett için bütün bunların or
tası düşünülemez. Onu kabul etmek 
de, etmemek de olsa olsa eserlerinin 
dramatik kuruluşu, şekil yönü, söy

leyiş şekli için olabilir. Yoksa Bec
kett’in piyeslerinde fik ir bakımında-ı 
bir tehlike aramak yersizdir, tıpkı 
devekuşları gibi başımızı kuma sok
maktan ibarettir. Tâ Erasmus'tan be

ri. tâ Spinoza'dan beri, tâ Mevlâna- 
dan beri binlerce yazar insan hayatı
nın çeşitli yönlerden felsefesini yap
mıştır. Beckett’in yaptığı da budur. 
O sebepten dünyanın hiçbir yerinde 
meselâ bir “Godot’yu Beklerken” bir 
kere seyircisini bulmuşsa, meselâ İs- 
tanbulun Küçük Sahnesi kadar, oy

nadığı üçbeş g’eoe zarfında tıklım  
tık lım  dolmuş ve dolmakta ise, ve do
lacaksa elbette afişten kaldınlma&ı 
düşünülmemiş, oyunun sonu da bizde 
olduğu gibi bir gömülüşle değil, bir 
“F in de Partie ' ile kendini göster
miştir. Neden “son yirmi yılın en m ü

him yazarını” sadece kitaplardan, sa
dece okuyarak tan ıyalım ? Bir tiyat
romuz varsa, bir tiyatromuz var diye 
ögünüyorsak "son yirm i vılın en mü- 
hipı tiyatro yazarı” nı elbette sahne-

, de tanımağı, eserlerini sahne ışıkları 
altında görmeği biz de isteriz. Bu, bir 
'Brezilyalı kadar bizim  de hakkım ız
dır..4 * 5 * „
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Maskeli Kongrede

G
eçen haftanın sonunda Pazar 
günü, Fenerbahçe camiası için 

fevkalâde ehemmiyetli bir gündü. 
Kulübün uzun zamandan beri bekle
nen kongresi yapılıyordu, bu toplantı 
sadece İstanbul’u değil Anadolunun 
dört köşesini heyecanına botm uş bu
lunuyordu. Seçimlerde reyini kulla
nabilmek için çok uzaklardan Kadı
köy’e koşan taraftarlarla, Ankara 
ve İzm ir’den gelen eski Fenerbahçe

liler birleşiyorlar, hatıralar canlanı
yor fakat kongre ve seçimler gene 
de ön olanda konuşuluyordu. Kacr- 
köy’deki meşhur Süreyya sineması
na giden yol sabahın erken saatle
rinde Fenerbahçelilerle doluydu 
Gruplar halinde kongrenin yapılaca
ğ ı salona yürüyen azalan, doğrus>u 
aranırsa pek muhteşem bir karşıla
ma töreni beklemiyordu. Sinemanın 
kapısında iki elindeki tabancalarını 
azalara çevirmig maskeli bir adam 
tehditkâr bakışlarla "Ben adaleti 
temsil ederim. Haksızlığın olduğu 
yerde bulunurum. Beni yukarıya çı
kartm ayın” dercesine hafif hafif k ı
mıldıyor, s ilâh lannı oynatıyordu. 
Kongrenin ehemmiyeti dolayısiyle 
sinema salonuna celbedilen yüklü 
m iktardaki polis kuvveti, maskeli 
adama birşey yapamıyorlardı. O, 

sımsıkı yapıştığı duvarın üzerinden 
polislere rağmen tabancalarını indir
miyordu. Eee, elbette, Maskeli Suva- 
ri’ydi bu!.. Fenerbahçeli üyeleri ta
bancaları ile karşılayan adam, ada
leti temsil ettiğini bildiren kovboy 
Maskeli Süvariydi. Sabahtan alaca 
karanlığa kadar üst salonda kopan 
gürültüleri, ayak lan  dibinde heyecan, 
la bağrışan insanlan duyuyor, fakat 
silâhlarını komik bir edayla sallaya

rak yerinden bile kımıldamıyordu. O 
haksızlığın bulunduğu yerlerde gö
rülürdü. Gene kaideyi bozmamıştı. 
Ancak »imdi bütün kuvveti elinden a- 
lınrnış ve uzun temel çivileri ile bir 
duvara m ıhlanmıştı. Görüyor, duyu
yor fakat bir şeyler yapamıyordu 
Onu tanıyan üyeler başlarını eğerek 
içeri giriyorlar, civarda dönen bazı 
şeşleri hissediyorlar, bir kısım taraf
tarlar da Maskeli Stıvari’ye istihza 
ile bakarak geçiyorlardı. Onlara gö
re, Süvari bir çocuk hilfâyesivdi. Du
vara m ıhlanm ıştı ve hareketsizdi. 
Birşey yapamazdı. İşte o kadar... 

D a r  k ap ı

K ongreden bir hafta önce, son ha
zırlıklarını tamam layarak, ik tida

ra karşı listesini açıklayan idealist
leri düşünceye sevkeden bazı hâdi
seler olmuştu. İdare heyeti kongre
ye girecek rey hakkına sahip aza- 
ların kartlarını dağıtmak hususun
da büyük müşküller çıkarm ış ve ik 
tidarı destekliyen üyelere glinün 
her saatinde otomobillerle ulaştırı
lan giriş kartları, muhalefette olduk
ları bilinen üyelere eski senelerin 
makbuzları ibraz edilmek şartıyla 
günün sadece iki saatinde vermek 
yolunu tutmuştu. İdealistler bu güç
lüğün bertaıafı için didinirlerken, 
yeni ve çok daha biiyük bir dert kar
şılarına dikilm işti. İktidar ilân ettiği 
üye listeleri içine, idealistlerin en 
kuvvetli sözcüsü Dr. Memdııh Eren 
ile aday M üjdat Yetkiner’i dahil et
miyordu. Hakkın kanuni yollardan 
elde edilmesi için çok az zaman var
dı. Muhalefet en mühim  unsurlarını 
kaybediyordu. Kongre sabahı, doğ
rusu aranırsa geçilmesi fevkalâde 
zor görünen “Dar Kapı" en aşağı içe
risi kadar kalabalıktı. Binanın önün
de dolaşanlar arasında bir zamanla
rın herşeyi Rüştü Dağlaroglu, ünlü 
futbolculardan Halit, Yaşar ve Dr.

Süreyya Sinemasında Fenerbahçe kongresi ve “Maskeli Süvari”

Eller yukarı!.
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Eren vardı. Durum son derece altıka 
çekiciydi. Gelen her aza "Haydi içe
ri" dediğinde, bir zamanların şöhret
leri “Biz giremiyoruz. Sokmuyorlar" 
diyorlardı. Muhalif, muvafık herkes 
şaşkındı. İm zalar toplanıyor. Muha
lif oldukları için Dar Kapıdan geçe
meyenler vize ettirilmeğe çalışılıyor
du. Ancak plânlanm ış bir baraj söz
de yıkılıyor ve dışardakiler “İş İşten 
Geçtikten", tenkit ve konuşmalar bit
tikten sonra Dar Kapıdan girebili
yorlardı.

Sert çatışmalar

K ongre salonu her an patlamaca 
hazır bir barut fıçısıydı. “Mutedil 

Unsur” diye bir şey kalmamıştı. Sağ 
yanı işgal eden idealistlere kütle ha
linde iltihaklar vuku bulmuş, üm it 
edilmeyen bir muvazene kurulmuştu. 
450 üyenin 220 kişilik kısmı idealist
lere el kaldırıyordu. Ancak iktidar 
için kalkan eller arasında aynı kum a
şa dolanmış kollar, beyaz göm lek
lerle gazoz şişeleri de göze çarpıyor
du. Hava elektrikli, gündemin ter
tibi derece bozuktu. Öğleye doğ
ru bitirilen nizamname tadilleri m u
halefetin ümitsiz çırpınmasına rağ
men “İstenilen” şekilde neticeleniyor 
ve kulüp başkanı istediği üyeyi ku
lüpten ıskat hakkını elde ediyordu. 
Yer yer hafiften başlayarak büyü
yen müı ıkaşalar arasında tenkitle
re geçiliyor ve idnre heyeti raporu 
okunuyordu. İstanbul grubunun ka l
bi sayılan Fenerbahçeliler Cemiye
tini âdeta aforoz etn.^k istercesine 
hazırlanan rapor blitün üyeleri hay
retler içerisinde bırakırken, şans! 
hücum lar başlıyordu. Fenerbahçe 
böyle bir kongre görmemişti. Kuru
cu üyeler salonu, yumruklaşmağa 
hazırlan&.ılara terk ederken, polis 
ioeri giriyordu. Kongreyi hazırla
yanların plânı tam  manasile başa
rıya ulaşmıştı. Kavga ve gürültü a- 
rasında saat ilerliyor, sağlam ten
kitlerle salona gelen muhalifler, şa^ 
hışlatma yapılan hücumları cevap
landırmak gafletine düşerek taktik 
hatasını işliyorlar, idare heyeti ve 
hayati mevzular bir yana itiliyor, 
}<azular sıvanıyordu. Riyaset toplu
luğa hakim  değildi. Arka arkaya 
konuşan iktidar hatiplerinden sonra 
söz t.rası al^ın idealistler bir “Yeter
lik” takriri ile konuşamayınca ba
rut fıçısı birden alevleniyordu. Muha
lefet baştan sona ayaklanmıştı. Ko
nuşmak ve tenkit etmek isteyenlere 
fırsat verilmemiştir. Günün şaşıla
cak dereced' mutedil adamı 03man 
Kavrakoğlu’nun arabuluculuğu dahi 
kâfi geliliyor, idare heyeti sert bir 
şekilde Kavrakoğlunu dahi tan ım a
dığını bildirince, idealistler yum ruk
laşmalar. yuha ve yaşalar arasında 
salonu terk ediyorlardı.

Akisler

M
uhalefet kongrenin yapıldığı bina 
dan çıktıktan sonra Küçük Mo- 

da'da derhal b ir toplantı aktediyor- 
du. Günün hâdiseleri tekrar gözden 
geçiriliyor ve lider Yavuz İsmet

Dr, İsmet Uluğ

Yavuz gidiyor, Yavuz...

“Konuşma hakkım ızın  verilmediği 
muhakaktır. Bir kongre vasfını ta 
şımayan bu toplantı gurubumuzca 
m akbul eddedilmeyecek ve derhal 
fevkalâde konj eye gidilecektir” di
yordu. Muhalefet bu m ühim  karan  
alırken, kongre salonu heyecansız Ve 
çabuk bir seçimle eski iktidarı seçi
yor ve kongre boylece kapatılıyordu. 

Bununla beraber pünün en mühim  
hâdisesi bundan sonra cereyan ede
cekti. Takındığı müsait tavır göz
den kaçmıyan Osman Kavrakoğlu, 
idealistler Moda'da toplantı halin
deyken oraya geliyor ve ikinci ara
buluculuk vazifesini üzerine alıyor
du. Yeniden İkinci Başkanlığa geti
rilen Kavrakoğlu’na göre Fenerbah- 
çede en az iktidar kadar kuvvetli 
bir muhalefet mevcuttur. Fakat bu 
hal gerek iktidarı gerekse taraf- 
tarlan  bıktırm ıştır. İdare Heyeti, 
“Fenerbahçeliler Cemiyeti fesh edi
lerek kıılür> gayrı menkulüne bağ

landığı takdirde çok şeyler vaadet- 
mektedir" diyordu. İdealistler bazı 
heyet azalarının uzaklaştırılması 
şartıyla barışı kabul ediyorlar, fa 
kat fevkalâde kongreden vaz geç
mediklerini kati bir lisanla ifade e- 
diyorlardı. Kavrakoğlu bir politika
cı olduğundan bahisle bazı tavizler
de bulunuyor ve ilk idare heyeti top
lantısında durumu gözden geçirtece
ğini ve müsbet netice almak üm idin
de olduğunu söyleyerek toplantıyı 
kapatıyordu.

İdealistler imza toplamağa başla
mışlardı. Bir taraf yeni bir kongreye 
gitmek üzere harekete geçmiş, diğer 
taraf yeni bir kongreyi neticelendir
mişti. 14 Temmuz Fenerbahçe için

tarihi bir gündü. O gUn, haksızlığa 
tiraz eden muhalefetin dışarı çıktığı 
ve haksızlığı gördüğü halde Maskeli 
Suvari'nin yerinde kıpırdamadığı gün 
olarak anılacaktı.

Atletizm
3.40 barajı aşıldı

G
eçen yıl dünya 1500 metre reko
runu 3.40.6 ile kıran Macar atleti 

Istvan Rozsavolgyi, koşudan he
men sonra Budapeştede yaptığı bir 
basın toplantısında "İk j hafta içinde
3.40 barajını aşacaf.ımı üm it ediyo
rum ” demişti. Rozsavolgyi'nin for

mu bu insan üstü işi becermeğe m ü
saitti. Fakat Rosa, bir hafta sonra 
gene Budapeştede yaptığı denemede 
Almanyarun şöhretli taktikçisi Siegf- 
ried Hermann ile karşılaştığı zaman 
dünya rekoru bir tarafa düzgün mo
rali ile sağlam kondisyonuna da veda 
etmek zorunda kalıyordu. Koşu içe
risinde acaip taktik ler ve yersiz tem 
po değişiklikleri İle rakibini perişan 
eden Hermann, Rozsavolgyi’nin 3.44 2 
ile kazandığı yanşı ikinci bitiriyor 
fakat dünya atletizm âlemini büyüK 

bir şampiyondan mahrum  ediyordu. 
Rozsa bu yarıştan sonra doğru dü
rüst koşamaz olmuştu. Olimpıyat- 
da finale çıkamıyor, bir çok ufak 
koşularda mağlubiyete uğruyordu. 
Bu durum karşısında talebesini sıkı 
bir rejime tabi tutan Macar m illi 
antrenörü Mihaly Igloi "Rozsa, 19d7 
de yeniden rekorlara başlayacak
tır” derken acaba neler düşünmüş
tü ?  Geçen ay lstanbulda seyretti
ğim iz Rozsavolgyi çalışırke ı ina- 
nılm ıyacak haberler çok başka ü l

kelerden geliyordu. Hafta sonunda 
F inlandiyanın Turku şehrinde Ame
rikalı ve F inlj atletlerin iştirâkiyle 
yapılan enternasyonal yarışmalarda 
1500 metre koşusu üm it edilmeyen 
bir netice ile bitm iş ve üç atlet Roz
savolgyi’nin 3.40.6 lık oerforman- 
sını parça parça etmişlerdi. Finlan- 

diyanın sempatik "3 Olavi” sin
den Salsola 3.40.2 ile birinci. Sa- 
lonen aynı derece ile ikinci, Vu- 
orisalo 3.40.3 ile üçüncü olmuş
lardı. Dünya atletizm basını bu 
üçlü rekorun kritiğ in i henüz b i
tirmeden yeni ve sansasyonel bir 
haber Turku yarışım unutturacak 
kadar heyecan yaratmıştı. S zon
başından beri fevkalâde dereceler
le dünya 1500 metre rekorunu teh
d it eden Çekoslovakyalı Stanislav 
Jungw irt, Pragda 3.40 barajım  
atlamış, 3.38.1 lik şahane bir per
formansla ik i gün içinde reko

ru dördüncü defa yenilemişti. 
Jungw irt, dünya atletizm aln- 
mi için orta mesafelerde tan ın 
mış bir atletti. 1954 de İsviçre’
de Bern şehrinde yapılan Avrupa 
şampiyonasında 3.45 4 İle üçüncü 
olmuş, olimpiyat finalinde 3.42.3, 
geçen yılın İstanbul Cezmi Or ya- 
nş lannda 3.47.9 koşmuştu.

34 AKİS, 20 TEMMUZ 19S7
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Eren vardı. Durum son derece alaka 
çekiciydi. Gelen her aza "Haydi içe-

• »■("^dediğinde, bir zamanların şöhret- 
giremiyoruz. Sokmuyorlar” 

Muhalif, m u v ^ i

tarihi bir fçlindU. O Ktln, haksızlığa j- 
tiraz eden muhalefetin dışarı çıktığı 
ve haksızlığı gördüğü halde Maskeli 
Suvari’nin yerinde kıpırdamadığı gün 
olarak anılacaktı.

Ailetizmı ufKUlıTiı/ıia
Türk Tarihi kdav Eskidiv

Irki zindeliği, kültür ve medeniyeti ve nihayet kılı

cı He Ona Asya'dan Bizans'a kadar nice maniler 

n%or\ Türk, çoklan Anadolu kapılarına dayanmış 

ve Büyük Selçuklu Devletini kurmuştu. Türk'ün Ana

dolu'ya ayak basmo9t her ne kadar XI inci asır 

baslarına rastlcrsa da, Anodo>u yaylasının Türk'e 

coedT oıarak açılması asnn sonlarına doğru Ma

lazgirt zotori ile mümkün oknuş ve bOyieçe Ana

dolu Selçuk Devleti kurulmuştur.

Her husueta. olduğu gibi sağlık hususunda da 

Büyük Selçuklu Devletini örnek alan Anadokj Sel- 

çuklulon Küçük Asya'da pek çok sıhht tesisler 

yapmalardır. Bunlordan UM, bugün holk orasındo 

«Çifteler», «Gryaslye» veya «Şlfarye» diye şöhret 

bulan Kayseri Tıbbiyesrdir 1205 -1206 yıllarında 

yaptlon bu müesseeenin hastane kısmı devrin 

hükümdarı Gıyasettln Keyhusrov I'ln kızkardeşi 

olon ve genç yaşta ölen Selçuk Prensesi Gevher 

Neslbe Sultan tarafından, tıbbiye kısmı da bizzat 

hükümdar tarafından yaptırılmıştır. Yanda resmi 

görülen Şftalyenin giriş kapısında şöyle yazmak

tadır: « Kılıçaslan'm oğlu büyük Suttan Gıyasettln 

Keyhusrev saltanatı doim olcun. Bu hastane 

Kılıçaslan'ın kızı dünya ve dinin ismeti Gevher 

Neslbe Sulton'ın vasiyeti üzerine hicri 602 yılında 

yapılmıştır.»

Zengin bir vakfı ve geniş bir ilmî kadrosu olan 

Kayseri Tıbbiyesi dünyanın İlk tıp mektebidir.

B.N.Ş.
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