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AKİS'in Yazı Müsabakası

G ö n d e r i l e n  y a z ı l a r ı  11.
s a y  f a  m ı z  d a n e ş r e d i y o r u z

1 —AKİS’in bıı seneki yazı müsabakası için seçilen mevzu şudur: De
li  mokratik rejim içinde yaşamağa azimli milletler ne şekilde hareket 
etmelidirler?

O  — Müsabakaya katılmak için gönderilen yazılar kâğıdın bir yüzüne 
makinayla ve orta aralıkta yazılacak, uzunluğu da 23x30 ebadındaki 

kâğıtlarla iki sayfayı tecavüz etmiyecektir.

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

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

C  — AKİS’te neşredilen yazılar 1958 Mayıs başında toplanacak olan se- 
yJ lâhiyetli bir jüri tarafından incelenecek, Birinciliği kazanan yazının 
sahibine 1.000; İkinciliği kazanan yazının sahibine 500 ve Üçüncülüğü 
kazanan yazının sahibine de 250 lira telif hakkı ödenecektir. Bundan baş
ka birinciliği kazanan yazının muharririnin resmi 1958 Mayısının ortasın
da çıkacak olan Beşinci yılımızın ilk sayısının kapağını siisliyeeektir.

£* — Müsabakaya katdacak yazıların “AKİS Mecmuası, yazı müsabaka 
O  sı servisi P. K. 582 - Ankara” adresine postalanmadı lâzımdır.

D i k k a t  :

Müsabakaya gönderilen yazıların bir kısmının çok kısa olduğu görül
müştür. Makalelerin yazı makinası ile yazılmış normal iki sayfayı teca
vüz etmemesi şartıyla, bir fikri etrafile izah edebilecek uzunlukta olma
sı lâzımdır.

Kapak Baskısı : Kiizgârlı Matbaa Denizciler Cad. - ANKARA

Kapak Klişesi : Kenan Dinçman Klişe Fab.. - İSTANBUL
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Müvssisi

Metin Tokcr

A K tS  Neşriyat Ltd. Şirketi adına 
tm tiyaz sahibi ve yaz\ içlerini 
fiilen idare eden Mesul Müdür:

Tarık IIALULU 
★

Um um i Neşriyat M üdürü

Ramdi AVCIOGLU 
★

Teknik Sekreter:

İlhamı SOYSAL 
★

K arikatür:

TURHAN
★

Fotokrat:

Hüseyin EZER 
Osman ÖZCAN 

ASSOCIATED PRESS 
TÜRK HABERLER AJANSI
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Kliğe:

Desen Klişe A TELVESİ
★

Müessese M üdürü:

Mübin TOK ER
★

Abone Şartlan :
3 aylık (12 nüsha) : 6 Ura

6 aylık (35 nüsha) : 12 lira

1 aenellk (52 nüsha) l 24 lira

+
tlân Şartlan :

S r«ıkU  arka kapak (Tam sayfa):

350 U ra

Kapak İçi 300 lira, metin sayfalan 

Santim i 4 lira.

★
Dizildiği ve Bastldiği Yer: 

R üzgârlı Matbaa —  A N K A R A

Tel : 15221

Basıldı*! tarih : 1 8.1957

Kapak resmimiz

Sırrı Kalayoğlu
Rir hakim

K e n d i  A r a m ı z d a

İşbirliği hakkında

A laturka Kurnazlık” başlıklı yazı

yı çok be&endim. Haklısınız. Bir
leşmek, neden? Gerçekten Hür. P. <*- 
daylarını kazandırmak için. Millet 

zaten D.P. den sofcmuş, zaten İnönü. 
Gün al t ay gibi, dürüst, vefalı demokra
si taraftarları etrafında toplanmağa 
başladı. Türkiye'nin en değerli millet

vekili olduğunu parlamentoda ispat 
etmiş bulunan Ekrem Alican buranın 

çocuğudur.. D. P. listesinde en fazla 
oy alandır. Ama bugün burada ardın
dan giden sayılacak kadar azdır. Böyle 
olmakla beraber, birleşme olmalı, ama 
eşit şartlarla de&il!. Sakarya altı veya 
yedi milletvekili çıkaracak. Bunun dör
dünü C.H.P. ye. ikisini C.M.P. m» biri

ni de Hür. P. ye verecek olursak hem 
âdil liste olur ve hem de kazanmaları 

muhakkaktır.
Ahmet Erooy - Adapazarı

★

Ö lümünden evvel. Kubrat Han o- 
gutlarını yanına çağırarak kendi

lerine bafc çubuklarından yapılmış bir 
dem*»t verir ve bu demeti ortadan böl
melerini söyler. Bütün kardeşler teşeb

büs eder, maalesef hiç biri muvaffak 
olamaz. Babaları demetten çubukları 

teker teker çıkarıp kırar ve işte bakın 
b*n hapsini nasıl kırdım der. Bunun 

üzerine bütün kardeşler, bunları biz de 
böyle kırabiliriz derler. Bu muhakkak 
ki böyledir. öyle zannediyorum ki: Se

çimlere kadar muhalefet de bir araya 
gelip böyle kuvvetli bir demet meyda
na getirmezlerse, akıbetleri teker te
ker herkesin kırabileceği çubuklar ol

maktır. Şu halde niye bekliyoruz. înö- 

nünün ilk adımı atmasını mı?
Zeki Günaltay - İzmir

★

B ir zaman tuttunuz, işbirliği konu
sunda sütun sütun yazılar yazdınız. 

Hani okuyucu da sanıyordu ki İşbirliği 
tahakkuk etmez»» seçimleri kazanmak 

bir hayaldir. Sonra size ne olduysa ol
du. İnönünün İstanbul İl Kongresinde
ki konuşmasından mı ilham aldınız? 
Tutup işbirliğinin aleyhine dönüverdi
niz. Üstelik kabahati de Hürriyet Parti

sinin üstüne yıkmak için elinizden gele
ni yapıyorsunuz. O perhiz niye İdi, bu 

lâhana turşusu niye?
Mustafa Kıyılmaz - Ankara

★
Politikacılar hakkında

168 inci sayınızda kendi aramızda sü
tunlarında Mersinli bir okuyucunu

zun naklettiği Celâl Yardımcıya ait 
sözler benim gibi bütün aydınları dü

şündürmesi gereken sözlerdir. Millet
vekili ve bakan oluncaya kadar. hattâ, 

bu sözleri okuduğum zamana kad*r 
ben Celâl Yardımcıyı milletvekili ol
madan evvel radyoda hukuk saatinde 

tesadüfen dinlemiş ve yüzünü bile gör
meden ona adeta tutulmuştum. Onun 
“Hak ve Adalet” ve "Hukuk” namına 
anlattığı fıkra ve hadiseleri uzun za

man adeta vecd içinde dinledim, neti
cede bu ismi duydukça ' Hak ve Ada
let" mefhumlarının gözlerimde şekil
lendiğini ve yüzünü görmediğim halde

onun simasının en az ISO yasında, hâ

kimlerin taşıdığı hürmete lâyık kıya

fet içinde bir adalet ve hak sembolü o. 
larak uzun zaman hayalimi işgal etti
ğini hiç unutmam. Ne serap!.. Merdin

de bir parti kongresinde anlatıldığı bil
dirilen hikâyenin onun tarafından *8y- 
lendlğini işitmek bana hakiki bir dar
be oldu. Memleketimizin realitesinden 

ne kadar uzak bir görül! Memleketi
mizin 1950 yılına kadarki hamlelerini 

ve milletimizin yaptığı 1921 - 1950 ara
sındaki inkılâpları kökünden silmek! 

Bu nasıl olur?
Adnan Tuzcanğlo - İstanbul

★

T ürkiye Cumhuriyeti Başbakanlığına 

kadar yükselen bir zatın İstanbul 

İl Başkanlığım kabul etmesi C.H.P. 
elemanlarının makam hırsıyla değil, 

memlekete hizmet aşkıyla yanıp tutu*, 
tuklannı bir kere daha İspata kâfi gel
miyor mu? Sayın Günaltayı en derin 

hürmetlerimle tebrik eder her vazife
sinde olduğu gibi başarılar dilerim.

Toğrul Topateş . Morsta

★
İşçiler hakkında
j\  KİS te çıkan "İsçiler ve slya?t 

partiler-’ başlıklı yazıyı her işçi
yi üzerinde durduracak kadar değerli ve 
önemli buldum. İçtimai adalete şendi, 
kalizm dâvasının tahakkuku sonundl 

kavuşabilecek olan Türk işçisi için tek 
çıkar yol. ayrı ayrı partilere bölüne

rek kuvveti parçalamak değil, sendika
lar etrafında birleşerek işçinin İhmal 

edilir bir kuvvet olmadığım, seçimler
de İşçilerin de hesaba katılmasının 

şart olduğunu partilere kabul ettir
mektir. Abdalkadlr Gttrnl - Kskltehlr

★
Mecmua hakkında

A KİS'İn Metin Toker ve Yusuf Zi
ya Ademhanın hapsedilmelerin

den sonraki çırılçıplak hali cümlenin 
malûmudur. Partiler bahsinde Hür. 

Partisi İle C.M.P. den tek satır aramak 
piyasadan kahve aramaktan farkeız bir 
hal aldı. Memlekette sadece İki partinin 

mevcudiyetini benimsemiş halinizle ve 
Hür. P. nln tahminler üstünde genişle, 

meşinden duymuş olduğunuz endişe 
dolayıslyle Hür P. adını sütunlarınız
dan tamamiyle silme yoluna gidişiniz
le yıkmak istediğiniz bir zihniyetin 

şampiyonu ile tstemiyerek fikir b irli
ğinde bulunmuş olmanız cidden pek 

hazin değil mi?
Sevkl ftemicioğla - Söke

★
tm ar hakkında

C"> ünlerdir çoluk çocuk seferberlik 
IX ilân ettik, ev arıyoruz. Evimiz 

mİ yıkıldı? Yok.. Tebligat mı yaptı
lar? Hayır... Ama imar faaliyeti l*j”le. 

sine bir hızla gelişiyor, öylesine um ul
madık yerlerde boy gösteriyor ki na
sıl olsa bugün değilse bizim evi de ya
rın yıkarlar kaygısı içindeyi*. Sefer

berliğimiz bu yüzden. Sokakta kalma
mak için bulduğumuz tek çare bu ol. 
du. Ama bir türlü ev bulamıyoruz. Bul- 

sak kiralar ateş bahası. Sonra buldu
ğumuz evin yıkılmayacağını kim teinin 

edecek? Ali Kısa - İstanbul
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Y U R T T A  O L U P  B İ T E N L E R

Zühtü Hilmi VHibeşe
Stratcjist

ile Teşkilât arasındaki teması temin 
ve idame ettirmekten ibaretti. Bu fa 
aliyet işin daha ziyade teknik cephe
siydi ve seçimleri kazanm akta pek 
fazla müessir olamazdı. Mühim  olan 
psikolojik cepheydi. Doğrusu D. P. 
bu sahada elindeki kozları çoktan k ır
maya başlamıştı. Şehir şehir dolaşıp 
ta D P. nin bu kozlar nasıl bir cömert
likle kırdığını görmek için kör olmak 
lâzımdı. Bu kozlar gerçi büyük ek
seriyetiyle fazla kıymetli değildir ve 
“hediyesi" bir mala harçtır ama, 
mühtm olan bu kozların kırılmaya 
başlamasıdır.

D. P. yi idare edenlerin bir zümre
si. olup bitenlerin fark ına varmaya 
başlamıştır. Düne kadar "A rtık  Tür-

kiyede yokluktan bahsedilemez'' d i
yenlerin kalkınm a için kemerleri sık
m ayı tavsiyeye başlamaları bunun 
bir delilidir.

Çanakkalede çekilen sıkıntıları i- 
tira f eden "İk tidarın  başı”nm gele
cek hafta çıkacağı Karadeniz seyaha
tinde, hazır bulunacağı bazı temel at
m a merasimlerinde söyleyeceği söz
ler, seçim sathı mailine giren D. P. 
nin zihniyetine ışık tutup aydınlata
cağı için son derece alâka çekici ola
caktır.

işbirliği
Maksat, vatan kurtufcmn!

Bu haftanın başında bir gün Istan- 
bulda Sultanatımette hâlâ y ık ıl

mam ış bir evin orta büyüklükteki o- 
dasında hararetli bir konuşma cere
yan ediyordu. Konuşma hususiydi a- 
ma mevzu sadece orada bulunan şa
hısları değil, bütün memleketi a lâ 
kadar ediyordu. Konuşmanın hususî 
olması konuşanların içlerini aksettir
mesi bakım ından mühimdi. Odada o- 
turanlar isimleri ve resimleri Türk 
gazete okuyucuları için aşina isimler, 
aşına resimlerdi. Bunlar Hür. P. nin 
ileri gelenleriydi. Sultanahmet mey
danına bakan ve bir merdivenle g iri
len ev ise "Recep Pekerin evi" diye 
şöhret yapmıştı ve halen Hür. P. nin 
İstanbul il merkeziydi.

B ir müddetten beı i ev pek şenlenmiş
ti, zira yaz dolayısıyla Hür. P. erkâ
nı İstanbula gelmişlerdi, tl merkezin
de toplanılıyor, politik bir mahiyeti 
olan randevular orada veriliyor, m isa
firler orada kabul ediliyordu. Böyle 
münasebetlerle görüşülen mevzuların 
başında ise İşbirlıpı geliyordu. Bu 
haftanın başında ele alman da oy
du. Yalnız Hür. P. nin garip bir ka
deri vardı; kaç azası mevcutsa o ka
dar da fik ir ortaya atılıyor ve işin 
daha da garibi bu fikirler odalarda 
kalmayıp kongrelerde Partiyi ilz&m 
eder şekilde ifade ediliyordu. Bu su
retle ortaya çıkan ise elbette ki bir

Seçimler
Yuıııurta kapıda

YAZISIZ

Bu haftanın başında katiyetle anla
şıldı ki eğer fevkalâde bir hal ol

mazsa milletvekili seçimleri bu son
baharda yapılacaktır. Şimdiye kadar 
eeçimlerin sadece yapılması ihtimali 
vardı. Artık söylenebilecek olan, yal
nızca yapılmaması ihtimalin in de ol
duğudur. Bu, şüphesiz büyük bir de
ğişik lik tir.

Buğdaya yapılan zamla geliyorum 
diyen seçimlerin gün geçtikçe kapıya 
dayandığı daha iyi anlaşılmaktadır. 
Buğdaya zam, büyük şehirlerde İmar 
hareketlerine hız verilmesi, darlrğı 
çekilen malların ithali için 51,5 milyon 
liralık transfer yapılarak bir ”sun’î 
bolluk" yaratılm ak istenmesi, sıkıntı
ların geçici olduğu ve bunun kalk ın 
m a uğrunda katlanılan bir fedakâr
lık sayılması yolundaki edebiyatın 
revaç bulması hep bıı yaklaşan Se
çimlerin işaretleriydi. Köyün uşıklaıı 
uzaktan seçilmeye başlamıştı ve gö
rünen köyün kılavuz istemediği her
kes tarafından bilinen çok eski bir 
sözdü.

Seçimlerin yaklaştığının gÖKİe gö
rünmeyen bir işareti de Ankaram n 
Habislisi Rüzgârlı sokaktaki bir bina
daki faaliyetti. Meclisin hemen arka
sındaki bir sokakta, üzerine iri siyah 
harflerle Zafer yazılı san  badanalı 
bir binada günlerden beri hummalı 
bir faaliyet sürüp gidiyordu. Meşhur 
Zaferle aynı binayı paylaşan D. P. 
Genel Merkezinin bir odasında, İk t i
dar Partisinin seçim kazanma üstadı 
ZühtU H ilm i Velibeşe yaklaşan seçim
lerden de partisini muzaffer çıkar
mak için kollarını sıvamış çalışıyordu. 
Sarı badanalı binanın bar odası da 
Basri Aktaşa ayrılm ıştı. Basri Aktaş 
şimdilik Kastamonu'da idi am a pek 
yakından Ankaraya dönecek ve ken
disine ayn lan  odada 1946, 1950 ve 
1954 seçimlerinde muvaffakiyetle yü
rüttüğü eski vazifesini görecekti. 
Basri Aktaşın vazifesi Genel Merkez

4
I

AK İS, S AĞUSTOS 1957



YURTTA OLUP BİTENLER

arap saçı oluyordu ve Hür. P. nin tu 
tumu, bizzat Hür. P. liler için bile 
meçhul kalıyordu. “Beyler, seçimler 
her yerde yüzde yüz bizimdir” diyen 
gür sesli hatiplere mi, yoksa “biz 
söyleyeceğimizi söyledik, şimdi sıra 
öteki partilerde” diye beyanat veren 
eski Üniversite mensuplarına mı, ya
hut "tnönüye inanılm az” tarzında 
başlayıp “C.H.P. samimi değildir” tar
zında devam eden ve “biz İşbirliğine! 
taraftarız” tarzında biten nutuklara 
mı veya ısnatsız bütün partileri günah 
çıkartmaya davet eden gencecik gen
cecik delikanlılara m ı "Partin in  söz
cüsü” diye bakılması gerektiği h a 
len bir problem olarak ortadaydı. 
Partiler arasındaki hususi temaslarda 
selâhiyetli diye bilinen l«nıselerin 
sözleri üzerinden ik i gün geçmeden 
bu hatiplerden biri bambaşka görüş 
ortaya atıyor, o temaslara iştirâk et
m iş öteki parti temsilcileri ise apışıp 
kalıyorlardı.

Bu haftanın başındaki o gün Par
tide konuşulanları duyanlar için Hür. 
P. ileri selenlerini ikiye ayırmak son 
derece kolaydı. H ak ikat de buydu, z i
ra “Hayalperestler” ve “Realist"ler 
ik i büyük hizip teşkil ediyorlar, son
ra bunlar “samimiler”, “opportünist- 
ler”, “saflar” , “a laturka kurnazlar”, 
“kısa görüşlüler”, “uzun görüşlüler*’ 
vesaire diye çeşitli gruplara ayrılı
yorlardı. Hür. P. kuruluşunun özerin
den uzun aylar geçtiği halde hâ lâ  bir 
Siyasî Akademi hüviyetinden sıyrı
lamam ıştı ve hâlâ her kafadan bir 
ses çıkıp duruyordu. Âdeta her Hür. 
P. li bir ayrı partiydi. Partilerarası 
temaslarda bunun herkes için nasıl 
bir handikap olduğu aşikârdı. Otuz 
kafalı bir mahlûkla oturulup ta nasıl 
konuşulabilir ve konuşmanın bir ne
ticesi olabilir m iydi?

Açın  nikbinlik

gün Sultanahmet meydanına 
bakan evdeki hava, her zam an

k i gibi aşırı iyimserlikti. Bazılarına 
bakılırsa, "beyler, her şey tam am ” 
di. Hür. P. dört bir tarafa duman at- 
tırmıştı. İstanbul garanti Hür. P. 
niridi. Onun yanında bir çok vilâyet 
H ür P. nden başka partiye rey ve
remezdi. D. P. her yerde dağılm ıştı. 
C. H. P ye gelince bu fersude narti 
ancak H+ir P. ile müsavi şartlar a l
tında işbirliği yaparsa günahlarının 
kefaretini öderdi. Bu C. H. P. liler 
ne nankör adam lardı! Koca Hür. P. 
sırf rejhn kurtulsun diye C. H. P. nin 
günahlarını omuzlarına alıp ta halkın 
karşısına çıkmayı kabul ediyordu da, 
onlar hâlâ müsavatı kabul etmeye ya
naşm ıyorlardı!. Gencecik gencecik 
delikanlılar bunu kongrelerde ale
nen söylemekten bile geri kalm adı
lar. Avm gencecik gencecik delikan
lılar fedakârlığı daha ileriye bile gö
türüyorlardı; Cumhurbaşkanlığını I- 
nöııü'ye veriyorlardı. Euna rağmen 
O. H. P. nin “teşekkürler” diye Hür. 
P. nin eline kapanmamasını akılları 
hakikaten almıyordu. Adama Oııın- 

'luırbaşkanlığını bile veriyorlardı. D a
ha ne istiyordu?

Tolerans

A K İS  geçen hafta  Hür. F. 
nin de değil,H ür. P. İçindeki 

bir ıııalûnı h iib in  İşbirliği n*ev- 
zuundaki tutum unu tenkit et
mişti Partinin organı Yeni (Hin, 
hem de resmen gazeteyi llz-aıu 
eden "Yeni tritaı” iııuasıy la bir 

cevap neşretti. Gazete zannetmiş 
k i A Kİ S’teki yazıyı ya*an Prof. 
Turhan Feyziofcludur. Bir defa 
yanlış. Yazıyı yazan o değil
dir. Turhan Feyzi oğlunun çok 
eskiden A K tS ’te bir tek iıraa- 
t>ız yazım çıkm ıştır, o da işbirli
ği mevzuu He uzuktıuı yakın
dan a lâkalı değildir. A m a Yeni 
Gün, A K İS ’ln yazısını C. H . P. 
ye girdiği günden beri - H ür 
i*, lilerin üm it ettikleri gibi 
Hür. P. ye değil de C. H . P. 
ye - hiicıım hedefi .yaptığı genç 
profesöre yeniden tariz için ve
sile saymış. Ay ıp ! Zira herkes 
biliyor ki Ffeyzioğhı, rörülıne- 
nıiş hararetle davet olunduğu 
Hür. P. yi seçseydi Yeni Gün 
tarafından Köklere çıkarılm ak
ta  berdevam olacaktı. İşte “A- 
kis Yazarına Cevap” başlığ ı
nı taşıyan yazının eda*mı gös
teren bir kaç seçme cümle: 

“Akis Dergisi «on nüshasın
da A laturka Kurnazlık  ismini 
taşıyan bir ya*ı İle hu sefer de 
Hürriyet Partisine karşı hiç de 
erkekçe olmayan bir arkadan 
vurma teşebbüsüne girişmiş 
bulunmaktadır.”

"Akis ile yakın yazı m üna
sebetleri tesis etmiş bulunan 
genç bir zatın C. H. P. ye İlti
hak etmesinden sonra büsbütün 
bariz bir şekil alan bu arkadan 
vurma usulleri...”

‘•Bu yazı tenkit nam ı altııı- 
da Hür. P. yi tezytf etmekte, 
bir tak ım  aslı olmayan beyan
larla ona karşı olan İtimadı 
sarsm akta... Onu halk naza
rında küçük düşürmeğe <«dış- 
m aktadır.”

“ ...Arkadan vurma teşebbü
süne girişilm iş olması keyfiye- 
ttnl siyasî ahlâka uygun ger
mediğimizi...”

"Garplı olduğunu İddia eden 
şarklının şarklısı kurnaz ya
zar...”

Bütün bn cümlelerle dolu 
vazıdu A-KtSTn tenkitleriyle a- 
Iftkalı tek lâf şu: “Akis Dergi
sinde çıkan isnatlara Hür. P. 
yolları tıkam am ış olmak İçin 
bucilm cevap verme* niyetinde 
değild ir!”

Doğrusu Dek şaştık; am ba 
bl/hvı haberimi». MMMfen Za
fe r in  meşhur mağşuş tmşıuıı 
harrlrt Yetil Gttn'e mi geçti d i
ye Hani, iistap beıreevlşi bu 
kadar olur da..

Gerçi aklı başında Hür. P. liler 
arkadaşlarını ikaza çalışmıyor değil
lerdi. Bunlar, oturup konuşulacak 
bunca mesele varken tutup ta adet 
üzermde ve denizdeki balık olan Cum 
hurbaşkanlığı mevzuunda çene çal
manın ciddiyetle alâkası bulunmadığı
nı söylüyorlardı. Am a hayır, ötekiler 
bunu, hem de basının en muteber or
ganlarının ve en ciddi kalemlerinin 
aldıkları vaziyete rağmen bir türlü 
kabul edemiyorlardı. Edemiyorlardı 
ama, on lann yüzünden umum î efkar 
önünde ikinci defadır kı fena notu ge
ne Hür. P. alıyordu.

Sonbahar ültimatomu

Hür. P. kendi içinde geçen sonba
harda verilen ve bir gaf olduğu 

herkes tarafından teslim edilen "ü lt i
matom . m uhtıra” üzerinde bile bir 
karara varamamıştı. Bazıları h â lâ  bu
na cevap bekliyorlar ve öteki partile
rin, şartlarım  um um î efkâr önünde 
alenen bildirmesini istiyorlardı. Ne 
demek efendim, Türkiyenin en akıllı 
adam larının partisi olan Hür. P. nin 
ana şartları, rejim in bu temel Dren- 
sipleri red olunabilirdi, bunlara bo
yun eğilmeden müzakere m j edilebi

lirdi ?

Bu yüzdendir ki bir defa il kong
resinde, sonra Parti Meclisi tebliğin
de C. H. P. nin ortaya attığ ı ve ha
kikaten realist olduğunda Nadir N a 
diden Orhan Köprülüye bütiln taraf
sızların üzerinde ittifak  ettikleri gö
rüşler, Hür. P. nin o grubu tarafın 
dan bir samimiyetsizlik örneği. Hür 
P. nin gelişmesini önleyecek bir oyun, 
bir küçük manevra dive vasıflandı
rılıyordu ve bu grup tepinmekte de
vam ediyordu: Bize müsavat vaad- 
edersıniz, sisinle sonra müzakereye 
geçeriz! Halbuki hukukta hakikî m ü 
savat müsavi taraflara müsavi m u
amele değil miydi ve "kuvvetlerim i
zi harm an edelim, sonra üç müsavi 
parçaya bölelim, herkes bundan bir 
tane alsın” demek alaturka kurnaz
lık  değil de neydi ?

Bu yüzdendir ki bu haftan ın or
tasına kadar Sultanahmet meydanı
na bakan evde bir karara varılam a
dı. Her kafadan ses çıkm akta devam 
ediyordu ve kargaşalık arasında m a
alesef Hür. P. son zamanlarda ha- 

, kikaten iyi çalışarak tem in ettiği ser
mayeden bir parça daha yiyordu.

C M. P . de İtidal

Buna mukabil Öteki küçük Muhale
fet partisinde basirete doğru bir 

gidiş, umum î efkârın temayüllerini 
daha iyi kıymetlendirme yolunda te
rakki vardı C M. P. bir takım  neti
celere peşin şartlar koşmakla değ l, 
selâhiyetli şekilde oturup görüşmekle 
varılacağını anlamış görünüyordu. 
N itekim bu haftanın ortasında Parti
nin Genel Başkan Vekili Fıınd Arr.a 
ihtimal ki Karadenizin sert havacı
nın bozduğu itidalini yeniden kazan
dığını gösteren mükemmel bir beya
nat verdi. Puad A m a  şöyle diyordu;

"Şahsi kanaatim  şudur ki, sonu-
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nun nereye varacağı iktidar partisi 
liderleri tarafından dahi bilinmeyen 
bugtlnkii totaliter gidişe son veıecek 
her türlü mllsbet ve samimi tedbiri 
almak veya alınacak tedbire müşte
reken katılmak C. M. P. için ahlâki 
bir vazifedir.

Zaten bizim parti olarak sebebi 
vücudumuz şahsi ve keyfi rejimi y ık 
mak ve onun yerine XX . asır mana 
ve ölçüsünde bir hukuk devleti kur
mak olduğuna göre bu istikamette 
ve bunun temini zımmında sarfedilen 
her türlü gayretlere bütün mevcudi
yetimizle iştirâkten geri kalmıyaca- 
ğım ızı esasen ilerden berj her vesile 
ile belirtmiş bulunmaktayız".

Böylece "biz o kadar fedakârız 
ki, istenilirse hiç birim iz adaylığım ı
zı koymayız, maksat vatan kurtu l
sun" tarzındaki Köroğlu edebiyatı 
yerine realist bir politika C. M. P. ye 
hakim  hale geliyordu. Hakikaten ge
rek Hür. P. ve gerekse C. M. P. ha
tiplerinden bazıları yapacakları feda
kârlık  diye milletvekili seçilmemeyi 
göstermişlerdi. Ne alâkası vardı? Bu 
partilerin kıymetli ileri gelenleri Mec
lise girmeyecek te kim  girecekti ? Za
ten üstadların da bunu laf olsun di
ye söyledikleri, yani bunların bir de
magoji olduğu herkes tarafından bili
niyordu.

Bu yüzden bu haftanın ortasında 
C. M. P. nin Genel İdare Kurulu top
lantısına büyük ehemmiyet veriliyor
du. C. M. P. temsilcileri evvelâ İş
birliğini görüşmek için selâhiyetli ol
duklarını beyan etmeliydiler H ak ika
ten bu zevat geçen sene selâhiyetsizlik 
beyan etmişlerdi. Yeni selâhiyet a l
madan oturup konuşmaya kalk ışm a
nın ciddi tarafı yoktu. Ümit, C. M. P. 
liderlerinin anlaşmanın ilk şartı olan 
müzakereye hazır görülmelerinden 
doğuyordu.

Tarafsız çevrelerin merakı

t  şbirllği mevzuu bu hafta da taraf -
* sız çevrelerin üzerinde en ziyade 
alâkayla durdukları mevzu idi. Bir 
çok kimse partilerin hâ lâ  niçin anla
şamadıklarını merak ediyordu. H ak i
katen bu pek cok kimseye son derece 
kolay görünüyordu. Ama işin aslı son 
derece güçtü, tnönünün bu güçlük
leri ortaya açıkça koymasından son
ra Partilerden beklenilen, samimiyet
le oturup görüşmeleriydi. Alınan ka
rarlar açıklansın istenilmiyordu. Her 
şeyin bir zamanı vardı. Ancak karar 
almak için oturup konuşma zarureti
nin kabul edilmemesi, doğrusu iste
nilirse tarafsız büyük kitleyi fena 
halde kızdırıyordu.

Bu hengâmede C. H. P. nin fikri 
neydi? Bu husus Parti Meclisinin îs- 
tanbuldaki son toplantısı sırasında 
ortaya çıktı.

C. H. P.
Kurultaya doğru

G
eçen haftanın sonunda Cumarte
si sabahı, tstanbulda C ada lo zun 

da her basamağı ayrı bir ses veren 
ahşap binanın merdivenlerini tır 
manan topluca bir adam, bir taraf
tan elindeki mendille terlerini siliyor, 
bir taraftan da söyleniyordu: “Bu bi
nada ve bu sıcakta çalışmak.. Doğru
su işim iz iş” .. C. H. P. Meclisinin 
bu topluca üyesine hak vermemek 
imkânsızdı. Zira hava o kadar sıcak, 
toplantının yapılacağı C. H. P. İstan
bul merkezi de o kadar havasızdı ki.. 
Bir de C. H. P. Meclisinin bu pek faal 
üyesinin boğaz sahilindeki püfür pü
für esen evinden kalkıp buraya ka
dar geldiği düşünülünce, katlanılan 
"fedakârlık” gözlerde büsbütün bü
yüyordu. Ama ne olursa olsun seçim
ler yaklaşıyordu ve partileri bu ne
viden daha birçok ‘‘fedakârlık”lar 
bekliyordu.

C. H. P. Meclisi bu haftan ın en 
çok alâka uyandıran hâdiselerinden 
biriydi. Zira seçimlerin yaklaşması, 
işbirliği hususunda ortaya atılan çe
şitli görüş ve itham lar, mevcut şart
lar karşısında seçimlere katılıp k a tıl
mama meselesi C . H. P. Meclisinin 
çalışmalarına büyük ehemmiyet ka

zandırıyordu. Her ne kadar bir hafta 
evvel yapılan C. H. P. İstanbul İl 
kongresinde yapılan konuşmalar bu 
meseleler hakkıııdaki C. H. P. görüşü
nün gün ışığına çıkmasını sağladıysc 
da, şimdi partinin mesuliyetti bir or
ganının yayınlayacağı tebliğin C. H.- 
P. Genel Başkanının İl Kongresinde 
söylediği nutukta savunulan fikirlere 
kuvvet kazandıracağı şüphesizdi.

Saat tam  10 da Genel Başkan 1- 
nöniinün başkanlığında çalışmaları
na başlayan C. H. P. Meclisinin gün
deminde ilk  madde, faaliyet raporu
nun okunmasıydı. Raporda alâkayı 
eh fazla çeken meseleler ele alınıyor
du. Seçimlerin öne alınması. Kıbrıs 
meselesi, zirai durum, im ar ve istim 
lak faaliyetleri, Bölükbaşı hâdisesi ve 
nihayet işb ir liğ i bu raporun en mü
him  fasıllarını teşkil ediyordu.

Raporun okunması öğleye kadar 
sürdü. Şiddetli sıcak çalışmaları son 
derece güçleştiriyordu. Bu sebeple 
öğle tatilinden önce toplantının daha 
serin olan C. H. P. Beşiktaş İlçe bi
nasında yapılması kararlaştırıldı. Be
şiktaş İlçe Başkanlığı deniz kenarın-

------------- G Ö L G E L E R İ Y L E

İ
ktidar Basına karşı yeni bir kampanya açmış bulunuyor. Talihsiz 
Zafer bu sefer derdin ııe olduğunu pek acı şekilde izah etti: Methe

dilmemek. D P. adına “Görülmemiş Kalkınma'* dediği bir tak ını tö 
renlerin kâfi derecede bii.vtik şekilde basında yer bulmamasından fena 
halde şikâyetçi. B ir sanatoryum açılm ış. Dışişleri Bakanlığı Genel Sek 
reteri -hoppala!- dahii devlet ve hükümet ileri gelenleri 150 bin lira 
sarfıyla tertiplenen törene katılm ışlar. Hâdise manşetlerde yer alsa 
ya... Hayır! “Taraf tutan Basın” bu harikulade icraatı küçümsemiş. 

Küçümseyip te ne yapm ış? Daha küçiik bir baslıkla vermiş. D. P. nin 
başka marifetleri de olmuş. Bir baraj ve bir köprü. Hem de Avrapayı 
Asyaya bağlayan bir köprü. Talihsiz Zafer'e göre bunlar “dünya ça
nında" hâdisedir. Hele köprü! Bu köprü yeryüzünün en muhteşem köp
rüsüdür. Halbuki basın bunların havadisinin verildiği gün en mutena 
sütunlarını C. H. P. nin İstanbul 11 Kongresine ayırm ış. Simdi, insa
nın hatırına bir sual geliyor: Bu baraj ve bu köprii açılm ış da gaze

teler bahsetmemiş m i?  Hakikaten, Avrapayı Asyaya bağlıyan bir 
köprünün kurulması beynelmilel bir hâdisedir. Ne var kj havadis bu 
köprünün açılmasına alt değildir; havadis bu köprünün temelinin a tıl
masına alt değildir: ha ttâ  havadis köprünün projelerinin tam am lan
dığından da bahsetmenıektedir. Ya ne yapılm ış? Barı köprünün yeri mİ 

tesblt edilm iş? O bile değil! Bir Fransız şirketiyle, tetkiklerde bulun
sun diye mukavele imzalanmış. Talihsiz Zafer’in havadis diye m an
şetlerde belirtilmesini istediği “vak'a” işte bu. Üstelik “Muvazaneci” 
bazı gazeteler İktidarın gönlü hoş olsun diye köprünün hayali kro

kilerini dahi sütun sütun neşretmişlerdir. Ama İktidar memnun değil
dir; neden ciddi gazeteler de aynı işi yapmadılar? Baraj için de vaziyet 
eştir; Fransız şirketine sadece bir ihale yapılm ıştır. K âğ ıt üzerine a t ı
lan iki çift imzanın hangi basında göklere çıkarıldığı görülm üştür ki.. 
Talihsiz Zafer’in son şikâyeti A tatürk  Üniversitesinin -açılması m ı?  
Hayır- temel atm a töreninin Osman Bölükbaşının tahliyesi kararıyla 
gölgelendirilmiş olmasıdır. Böyle muazzam bir hâdise varken Ba*nn 

nasıl olup ta dönün Böliikbaşıya bakm ış! Nasıl olur da Anadolu A jan 
sının tören sahasına 100 bin kişiyi toplaması -Erzurunıda, bu- bütün 
dikkati üzerine çekmez.?

İktidarın  bu hareketleri izah tarzı şudur: Basın taraf tutuyor, m u 
azzam  kalkınma hamlelerimizi belirtmiyor, onun yerine bir hürriyet 
edebiyatıdır gidiyor. Daha “tedbir alalım ” denmiyor ama, tedbirin de 
eli kulağındadır. 1954'ün arifesinde şahıslardan bahsetmek yasak edil

mişti, 195t’ii takiben İktidarı tenkit suç olmuştu, ihtim al kİ şimdi sıra 
İktidarı methetmemenin cezalandırılmasına gelmiştir. Şaşılacak bir 
şey yok. bu bir normal seyirdir.
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daydı ve hakikaten serindi. Bu serin
lik, Parti Meclisi üyelerinin daha ha
raretli bir şekilde çalışmalarını temin 
etti. Hararet arttıkça buzlu lim onata
lar ve gazozlar imdada çağrılıyor ve 
çalışmalara yeni bir şevkle tekrar 
başlanıyordu.

Seçimlerin eli kulağında olduğu 
artık  iyice anlaşılm ıştı. Bu sebeple
C. H. P. Kurultayının seçimlerden 
evvel toplanması faydalı olacaktı. Bu 
yolda yapılan bir teklif üzerine K u
rultayın 9 Eylülde Ankarada toolan- 
tıya çağrılması uzun boylu m ünaka
şaya liizum kalmaksızın kabul edil
di. Yapılan tek tük itirazların mesne
di, geçen Kurultayın Parti Meclisine 
seçimler ve işbirliği hakkında tam  
selâhiyet vermesine dayatılıyordu, 
itirazcılar bu sebeple Kurultayın ye
niden toplantıya çağrılmasına liizum 
olmadığını ileri sürüyorlardı, ih tim al 
bu itirazlarda yeni Kurultayda’ yapı
lacak seçimler neticesinde Parti Mec
lisine girememe korkusunun da payı 
vardı. Seçimlerin gelip kapıya da
yandığı bir sırada yapılacak olan K u 
rultayın çalışanlarla gölgede yan ge

lip yatanlar arasında bir tefrik yap
ması kuvvetle muhtemeldi. Yeni seçim 
lerden endişesi olmayan iki kişi var
dı: Genel Başkan İnönü ile Genel Sek
reter Kasım Gülekin eski mevkileri
ni, delegelerin ittifak ı ile, muhafaza 
edecekleri m uhakkaktı.

İşbirliği meselesi

C . H. P. Meclisi işbirliği meselesi
ni ikinci çalışma gününde ele a- 

labildi. Meclise hakim  olan kanaata 
göre işbirliği meselesi fikrî ve amelî 
sahalarda olmak lidere iki türlü  m ü
talâa edilmeliydi. C. H. P. Meclisi iş
birliği fikrine samimî olarak taraftar 
görünüyordu, işb irliğ i fikrine aleyh
tar olan tek tiye yoktu. Varsa bile ço
ğun luğa hakim  olan fikrin  kuvvetini 

gördükten sonra seslerini ç ıkarm a
mışlardı. C. H. P. Meclisine göre İş
birliği mevzuunda muvaffakiyete u- 
laşmak için evvelâ fik rî sahada bir 
anlaşma zemini araştırıp bulmak ve 
ondan sonradır ki amelî sahaya geç
mek lâzımdı. F ikrî sahadaki güç lük
ler, parti üst kademelerinin “Türki- 
yeye nasıl faydalı olunabilir” suali-

ne bir cevap aramalarıyla ve bu nok
tadan hareketle kolaylıkla halledile
bilirdi. F ikri sahadaki anlaşma ta 
hakkuk ettikten sonra geriye isin 
melî tarafı kalıyordu. İşın ameli tara , 
fı ise Türkiyede seçimi kazanıp ik t i
dara geçmeyi hayal etmekle değil, 
her vilâyette seçimi acaba nasıl kaza
nabiliriz sualine cevap bulm akla hal
ledilebilirdi. Bunun da en kestirme 
yolu Uç m uhalif partinin il teşkilâtla
rının genel merkez temsilcilerinin J* 
iştirakiyle bu mevzuda kafa yorma
larıydı. Bir de çalışmaların yüzde şu 
kadar sana, yüzde bu kadar ona diye 
değil, kimleri aday gösterirsek ka
zanma şansı artar endişesiyle yapıl
ması lâzımdı.

C. H. P. Meclisi işb irliğ in in  arzet- 
tiğ i kanunî ve amelî güçlükleri açık
ça görüyor ve buna rağmen işbir
liğ in in  fayda ve lüzumunu inkâr et
miyordu. İşbirliğine taraftardı ve her 
an diğer muhalefet partileriyle gö 
rüşmeye hazırdı. Tebliğde bu hu
sus açıkça belirtiliyordu.

Seçimlere iştirak

C
. H. P. Meclisinin son toplantısın
da üyelere en fazla buzlu gazoz 

ve limonata içiren mevzu seçimlere 
iştirak edip etmemek hakkındaki m ü 
nakaşalar oldu. Üyeler arasında her i. 
k i fikrin de hararetli taraftarları var
dı. Bir kısım üyeler ne olursa olsun se
çime girmek lâzım  geldiğini savunu
yorlardı. Bunlara göre, seçimlere g i
rip kaybetmek seçimlere girmemek
ten çok daha iyi idi. Karşı taraf 130 
mevcut şartlar dahilinde seçimlere 
girmektense girmemenin daha iyi o- 
lacağını ileri sürüyorlardı. Seçimlere 
girip  girmemek çok ehemmiyetli bir 
mevzu idi. Bu hususta herhangi bir k a 
rara varmadan evvel şartların d ik 
katle közden geçirilmesi lâzımdı. E- 
sasen seçimlere girmeme kararı tek 
başına alındığı takdirde bir m ana ifa. 
de etmiyecekti. Böyle bir karara var
mazdan önce diğer muhalefet partile
rinin temayüllerini de bilmek, onlar
la bir fik ir beraberliğine varmak 
şarttı. Bundan başka teşkilâtın bu 
mevzudaki tutum unu açıkça tayin et
meliydi. Bakalım  teşkilat tepeden in 
me bir seçimlere katılm am a karannı 
hazmedebilecek miydi ?

Uzun münakaşalardan sonra varı
lan  netice şu oldu. Şartlar, seçim
lere girmemeyi ciddî olarak dü
şünmeyi icap ettirecek kadar ağırdı. 
Am a böyle ağ ır bir karan  almak için 
vakit henüz erkendi. ik tid ar seçim 
şartlarını İslah edebilirdi. Aksi halde 
de böyle bir karara varmak için ev
vel emirde teşkilâtın m uvafakati te
m in edilmeli, sonra da diğer muhale
fet partileriyle fik ir beraberliğine va
rılmalıydı.

Hükümei
Yuvaya dönüş

G
eçen haftanın sonunda Pazar gü 
nü sabahı Başbakanlığa ait k ırm ı

zı plâkalı ve A. 0002 numaralı siyah

D ü  V 0 Ş E N L E R ----------------
t ktidar bir kusur varsa onu başkasında arayacak yerde kendisinde 
■ ara-sa huzursuzluktan derhal kurtulur. Bir sanatoryumun açılmasının 
vatandaş pahalılık yüzünden kâfi gıda alamazken ne ehemmiyeti olur? 
Böyle de olmasa, yani pahalılık da bir kenara bırakılsa bir sanatoryu
mun açılış törenine bütiin büyükler gider m İ? Bu hâdise o şatafata 
değer m İ? B. P. zannediyor kİ böyle cakalı bir tören yapıldı m ı bütün 
m illetin gözü “e*ter”e çevrilir. H atâ ! Artık millete astarı yüzünden 
pahalı bu ‘ (■örülmemiş Kalk ın ıııa”dan öylesine gına gelmiştir ki D.P. 
propagandacı la n  kendilerine m utlaka ve m utlaka yeni bir plâk bul
mak zorundadırlar. Geçen sene denenen lıııar plâğı öylesine cızırtılı 
çıkm ıştır ki İktfdarın hakikaten talihi olmamıştır. Memleketteki fayda
lı icraatın değerini Basın hem de fazlasıyla vermiştir. Am a törende ik i 
Bakan da huluıısa bir ihale bir ihale olmaktan ileri geçmez ve en kö
tü  iktidarların hile düzeniyle yaptık tan  bu iş gazetelerde yer işgal etmez. 
A ta türk  Üniversitesi de şimdilik nedir k i?  Bir gümüş malayla atılm ış 
bir tu tam  çimento. Havadisin yeri iki satırla sosyete sayfasıdır. Ga
rip olan, o hâdiseye böylesine büyük bir ehemmiyet verilmesidir. Ehem 
miyet, Üniversite açılınca verilir. Evvel değil.. Böyle hâdiselerden me
det um m ak D. P. nin ne kadar acıklı vaziyette olduğundan başka şe
yi göstermiyor. O D. P. ki devletin radyosunu saatler ve saatler ken
di propagandasına tahsis etmektedir. Am a anlaşılan neticenin sıfır 
olduğunu görmek insanlarda ftsap bozukluğuna yol açıyor.

tk tidar niçin anlam ıyor ki, hatta kanun çıkartıp gazeteleri her 
gün D. P. yi ınethettirnıeye mecbur etse halk o satırlara metelik dahi 
vermeyecektir. Gazeteci olmaya lüzum  yok. şöylece bir sokaklarda 
dolaşmak ve konuşulanlara kulak vermek milletin hayali köprüler, k â 
ğ ıt üstii üniversitelerle değil “nereye g ittiğ im iz” ile meşgul olduğunu 
göstermeye yeter. Hakikaten nereye gidiyoruz? F iatları alabildiğine 
artını» “hayat ınahalılığı vardır diyenin aklına şaşarım” diyerek, zin
danları siyaset ve fik ir adam larıyla doldurarak, Adiiyeyi bir Adalet 
Bakanının eline teslim ederek ve o Bakana tarizkâr beyanatlar yap
tırarak nereye gidiyoruz? Şehirleri yıkarak, en ufak tenkidi sustura
rak. onun bunun kafasına şunu veya bunu fırlatarak haııgi İstikame
te doğrıı yol alıyoruz? Talihsiz Zafer’e bir Pravda edası vererek ne 
yapmak İstiyoruz? İşte gazetelerde C.H.P. Kongresinin İstanbul köp
rüsünü, Hölükhaşınııı tahliyesinin A tatürk  Üniversitesini bastırmasının 
sebebi hııdıır. İyi İk tidar halkın muhtaç olduğunu veren İktidardır.

D.P. niçin anlamak istemiyor ki uğraştığı, aslında kendi gölge
sidir. Ona huzursuzluk veren kendi gölgesinin hareketleridir, oııu ra
hatsız eden gölgesinin aldığı şekillerdir. II P., gölgesiyle döğiişen bir ada
ma benziyor. Şimdiye kadar bu döğiişten zaferle çıkanı tarih yazm ı
yor, bundan sonra yazacağı da öylesine ham bir hayaldir kİ....

AKİS
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Cadillac Ankara Palasın kapısına yak-
laştı. Otomobilden Başbakan Adnan 
Menderesten sonra biri daha indi. Bar
bakanın refakatindeki zat uzun boy
luydu . yani Em in Kalafat de lild i *■. 
zarifti ve sözlere aşinaydı. Başbakan, 
la beraber Ankara Palasa gelen ve 
kına bir müddet sonra hep birlikte u-' 
çakla Çanakkaleye giden uzun boylu 
zat Fatin  Rüştü Zorluydu. Zorlu o 
gün Başbakanın yanında resmt sıfatı 
dolayısıyla yer alıyordu. AnkaralIlar 
Zorlunun yeni resmi sıfatım  öğleyin 
radyo dinlerken öğrendiler. Ankara 
Radyosu öğle ajansını okurken ilk 

haber olarak “Başbakan Adnan Men
deresin beraberinde Devlet Bakanı 
Fatin Rüştü Zorlu olduğu halde” u- 
çakla Çanakkaleye hareket ettiğini bil 
diriyordu. İkinci okunan haber Fatin 
Rüştü Zorlunun Devlet Bakanlığına. 
M illi Savunma Bakanlığına da Dev
let Bakanı Şemi Erginin tayin edildi
ğini radyo dinleyicilerine duyuruyor
du.

Fatin  Rüştü  Zorlunun kabineye 
girmesi esasen uzun zamandan beri 
beklenmekte ve bu gecikme ceşiUi 
tefsirlere, rivayetlere yol açmaktay
dı. Dolaşan rivayetlerin başında F a 
tin Rüştü Zorlunun kabineye girmesi
nin Cumhurbaşkanı tarafından arza 
edilmediği geliyordu. Eğer bu rivayet 
doğruysa, Fatin Rüştü Zorlunun ka 
bineye girm iş olması Cumhurbaşka
nının bu itirazlarından vazgeçmiş ol
duğunu gösteriyordu.

Şemi Erginin, esasen uzun za
mandan beri vekâletin tedvir ettiği 
Milli Savunma Bakanlığına asaleten 
tayini her tarafta memnuniyetle kar
şılandı. Bakanlık ların vekâleten ida
resi hakkında yapılan tenkitlerin hiç

Fatiıı Rüştü Zorlu 
Geç. aUŞu <yn/v .,

A l l a h t ı k . . .

H
er kep seçimle meşgul. Hele 
partiler... Toplantılar. nu
tuklar, beyanatlar... Tabii 

bu, C. H . P. de de böyle.

(•eliniz göriinilz ki, bu parti
nin organı U lus'ta koca bir tl 
kongresi .  M uğla - on satırlık : 
yer işgal ediyor. Sebep? Yer
sizlik!

C. H . P. ye hücum ediliyor, 
Ulus’ta cevap yok. Sebep? Yer
sizlik!

Havadis yok  Sebep? Yersiz
lik !

Makale yok. Sebep? Yersiz
lik !

Sonra, gazeteyi açıyorsu
nuz, sütun sütun bir hatıra. 
Hem de ne hatıra... H ilm i U- 
ran bundan bilmem kaç sene 
evvel .'Menemen kaymakam lığı 
zamanında çekirgelerle nasıl 
mücadele ettiğin i anlatıyor da 
anlatıyor.

Sebep? Densizlik!

değilse biri bu suretle önlenmiş olu
yordu.

Politikacılar
Hilton’dan Hilton a...

B u hafta içinde Türk m illetinin Os
man Bölükbaşının mukadderatı 

hakkında haber alabildikleri husus
lar şunlardı:

1 —  Osman Bölükbaşı tahliye 9- 
dildikten sonra çocukları ve egiyle 
birlikte ta tan bula gitti.

2 —  BölUkbaşı Istanbııldayken 
Ankarada, tevkif kararı yeniden tas
dik edildi.

3 —  BM ük başı H ilton'da . Istan- 
buld&ki H ilton - otururken tevkif e- 
dildi.

4 —  Bölük başı akşam üzeri bir 
ciple Tuzla istasyonuna getirilerek 
Ankaraya gelen yataklı eksprese bin
dirildi.

5 —  Ankaraya yakın Y ıld ırım  is
tasyonunda trenden indirilip tekrar 
cipe bindirildi.

6 Tekrar H ilton’a - Ankara- 
dakj Hilton - tıkıldı.

Ondan sonra Osman Bölükbaşı U- 
zerine bir kalın perde kapandı. Zira 
Emniyet Birinci Şubeden bir poli3 
memuru bütün gazeteleri dola^araK. 
yazı işleri müdürlerine Ankara Sav- 
cılığırun'şu tebliğini imzalattı:

“B. M. Meclisini alenen tahk ir ve 
tezyif eylediği iddiasiyle maznun K ır
şehir M illetvekili' Osman Bölükbaşı 
hakkm daki cari dâva ve tahkikat 
mct’zuunda her türlü  neşriyat Anka
ra Sorgu H âk im liğ in in  25.7.1957 gün 
ve 225 savilı kararivle yasak edilmıç- 
t ir ”,

Kıbrıs
Dananjd kuyruğu

A nkarada A K İS ’in şu elinizde tut- 
■‘ H uğunuz son sayısı harıl harıl ba
sılmaktayken Londrada da bundan
onboş gün önce Avam Kamarasında 
vaziyeti kaçamaklı konuşmalarla i- 
dare eden Majestelerinin hükümeti 
K ıbrısta tak ip edeceği yeni siyaseti 
açıklıyacaktır.

Müstemlekeler Bakanı Lennox - 
Boyd geçen ayın ortasında yaptığı 
konuşmada yeni plânın henüz hazır 
olmadığını, bu sebeple yuvarlak söz
lerin arkasına saklanacağım  açıkça 
ifade etmişti. Üslerin Kenya’ya nakıi 
o sıralarda tamamile kesinleşmemişti. 
Üstelik Kıbrıs Valisi Mareşal Haı- 
ding hastaydı. Ama şimdi, plânın ’ 
hazır olduğu anlaşılıyordu. Müstem
lekeler Bakam kuvvetli bir ihtimalle 
Avam  Kamarasında Türkiye ve Yu- 
nanistanı K ıbns meselesi üzerinde 
müzakerelerde bulunmaya davet etti
ğ in i açıklıyacaktı. tngilizlerin dip
lomasi sanatında ne kadar usta ol
dukları malûmdu. Bu sebeple Leıı- 
nox - Boyd’un taksim fikrine aleyh
tar olduğunu gösteren bir söz söyle
mekten kaçınacağı aşikârdı. Buna 
rağmen İngiliz gazetelerinde taksim 
aleyhinde ve muhtariyetin lehine çı
kan yazılar bizim için son derece en
dişe vericiydi. Hele Londrada bulu
nan John FoSter Dulles’in İngiliz h ü 
kümetiyle Kıbrıs meselesini görüşme
si ihtimalinden bahseden Times, 
“Türkiyenin Adanın taksim i fik rin 
den vazgeçmesi için Birleşik Ameri
ka Hükümetinin nüfuzu lâzımdır” 
gibi hiç te hoş olmıyan bir neticeye 
varmaktadır.

'..Güç olmadı!.
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John Foster Dıılles
Bermudada ek, Loııdrada biç!.

Diğer endi ?e edilecek bir nokta. 
Makarios’un son zamanlarda daha 
yumuşak bir eda takınmasıydı. A ca
ba Amerikanın Atinadaki elçisi A i
len, uzlaşmaz papazla anlaşmaya m u
vaffak olmuş muydu ? Makarios, şim 
dilik, ilhak fikrinden vazgeçmiş gribi 
görünüyordu. Hiç değilse muvakkat 

bir zaman için Kibrisin istiklaline ra
zı olmuş intibaını veriyordu. Papa
zın Adanın iktisaden tek başına yaşı- 
yamıyacagını söylemesi son derece 
manidardı. Acaba bu, Commomvealth 
içinde müstakil bir Kibrisin kabulü 
manasına nıı geliyordu?

Ankaradaki durum

B u tereddlidlerin zihinleri işgal etti
ği bir sırada Yıınanistanın AnUa- 

radaki yeni elçisi Petmasogllı, hükü
metinin Körlişlcrini Türk Hükümetine 
bildiriyordu. Am a bu görüşlerin ne
lerden ibaret bulunduğu, mutad ol

duğu veçhile, halk efkârından titiz lik 
le saklanıyordu. Fakat Türk ve Yu
nan tezleri arasında bir uçurumun 
mevcudiyetine rağmen. Yunanlıların 
bu defn biraz daha yumuşak hır ha
reket ta jz ı seçtikleri anlatılıyordu 
Yunan hlikümeti Kibrisin ilhakını dü
şünmediğini ve ü^lü konulmalara ha 
zır olduğunu artık  söyliyebiliyordu.

Konferansa hazırlık

K ıbrıs meselesinin üç devlet arasın
da Londrada yeni görülmelere 

mevzu teşkil etmesi ih tim alin in  kuv
vet bulduğu u sıralarda zihinleri yo- 
rajı b ir . başka sual de Türkiyeyi 
Londrada k im in temsil edeceği idi. 
Ank&r&nın siyasi çevreleri geçen haf
ta  bir aralık heyete bizzat başbakan 
Adnan Menderesin riyaset edeceği

3 4 Ğ I  'T O S  1951

Kapaktaki hakim

S ı r r ı  Ka

Posta müvezzilnln getirdiği telg
rafı alan utunca bo.vlu, şakak

larına hafiften ak düşmüş, yor
gun şimali adam, kendisine uza
tılan makbuzu im zaladıktan son
ra yavaşça telgrafın bandını y ırt
tı ve Keskin A ğ ır Ceza llcye tl 
Başkan ve âzalarına başlığını t a 
şıyan şu satırları okudu: “Müstebit 
Sultan Hamildin kin ve gayzına 
kurban edilmek istenen Büyük Va- 
tan|>erver Nam ık Kemali beraat 

ettirerek adalet tarih im izin şeref 
sayfasına p\en Abdüllatif. Suphi 
Paşaların neslinin tükenmediğini 
gösterdiniz. Biitiin Millet sizinle, if 
tihar ediyor. Kilerinizden öperiz." 
Telgrafı yorsun bir tebessümle o- 
ku.van adanı Keskin A ğ ır Ceza 
Mahkemesi Başkanı S ırrı Kalay- 
oğlu idi ve son pimlerde gerçek

ten soıı derece üzücü bir mesai so
nunda yorul muştu. Am a ertesi 
sabah Ankaradan gelen gazetele
ri gözden geçiren Sırrı Kalayoğlu 
etinde tuttuğu bir gazetenin pahııç 
kadar harflerde dizilm iş başlığını 
okuyunca dondu kaldı. Sırrı Ka- 
layoğluııun ellinde tu ttuğu  gazete 
İktidarın muteber ve m aruf Zafer’i 

id) ve manşette giıniin en m ühim  
hadisesi olarak Adalet Bakanı 
Prof. Hüseyin Avn) Göktilrkün bir 
beyanatı yer alıyordu Adalet B a
kanı Profesör, dünya adalet ta r i
hinde benzerin» rastlamak m üm 
kün olmayan bu beyanatında bir 
Ağır Ceza heyetinin ittifak la  ver
diği bir karardan ötürü. Mahkeme 

Başkanmı paylıyor ve bp zatın 
zaten eskiden beri politikaylp Uglsi 
olduğunu bildirerek hakim i m inim i 
efkâra teşbir ediyor ve nihayet 
“meselenin üzerinde durm aktayız” 
diyordu. Muteber Zater'ln manşe- 
tinde yer alan bu beyanat gecenin 
saat dördünde yapılıyordu. N ite
kim  o gün öğle ve akşam ajansla
rında da Devlet Kad,\osuıı<la ay 111 

beyanat ısrarla tekrar tekrar oku
narak halk efkârına iyice duyurul
du. Bu. “üzerinde durulan'’ hakim  
Keskin Ağır Ceza Mahkemeli Baş
kam Sırrı Kalayoğlu idi ve böyle- 
o» Adalet, Bakanı Profesörün h im 
meti İle Sırrı Kalayoğlu haftanın 
en mühim  insanı oluyordu.

Sırrı Kalayoğlu 1910 yılında Is- 
partanın Senirk*'nt kazasında dün
yaya gelmişti Yan i 47 "yaşının l- 
çindeydi. 24 yıldır hakim lik  yapı

yordu. 1930 yılında Ankara H uku 
kuna. kaydolmuş ve 1933 de de bu
radan pekiyi derece ila m enin o- 
la r ık  1934 de hâk im lik  mesleğine 
intisab etmişti. O günden bu ya-

l a y o ğ l u
na da Anadolanun dört bir kö le 
sinde çeşitli adalet kademelerinde 
hakim lik vermiş ve vazifesinde da
ima başarı gösterdiği için de mttm- 
tazen terfi etmişti. Asil maaşı 123 
liraydı. İk i yıldan beri Keskin A- 

ğ ır Ceza Mahkemesi Başkanlığını 
yapmakta olan S ırn  Kalayoğlu ev
li ve iki çocuk babasıydı. Karısı 
Ankarada bir okulda öğretmendi.

Adalet Bakanı Profesörün be
yanatında belirtilen nokta 1950 
seçimleri sırasında Sırrı Kalayoğ- 
lunun Cumhuriyet Halk Partis in
den milletvekilliği aday yoklama
larına katılmacıydı Sırrı Kalayoğ- 
lunun C. H. P. aday yoklamala
rına katıld ığı doğruydu. O  y ıllar
da Burdur Saveısıydı. Ispartalı 
hemşehrilerinin ısrar ve arzuları 
üzerine Ispartada C. H P. aday 

yoklamalarına katılm ış, ama hu 
yoklamaları kazanamam ıştı. Aday 
yoklamasını kazanamayan S ırıı 
Kalayoğlu gene vazifesine dön
müş ve o zamanın hükümeti bun
da hiç Mr mahzur görmediği l- 
çin 1950 seçimleri sırasında Savcı 
olarak Bnrdurda vazife görmüştü. 
O  günden bu yana da hiç kimse o- 
nu particilik ve slvaset. yapmakla 

suçlandırmamıştı. Aradan geçen 
yedi yıl içinde o yalnız mesleği ile 
meşgul olmuş, m untazam  ve başa
rılı bir şekilde terfi ederek Kes
kin A ğ ır Ceza Mahkemesi Başkan 
lığına kadar yükselmişti. Aradan 
yedi yıl geçtikten sonra Adalet 
Bakanı Profesörün partisinin bir 
hakim hakkında “siyasi bir ıl;na- 
da tarafsız olamaz" hükm iiııii ver
mesi cidden garipti. Sırrı Kalay- 
oğlıınıın 25 yıllık Kmeklllik müdde
tinin dolmasına şurada yalnız ye

di sekiz ay Hrşey kalm ıştı. Üste
lik verilen karar bir mahkeme he
yetinin oy birliği ile alınm ıştı Na
sıl olurdu da bir kişi kendisinden 
başka iki hakim in de kararlarına 
tesir eder ve onları da kendi re- 
y in* bağlardı ? Nasıl olurdu da bir 
Adalet Bakanı kendi İktidarları 

devrinde hinlerre karar vermiş bir 
halcim hakkında slvasI tehirler a l
tında kalabilir hükm ünü verir ve 
bu hakim i nast? o’ur da um um i sıf- 
kAra temhir edebilirdi? Bunlar ha
kikaten akıl erdirilecek şeyler de
ğildi ve Sırrı Kalayoğlu ismi et- 
raftnda toplanan alâkanın m uhar
rik i bu endişelerdi.

Üstelik itham  kim in tarafından 
yapılıyordu? 19.50 seçimlerinde C- 
H. P. den aday'.k İsteyen, fakat bu 
talebi reddedilen Prof. Hüseyin 
Avni Göktürk tarafından...

0 *
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Yanlış İşaretler
O  8 Temmuz 1957 Pazar tarih in i taşıyan Zafer gazetesinin birinci 

■*”  sayfasının bay-ama eni baş- köşesinde, itinalı bir çerçeve içinde 
ve m üm kün olduğu kadar iri harflerle Ankara Şoförler Cemiyeti Baş- 
kanının Başbakana çektiği “vatanperverlik numunesi” bir telgrafla 
Başbakanın bu telgrafa verdiği r ikkat dolu cevap yer alıyordu.

Şoförler Cemiyeti Başkanı telgrafında bir müddet önce yaptlatı 
kongrelerinde çekilmekte olan lâstik ve yedek parça da r lığ ım  dayan
manın, yapılnuıkta olan emsali görülmemiş kalkınma hamlesinde A n 
kara şoförünün hissesine düşen pek ufak bir vatan vazifesi olduğunu 
ifade ediyordu. Telgraf A llahın Başbakana " ihsan eylediği kuvvet.n 
artmasına dua” ile sona eriyordu.

Başbakanın cevabı ise şöyleydi:
“İk i bin şoför arkadaşım ızın mutabık kaldığı bir karan  bana bildi

ren telgrafınız, emin olunuz ki vicdanımda hiç bir hitabın yaratamtya- 
cağı bir rikkat ve tu'yecan yaratmıştır. Türk vatanperverliğinin en 
güzel örnek ve ifadelerinden birini teşkil eden bu telgrafınızı şükran 
histerimle ve en derin sevgilerimle karşılamaktayım . Bu asil hisleri vic
danlarında besliyen ve kongreyi teşkil eden o biiy iik  heyete teşekkür 
ve muhabbet duygulan ım  bizzat ifade edebilmek Jırsatın ı bana vermek 
üzere telgrafda olduğu gibi yine oıelan temmlen gelip beni görmenizi 
bilhassa rica ederim. Şunu da kaydedeyim ki itiştik ve parça gibi da
ha bir takım  maddilerin ge^-ici eksikliği ve bunun sıkıntısı ih zaman  
zaman haklı veya haksız sebepleri* karşılaşmış olduğumuz bir vakı
adır. Fakat bunlar artık  maziye malolmaktadır. Düne nazaran bugün 
nasıl daha ferahda isek, en yakın bir gelecekte bunun hepsi hatıralarda 
ancak büyük iktisadi kalkın'mamızm birer menkıbesi olarak kalacaktır.

Yine bu vesile ile haber vereyim ki şoför arkadeışlanmı daha da 
feraha kavuşturacak lâstik siparişlerim iz yollardadır.

Bütün  şoför arkadaşlanm ı muhabbetle deraguş ettiğim i ilâve et
menizi rica ederim.”

Bu cevaptan anlaşılan şuydu: Başbakan Menderesi Şoförler Ce
miyeti Başkanının telgrafı çok mütehassis etmişti. Zaten Menderesin 
en amansız rakipleri bile kendisinin hassas bir kalbe sahip olduğunu 
inkâr etmezler. Cevap bu hassasiyeti, biitün canlılığı Ur aksettiriyor
du. Ama bu telgraflarda D. P. nin muvaf fakiy et sizliğini n bir sebebinin 
yattığ ı da dikkatli gözlerden kaçmıyordu: Başbakan Menderes giriş
tiğ i hareketlerden dolayı kendisinin takdir edilmesini, herkesin bu 
hareketleri beğenmesini, alkışlamasını istiyordu. İk tidann  has gazete
lerinde, kalkınm am ızla ilg ili hâdiseleri lâyıkiyle aksettirmeyen tarafsız 
gazetelere açılan kampanya da ilhanım ı bu noktadan alıyordu.

Şoförler Cemiyeti Başkanının çektiği telgrafla Başbakanı ziyade
siyle memnun ve mütehassis ettiği m uhakkaktı. F akat gene m uhak
kaktı k i bu, insanı yanlış yollara sevkedecek bir yanlış işaretti. Z ira 
otomobiline lâstik ve yedek parça bulamayan şoför, bunu gelecek me
sut günlere karşılık katlanılan bir fedakârlık  olarak düşünmüyor, dar

lığın geçici olduğuna inanmıyordu. Kalkınmaya inamın ise memlekette 
parm akla gösterilecek kadar azdı.

şayi bulmuş ve bu ih tim al birçok 
çevrelerde müsait karşılanmıştı. Ama 
Keçen haftanın sonunda Kıbrıs mese
lesine, işin başından beri, adı bağla
nan iktisatçı diplomat Fatin  Rüştü 
Zorlunun Devlet Bakanlığına tayini 
bu istifham ları çözüyordu. Soyadına 
lâyık bir diplomasiye taraftar olduğu 

bilinen sabık dışişleri bakamnın 
Londra konuşmalarında Türkiyeyi 
temsil edeceği artık  anlaşılmıştı. H a
fızaları nisyan ile m alûl olm ıyanlar 
ister istemez geçen Londra konuşma
larını hatırlıyorlardı. Fatin  Rüştü 
Zorlu, meslekten yetişmiş diplomat 
olmasına rağmen, uzun boylu ko
nuşmaları ve diplomatça pazarlıkları 
hiç sevmiyordu. Meseleyi kestirip atı
yordu. N itekim  ik i sene evvel Lond- 
raya, bilinen m ağrur edasıyla uzun 
uzun konuşmaya lüzum  olmadığım  
söylemeye gitm işti ve böylece Kon-
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feransı sanıldığından çok daha çabuk 
bitirmeye muvaffak olmuştu. Zorlu
nun bu “enerjik” davranışı o zam an
lar İngilizlerin de pek işine gelmiş
ti. Z ira ol zamanlar Majestenin H ü 
kümetinin gönlü Kıbrısı elden çıkar
maya bir türlü yanaşmıyordu. Türk 
delegesinin sert çıkışı. Ingilizlere 
“ben istiyorum, fakat görüyorsunuz 
ya, Türkler razı değil” demek fırsa
tın ı kazandırmıştı. K ıbrıstaki tedhiş 
hareketleri de o tarihten sonra geniş
lemişti.

Am a şimdi durum, ik i sene önce
sine nazaran bir hayli değişikti. Bir 
defa İngiltere Adayı gözden çıkar
mıştı. Bütün aradığı Türkiye ile Y u 
nanistan arasında bir anlaşma zemi
ni bulmaktan ibaretti. Taksim in bu 
hal çaresini getireceğine herhalde hiç 
bir İngiliz devlet adamı inanmıyordu. 
Şu halde iki tarafa da muhtariyeti

kabul ettirmeye uğraşacaklardı. Tak
sim aleyhine son derece kuvvetli de
liller ileri sürülecekti. Fatin Rüştü 
Zorluya taksim in tek hal çaresi oldu
ğunu anlatmak gibi zor bir vazife dü
şüyordu.

D. P.
Tatlı mı, sert mi?

Bu haftan ın başında Pazartesi g ü 
nü, ikisi de İstanbulda çıkan Va

tan ve Dünya gazetelerinin manşetle
rini görenler pek şaştılar. İkisi de 
Başbakan Menderesin Çanakkale D.P. 
İl Kongresinde söylediği nutuktan 
bahsediyorlardı. Ama Vatan’ın baş
lığ ı şuydu: "Başvekil muhalefete ve 
basına hücum etti” ; D ünyan ınk i 
ise bu : “Menderes yumuşak bir 
konuşma yaptı”.. Allah, Allah.. Ay
nı sözler nasıl olur da böyle iki türlü 
tefsir edilebilirdi ? İşin aslında Va- 
tan'ın yazdığı Menderesin Çanakka
le İl Kongresinde söyledikleriydi; 
Dünyanınki ise A. A. nin Başbakan 
söyledi diye yayınladığı nutuk..

Aradaki farka gelince bu, Mende
resin de tıpkı İnönü gibi "tatlı-sert” 
konuşmuş görünmek istemesinden do
ğabilirdi. Am a Menderesin Çanakka
le nutku, doğrusu, “tath"dan çok 
“sert”ti. Meselft Menderes sözü mu
haliflerine getirince bunlar hakkında 
“bazı yolunu kaybetmiş bedbahtlar" 
diyor ve hemen ilâve ediyordu: “A l
lah, taksiratlarını affetsin!”

Menderesin Çanakkaleden m uha
liflerine seslenişi hiddetli ve şiddetli 
bir eda taşıyordu. İktidarın başı ken
dine has üslûbuyla diyordu ki: “Ç a
lın, söyleyin, öttürün zurnanızı.. B ı 
kalım  ne olacak? Dilleri kürek gi'ji- 
dir. Gazetelerde sayfa sayfa fıkra la
rından çizgilerine kadar, iktidarı y ık 
m ak için zehirin en şedidi, tezvir ve 
iftira lar yer alır. Rotatifler durm a
dan işler. Sekiz sene böyle geçti!” .. 
Hayal kırgınlığı

Aslına bakılırsa Menderesin bil ge
neral ve bir am iralin refakatinde 

geldiği Çanakkale İi Kongresinin ya
pıldığı sinema salonunda söylediği 
nutuk, edası bakım ından çok muhte
vası bakım ından hayal kırık lığı uyan
dırm ıştı. Herkes zannediyordu ki “İk 
tidarın başı” Çanakkalede İnönünün 
son İstanbul konuşmasını cevaplandı
racak Gazetelerin Çanakkaleye husu
si huhabirler göndermesinin bir sebebi 
de buydu. Am a Menderes, İnönünün 
konuşmasına uzaktan veya yakından 
en ufak bir atıfta dahi bulunmadı,
C.H.P. Genel Başkanının konuşması
na cevap teşkil eden tek kelime söy
lemedi. Çanakkale İl Kongresini ta
kip edenler Menderesin ağzından 
Muhalefet ve basına yöneltilen sert 
sözlerle, meşhur kalkınmanın savun
masını dinlediler.

Ama bu kalk ınm a edebiyatı eski
si kadar merak uyandırmıyordu. O 
gün temeli atılan 4 fabrikanın uyan
dırdığı vecdi ancak birkaç sim a
da okumak m üm kün oluyordu ki bun
ların başında bizzat Adnan Mende-
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-Demokratik Rejim içinde Yaşamağa Azimli- 

Milletler Ne Şekilde Hareket Etmelidirler ?

- V -

D
emokratik rejim içinde yaşa
mağa azim li milletlerin bu yön

deki tutum ların ı tâyin  ederken “de
m okratik rejim” in ne olduğunu k ı
saca belirtmek gerekir.

Demokratik rejim  her şeyden 
önce bir hürriyetler rejimi olarak 
tanım lanıp, siyasi bir olgunluğun 
neticesidir. Bu bakımdan gerçek 
hürriyetler ancak hukuk devletleri
nin, vatandaşlara sağladığı im kân 
lardır.

O halde, böyle bir rejim  içinde 
yaşamağa azim li milletler, her şey
den önce bir hukuk devletinin var
lığını gerçekleştirmek ve bundan 
sonra demokratik rejimi, yani hür
riyetleri m uhafaza için mücadele et
mek zorundadırlar.

Demokratik rejim içinde yaşama 
yolunda, bütün m illetin esaslı bir 
eğitim seferberliği için birleşmesi 
ilk  şarttır. Her fert kâfi bir öğre
nim seviyesine eriştiği takdirdedir 
k i Barth^lemy tarafından "rahat ne
fes alabilmek” diye tarif edilen hür
riyetin ve onu verecek rejim in m ü
cadeleye değer olduğunu görebilsin. 
Bir gazete dahi okuyamıyan ferdin 
vereceği oy ile, bir hukuk devletinin 
gerçekleşeceği düşünülemez.

Demokratik rejim  içinde yaşa
m ağa azim li milletler, her şeyden 
önce, milleti teşkil eden sosyaİ züm 
reler arasında, muazzam ayrıntılar 
vücuda gelmesine mani olmalıdırlar 
Bilhassa işçi problemi ele alınmalı, 
emeğin değerini bulması için çalı
şılmalıdır. Herhalde çeşitli meslek 
mensuplarının kanuni şartlar a l
tında birlikler vücuda getirmele

ri bu bakımdan zaruridir. N ü fu 
sunun büyük ekseriyetini, köy
lünün teşkil ettiği yerlerde ise, 
köylünün topraklandırılması şar'- 
tır. Ağanın toprağını işleyen fert, 
siyasî bakımdan da, büyük bir 
ihtimal dahilinde, ekmeğini elinde 
tutanın tesirinde kalacaktır.

Demokratik rejim  içinde yaşa- 
m ağâ azim li milletler, bir plân dahi
linde iktisadi kalkınm aya hız ver
mek ve bu yolda, fedakârlığa kat
lanmak zorundadırlar Ancak, ik ti
sadi refaha eren milletler "demok
ratik rejim” içinde mücadele edebi
lir. Bir lokma ekmeğin kaygısına 
düşen kimse için tek düşünce kar
nının doymasıdır.

Demokratik rejim içinde yaşa

m ağa azim li milletlerin, rejim  için 
karşılaşacakları büyük bir tehlike 
de belki, menfaat düşkünleri tara 
fından dejenere edilmiş bir teoloji 
olacaktır. I'ji takdirde, millete dü
şen vazife dini istismar edenlere 

karşı müsamaha tanımam ak, lâ ik  
devlet prensiplerine sadık kalaraK, 
AtatUrkün dediği gibi, “Allahın, 
herkesin kafasının alabileceği kadar 
büyük” olduğunu yalancı müritlere 
ispat etmektir.

Bu yolda azim li milletler, her- 
şeyden önce İktidarı murakabe et
meyi vazife bilmelidirler. Zira meş
hur sözdür “İk tidar suiistimal edil
medikçe neye yarar”. İk tidar m il
letin murakabesinden uzak kalınca, 
meşru bir şekilde iş başına gelmiş 
olsa dahi, bir zaman gelir k i »te 
yükselen fabrika bacaları, ne de 
yapılan barajların bahşettiği feyiz, 
Demokratik rejimle bağdaşamaz o- 
lur. Kanun namına, kanunlar çiğ- 
nenmiye başlar. Bu takdirde, mev
cut seçim kanunları, iktidarı değiş
tirme im kânını veremiyorsa, vatan
daş asla tevekkülle baş eğmeyıp, 
mücadeleye hiç değilse pasif m uka. 
vemet yolu ile devam edecektir. 
Bu hususta bilhassa aydınlara bü
yük iş düşmektedir. “Hürriyet

ler nekadar kısılırsa kısılsın ge
ne bir m iktar mevcut demektir” 
(S. Derbil). Aydın, mevcuttan fay
dalanmalı, meşru bir seçim ka
nununu temin için “Evlâdü ayal” 
kaygısından kurtularak, demok
ratik  rejim i gerçekleştirme yo
lundan ayrılmamalıdır. Sükûtun al
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tın olduğu devirler çok geride kal
mıştır.

Demokratik rejim  içinde yaşa
mağa azim li milletlerde her fert 
kendi hürriyetinin, başkasının hür
riyeti başladığı yerde bittiği pren
sibini benimsemelidir. Egoizm, an
cak totaliter rejimlerin dayanağı o- 
labilir. Her fert diğerine hürmet et
meği öğrenmezse, daima kötüye kul
lanılmağa müsait mevkilerin kendi
sini saymasını beklememelidir.

Demokratik rejim İçinde yaşıyan 
m illetler dahi, onu kaybetmek tehli
kesi ile karşı karşıyadırlar. O halde 
gerek rejim in teminatı, gerek ik ti
darın kontrolü için. Anayasa mah
kemelerinin ve tem inatlı yargıçların 
görevlendi» ildiği, bağımsız kaza or
ganının tahakkuku, demokratik re
jim  içinde yaşamağa azim li m illet
lerin. bu yoldaki çalışmalarının 
toplanacağı önemli bir noktadır.

Demokratik rejim in zaruri şart
larından biri, m uhtar ademi merke
ziyet idarelerinin mevcudiyetidir. 
Muhtariyet, ademi merkeziyet ida
mesi organlarının “seçimle işbaşına 
gelmesi ve keyfi takdirle azledilme- 
mesi” (W aline) demek olduğuna 
göre, ademi merkeziyet “halk için, 
halk idaresi" olarak ifade edilen de
mokrasiye en uygun idare sistemi
dir. O halde. Demokratik rejim  için
de yaşamağa azim li milletler, ade
mi merkeziyet idarelerinin m uhtari
yetini sağlamak zorundadırlar. A n 
cak bu takdirde Demokrasi sadece 
isim olmaktan kurtulur.

Nihayet. Demokratik rejim  i- 
çinde yaşamağa azim li milletler 
“neme lâzım " zihniyetini tamamen 
terketmelidirler. M illetin tek ferdi
ne yapılan hareket, toplumun m u
kavemeti ile karşılanmaasa, ateş 
düştüğü yeri yaktığı için söndürül- 
mcz.se. rejim tehlikede demektir. 
Bir siyasi pa*ti kapatılırken diğer
leri susarsa, kanunî hakların ı ari
yan bir sendika başkam tevkif edi

lirken diğerleri hallerine şükreder
se, kalemiyle halkı uyandıranlar 
susturulurken diğerleri göz yum ar
sa ve bunlara rağmen, miilet, ol- 
mıyacak dualara am in diye alkış 
tutarsa, böyle toplum lar, Demokra
tik  rejim  içinde yaşamağa azim li 
olmadıkları gribi bu rejime lây ık  ol
madıklarım  da ispat etmiş olurlar.
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res vardı, “ik tidarın  başı” İl Kong
resinin yapıldığı salona girerken ha
kikaten son derece neş eli görünüyor
du ve neş’esini salondan ayrılan» ka 
dar da muhafaza • etti,-Adnan Mende
resin neş'esi yanındakilere de sirayet 
ediyordu. Bilhassa sabık Irak  Başba
kanlarından Fazıl el Cemalinin ya
nından ayrılmayan yeni Öevlet Ba
kanı Fatin p.UştU Zorlu, hayatından 
bir hayli memnun görünüyordu, kar
şılayıcıların pek fazla olmaması bile 
“İktidarın  başı" nin neşesini k ırm a
mıştı. O kadar ki, resmini çekmek i- 

çin etrafını çevirenlere “Çekilin de 
biz de görelim" diyen foto m uhabir
lerine "Gormıyen yalnız sîzlersiniz ’ 
diye takıldı ve hemen “Siz olmasa
nız halim iz nice olur!” diye ilâve ede
rek gönlülerini aldı! Menderesin et
rafındaki kalabalık aslında o kadar 
fa/.la değildi. H attâ  Zaferin kalabalık 
resimler çekme üstadı fotoğrafçısı 
Mehmet Sürenkök bile bu yüzden ya
kın plândan resimler çekmek zorun
da kaldı ve ertesi gün İk tidar orga
nının sayfalan bu resimler ile dona
tıldı.

Çuvala giren m ızrak

İ ktidarın başı. Çanakkalede m uha
liflerine sert sözlerle seslenirken 

onlara demediklerini de dedirtiyordu, 
fia lbuki artık  Muhalefette "Çok şey 
yapıyorsunuz, biraz durun” yerine, 
Menderesin arzu ettiği gibi "Yap ılan 
lar çok azdır, fazlasının yapılmanı 
lâzımdır" diyenlerin sayısı gittikçe 
çoğalıyordu. 1950’den sonra elimize 
geçen büyük im kânlara rağmen, ha
kikaten çok az şey yapılmıştı. İstedi
ğim iz kadar fabrika isimleri sıralı- 
yalun, İstatistik Genel M üdürlüğü
nün m illi gelir hesapları ortadaydı. 
1953’ten itibaren - yani Başbakanın 
tâbiriyle kalkınmanın inkişaf ettiği 
yıl - l>u yana adam başına düşen

millî gelir artmıyor, azalıyordu. Ama 
kalkınmanın tek ölçüsü gelirin a rt
malıydı, aksini iddia etmekle sadece 
kendimizi aldatabilirdik.

Başbakanın da itira f ettiği gibi, 
bir tak ım  sıkıntılara katlanmış, ke
merleri her gün biraz daha sıkmak 
zorunda kalm ıştık, fakat muhalif m u
vafık herkesin arzu ettiği kalkınmayı 
gerçekleştirmekten gittikçe uzaklaşı
yorduk. 1959 için vaad edilen “nurlu 
istikbal" herhalde cok uzaklara kaç
mıştı. İstihsal yavaş artıyor, hızlı 
artan nüfusun tesiriyle istihlâk yük 
seliyordu. Belli başlı ihraç m alları
m ız dahilde sarfediliyor, ihracata bir 
şey kalmıyordu. D iğer taraftan itha
lât zarureti gün geçtikçe artıyordu. 
Sadece makinası değil, ham maddesi 
de dışardan gelen birçok fabrika kur
muştuk. Kapasitelerinin çok altında 
çalışmalarına rağmen bu fabrikalar 
döviz iktisat ettireceği yerde, döviz 
yiyordu! Bu. İktisadî sahada gelişi 
güzel hareket etmenin görülmemiş 
bir numunesiydi. Böyle hareket edil
dikçe “Kaf Dağ ı’’nın arkasındaki 
"nurlu  istikbal" bizi bir hayli m üd
det daha bekliyecekti.

Bu israfçı ve yavaş kalkınmanın 
fiatın ı da sanıldığı gibi “milletçe” ö- 
demiyorduk. Parası olana yok yoktu. 
Gelirleri, şahlanan fiatlar kadar hızlı 
gidemiyen büyük vatandaş kitleleri 
vitrinlerdeki “sahte ve yalancı var
lık  manzarası’’na seyirci kalıyorlar
dı. E t ve sebzelere bile sadece “uzak
tan bakmakla ik tifa” ediyorlardı.

Muazzam kalkınma şimdilik sa
dece lâftan  ibareni, üstelik yükü her 
türlü adalet düşüncesinden uzak bir 
şekilde dar gelirli vatandaşların cı
lız omuzlarına düşmüştü.

“İktidarın ba?ı” nin Çanakkaled'» 
söylediği sözler bu düşünceleri zih in
lerden silmiyordu. Am a kongrede en 
ziyade alâka uyandıran lâ fı Em in

Kalafat söyledi: “Seçimler fevkalâ
de yakındır!.”

Bütün söylenenlerin mânasını bu 
söz tamamıyle izah edı-yordu.

Adalet
Vatandaş mı, Başbakan nu?

G
eçen hafta Perşembe günü öğle
den sonra A nkaıa  Toplu Basın 

Mahkemesinin mübaşiri koridora çı
kıp AKİS mesullerinin ve avukatları
nın isimlerim bağırdı. Halen cezaevin
de bulunan Yusuf Ziya Ademhan iki 
jandarmanın refakatinde sanık san- 
dalyasındaki mevkiini alırken avuka
tı Muammer Aksoy da sağ taraftaki 
yerine oturuyordu. Duruşmanın ya
pıldığı salonu ise gazeteciler daha ön. 
ceden doldurmuşlardı. Basın AKİS'ın 
bu dâvasını çok büyük bir dikkatle 
tak ip ediyordu. Zira AK İS ’In dâvacı- 
ları Başbakan Adnan Menderes ila 
Prof. Nihad Krim ve tdeal arkadaşı 
Sefa Kılıçlıoğlu idi. Duruşmanın baş
layacağı sırada müdahillerin vekili 
şöhretli Anayasa profesörü Avukat 
Bülent Nuri Esen de verini aldı.

Daha duruşma başlar başlamaz 
Yusuf Ziya Ademhanm avukatı Mu
ammer Aksoy söz aldı. Aksoyun ta-

Adnan Mende re#» Çanakkale İl Kongresinden çıkıyor
“Nurlu bir istikbalce doğru

•p  ek bir ımrtiuiıı hakimiyeti, (telli
yor, memleketi diktatörlüğe vö- 

türmektedir. büyük hir ^ u n lu k l a  
İktidara gelen C. H. P nin. tıpkı
D. P. gibi hareket etmesi m üm kün
dür. O halde yapılacak iş. bir par
tinin tek başına çoğunluğu elde <tt- 
mc ine m âni olmaktır. Monte: iju'.eu, 
hürriyetlerin garantisini kuvvetle
rin bölünmesinde bulmuştu. Bu ye
ni teori, garantiyi İktidara iştirak 
edeıı partilerin çoğalmasında ara
maktadır... Koalisyon hükümeti bir
çok Avrupa memleketinde, hiç bir 
parti tek babına çoğunluğu temin 
edemediği için zaruri olarak mev
cuttur; fakat şimdiye kadar hürri
yetler ve çok partili İktidar arasın
da bir münasebetin mevcudiyeti dü
şünülmemiştir. Bilâkis koallsyoa 
hükümetleri devamlı bir tenkld 
mevzuudur. Bu bakımdan yeni teo
ri tanıaıniyle yerli malıdır. Bu yeni 
teori mesnedini herhangi bir m antı
ki izahtan çok. tecrübede bulm akta
dır. B ir asırlık hürriyet mücadelesi 
muvaffakiyetle neticelenmemiştir. 
İktidardan uzaktayken “didarı hiir- 
riyete”e kaside yauu ı siyası gruplar 
koltuğu oturunca eski sevgililerini 
çabucak unutmuşlardır. Bu vefasız
lığın selıebl nedir? Yeni teorinin ta
raftarlarına göre hastalık tek bir 
siyasi teşekkülün memleket mukad
deratına hakim  olmasından doğ
maktadır. O halde tedavi, İktidara 
iştirâk eden partilerin sayısını ço~ 
ğalİntaktad ır! Bu suretle partiler
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lebi, bir anda duruşmaya hakim  olan 
hâv iy i elektriklendirdi. Zira Avukat 
Muammer Aksoy, Toplu Basın M ah
kemesi üyelerinden Nâsır Saydamı 
reddediyordu. Ademhanm avukau, 
duruşmaya girdiği zaman Nâsır Say
dam la Toplu Basın Mahkemesi üyesi 
olarak karşılaşacağını bilmediğini 
söylüyordu. Bu sebeple red sebepleri
ni ihtiva eden bir lâyiha hazırlanıa- 
mışU. Reddi şifahen yapacak, yazı!ı 
müracaatta da bilahare bulunacaktı. 
Reddi hakim  talebinin sebebi ise 

şuydu: H âk im  Nasır Saydam, avu
kat Muammer Aksoyun bir diğer m ü
vekkilinin dâvasında reddedilmiş ol
masına rağmen bir tevkif kararını tas. 
d ik  etmişti. O dâva da bu dâva gibi 
s.yasl idi. Bu şekildeki hareketi ile 
H âk im  Nâsır Saydam, Avukat Mu
ammer Aksoyda İktidarın  alâkalı 
bulunduğu dâvalarda bitaraf hareket 
edemiyeceği intibaını uyandırmıştı. 
Halen görülmekte olan dâvada da 

müd&hıl mevkiinde Başbakan Adnan 
Menderes bulunduğu için. Muammer 
Aksoyda dâvanın tam  tarafsızlık i- 
çinde görüleceği hususunda esaslı te- 
reddüdler uyanmıştı ve bu sebeple 
H âk im  Nâsır Saydamı reddediyordu.

Muammer Aksoyun hiç umulma-

Prof. Bülent Nuri Ewkn

Vatandaş nıuhabheti

dik bir sırada yaptığı bu reddi hâk im  
talebinin salonda uyandırdığı hayret, 
uzun müddet devim  etmedi. Z ira he
men söz alan müdahıl vekili yaptığı 
konuşnıâ ile salonda bulunanlara ner- 
deyse küçük dillerini yutturacaktı. 
Z ira Bülent Nuri Esen sözlerine m i
zaç ve karakterinden bahisle başla
mıştı. Şöhretli anayasa profesörü şid
detli bir dille kimseye yaranmak ihti
yacında olmadığını ve hıına da lüzum  
bulunmadığını söylüyor, kendisini ta 
nıyanların bu hususları gayet iyi 
bıidiğıni de sözlerine ilâveyi ihm al 

etmiyordu. Avukat Bülent Nuri Ese
nin bu girizgâha neden lüzum  gördü
ğü  az sonra anlaşılacaktı. Zira şöhret
li profesör az sonra Toplu Basın M ah
kemesinin huzurunda Başbakan Ad
nan Me.nderesin değil, vatandaş Ad
nan Menderesin avukatı olarak bu
lunduğunu söylüyordu. Bu sebeple d â 
va İk tidarla alâkalı sayılamazdı va 
Muammer Aksoyun reddi hâkim  ta 
lebinin kabul edilmemesi lâzım  ge

lirdi.

Doğrusu. Prof. Bülent Nuri Esenin 
Başbakan Adnan Menderesin avukau 
olmakla vatandaş Adnan Menderesin 
avukatı olmak arasında nasıl bir fark 
gördüğünü anlamak bir türlü müm-

KOALİSYON MESELEYİ HALLEDER Mİ ? ------ -----------
Hocan AVCTOÖLl!

birbirlerini koni rol edecek, parti 1- 
ciii<lf görülen diktatörlük temayül
lerini diğer partiler frenllyecefctlr.

Ayni fikir son Hindistan seçim
lerinde bazı muhalefet partileri ta 
rafından da ortaya atılm ıştır. Neh- 
ru'yu diktatörlükle ithama gönülleri 
r a n  olmayan İmi partiler, tel; parıl 
hakim iyetinin doğuracağı muhtemel 
bir diktatörlük tehlikesinden bahse
diyorlar, iş işten gedmeden tedbir 
alm ak lüzumunu belirtiyorlardı. Y a 
pılacak iş. o halde Nehru’nun m uha
lefet partilerine bell| sayıda koltuk 
tahsis etmesiydi! Bu fik ir Nehru’- 
ya pek makul gelmemiş olacak ki, 
partisi seçimlerden sonra da Hindıs- 
tanı ezici bir çoğunlukla idare e t
mektedir. H iç kimse de Hindista- 
nın diktatörlükle İdare edildiği id 
diasında bulunmamaktadır. Tersine 
koalisyon hükümetlerinin idare et
tikleri Endonezya ve Pakistan gibi 
memleketlerde, hürriyetin mevcut 
olmadığı ekseriya inkâr edilmemek
tedir.

Memleketimizde bir koalisyon 
hükümeti muhalifken uğrunda des
tanlar yazılan “efsunkâr hürriyet"! 
İtibar mevkiine getirebilecek midir .*

Eğer partiler belli prensipler 
etrafında toplanmış, siyasi rejim 
İKihsiiMİ** taviz, vermez teşekküller 
olsaydılar, bu fik ir doğru sayılabi
lirdi. Bir partide uyanmaya başiı- 
yan sertlik temayüllerine diğer 
parti mukavemet edebilirdi Bu su
retin tktid&rda olmanın yarattığ ı

"yeni rııh haleti” ne karşı bir fren 
konmuş olabilirdi. Sabık ik tidar, 
yeni gelenlerin muhalefetteki nu- 
tuk lanndaıı parçalar okumak zo
runda kalmazdı. Fakat memleketi
mizde durum bir hayli farklıdır. 
Partilerim izin aynı prensipler etra
fında toplanmış insanlardan teşek
kül ettiğini iddia etmek güç olacak
tır. Her partinin İçinde aynı d ik ilm i
şe sahip İnsanlar bulunmaktadır. 
Çok korkulur ki bu insanlar her 
partinin içinde çoğunluğu tenkit 
etsin. Bu kimseler muayyen fik ir
lere sahip olmaktan ziyade İk t i
darda ve Muhalefette bulunmala
rına göre reaksiyon göstermektedir
ler. Hürriyetler hakkında Muhalefet
te ve İktidarda söylenecek sözler 
şimdiden İmal ndllmlş bulunduğuna 
göre. Muhalefet haleti ruhlyeslndeıı 
İktidar haleti ruhlyeslne geçmek, 
tecrübeyle görüldüğü gibi, pek fazla 
zam ana ihtiyaç göstermemektedir. 
Bu sebeple koalisyon hükümetine 
dahil ııartiler arasında bir “İktldar- 
eı*«r” grubunun teşekkül etmesi im 
kftnsız değildir. Bu tekâmüle ayak 
u.vduraııııyaıı bazı milletvekilleri 
Hür. P. İllerin II. P. den ayrıldıkları 
gibi, dünkü parti arkadaşlarından 
ayrılarak. Muhalefet saflarına k a 
tılmak /.orunda kalabilirler. Netice
de koalisyon hükümeti, muhtelif 
partilere mensup olmalarına rağ
men. aynı düşünüşte İnsanlar ta ra 
fından idare edilebilir İktidarda o l
maktan doğan tesıınüdün. klişe ha

lindeki prensiplerden daha ağır bas
ması normal sayılmalıdır. Esasen 
çoğunluğu tek başına elinde tutan 
parti içinde haleti ruhiye değişikli
ğ i vuku bulmamış olsaydı, şikâ
yet mevzuları mevcut olmıyacak, 
vaadlar yerine getirilecekti.

Bam ınla Muhalefet partilerinin 
İktidara geçine* mutlaka selefleri 
glbt hareket edeceklerini söylemek 
lstemivuruz,. Üzerinde durduğumuz 
nokta. İster tek bir parti, ister birkaç 
parti tktidarı ele geçirsin, bu duru
mun siyasi rejim im izin seyri üzerin
de hemen hemen hiç tesiri olmıyaca- 
ğıdır. m lâk is  devlet İşlerinin yürü
tülmesinde bazı yeni güçlükler do
ğabilir. İktidar, ayrı ayrı partiler
den gelen İnsanları sinesinde m e n e 
decek cazibeye sahiptir. Bu sebeple. 
Hür. P. ve C. M P. nin İddia e tti
ği gibi, üç ayrı partinin iktidarı pay
laşmasından hürriyetin doğacağına 
inanmak biraz hayali gözükmekte
dir. Koltuk, ayrı parti etiketleri ta 
şıyan kimseleri kolayca birleştire
bilir. İktidara Wr çok partinin eti
ketini yapıştırmakla, bir z.lhııi de
ğişiklik yaratmak herhalde pek ko
lay olmıyaeaktır. Zira asıl endişe e- 
dileork nokta, tek parti hakim iye
tinden eok, hürriyet şalına bürün
mesine rağmen, iktidar partisinde 
müşahede ettiğimiz, zihniyetin m u
halefet (tartileri içinde de yasama
sı ihtimalidir. Ve bu tehlikeyi önle
mek Idn . hiç değilse şimdilik, hiç 
bir ciddi garantiye sahip değiliz.
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ktln olmadı. Hele Başbakan Mendere
sin avukatı olmaktan Adeta kaçınıyor- 
muş gribi davranmasının izahını bul
mak normal bir zihin lcin pek zordu. 
Biraz sonra Avukat Muammer Ak- 
soyun da bildirdiği gibi, şöhretli pro
fesör Toplu Basın Mahkemesinin hu
zurunda. bütün iddialarının hilâfına, 
Başbakan Adnan Menderesin avukatı 
olarak bulunuyordu, vatandaş A d 
nan Menderesin değil.. Z ira iddiana
mede dâvanın vatandaş Adnan Men
deresi değil, "Başbakan Adnan Men
deresi bu sıfatı itibariyle küçük dü
şürme” sebebi ile açıldı açıkça ifade 
ediliyordu.

Am a şöhretli profesör avukat, 
vatandaş Adnan Menderesin avukatı 
olmakla. Başbakan Adnan Mendere
sin avukatı olmak arasında "mizacı 
ve karakteri" bakım ından bazı fa rk 
lar görüyorsa bu. tamamiyle kendisi* 
nin bileceği mesleki bir işti.

Hele Avukat Muammer Aksov 
“avukatı değil, hâkim i reddettiğine" 
töre  Prof. Bülent Nuri Esenin ne d i
ye bu kadar hassasiyet gösterdiği bir 
türlü kestirilemiyordu.

Duruşma reddi hâkim  talebinin 
tetkiki maksadıyla bir başka güne 
bırakıldıktan sonra, salondan Adliye 
koridorlarına çıkan dinleyiciler ken
di kendilerine şöhretli profesörün bu 
fevri hassasiyetinin sebebini soruyor
lar. ama işin içinden bir türlü çıkamı- 
yorlardı.

Basın
Garip bir boykot

T stanbul Basınının bir gazetesinde
bir müddetten beri dünyanın en 

garip boykotu hüküm  sürüyor. Gaze
te, ne olursa olsun, bir şahsın adından 
bahsetmiyor. Bahis mevzuu şahıs 
lâalettayin bir şahıa olsa idi mesele

T ------->

' Katiyet
n u r *  ad a feci bir uçak kazası
”  oldu, bütün gazeteler hâd i
senin üzerinde a lâkay la durdu
lar, muhabirler seferber ettiler.
Bu büyük alâkanın neticesi o-
larak tesblt edilen ölü yayışı:
Milliyet : Ifi ölü
Vatan : 14 ölü
Cumhuriyet : 15 ölü
Dün.va : 19 ölü
Ycııl Sabah : 33 ölü
Tercüman : 18 ölü
Havadis : 16 öliı
Yeııi Gazete : 15 ölü
Hürriyet : 23 öliı

Bari bir yabancı ajansın
telgrafını bulsak da hakikati
öğrensek...

bulunmıyacaktı. Am a gazetenin boy
kot ettiği, C. H. P. Genel Sekreteri 
Kasım Gülektir. Yeni Sabah gazetesi 
Kasını Gülek adından hiç bahsetıııe- 
meye karar vermiştir. Em ir bizzat 
gazetenin sahibi Sefa K ılıçlıoğlu ta 
rafından sekreterlere tebliğ edilm iş
tir ve sekreterler Kasını Gülek ism:- 
ni hangi yazıda görseler dikkatle 
çıkarmaktadırlar. Z ira gazetede, bu 
işe Patronun ne kadar ehemmiyet 
atfettiği bilinmektedir ve hata yapa
cak kimsenin işine derhal son verile
ceği hiç kimsenin meçhulü değildir.

Ancak yasak son derece eğlenceli 
vaziyetlere sebebiyet vermektedir. 
Kasım Gülek gazetelere her gün geç
menin yolunu bulmuş adamdır. Ş im 
di, öteki gazeteler C. H. P. Genel Sek
reterinin alâkalı bulunduğu haberleri 
verirken Yeni Sabah sırf Kasım Gülek 
adından bahsetmemek için bunları at
lamaya razı olmaktadır. Meselâ İstan

bul il kongresinde herkesin söylediği 
sözleri Yeni Sabah sütunlarına almış, 
fakat Kongrede Gülekin de bulundu
ğunu duymamazlıktan gelmeyi tercih 
etmiştir. Aynı şekilde C. H. P. nin 
yurt içinde yaptığı kongreler de gaze
tede akis bulmaz olmuştur Zira bun
ların ekserisinde Genel Sekreter hazır 
bulunmaktadır. Yeni Sabah fotoğraf
lardan da Kasım Güleki kazımaya hu. 
susî bir itina sarfetmektedir. Kasım 
Gülekli resimler gazeteye girmemek
tedir. Sanki Türkiyede bu isimde bir 
şahıs yoktur.

Acaip durum gazetenin tirajına 
tesir etmemezlik etmeyecektir. Ama 
Yeni Sabahın sahipleri bunu da gö
ze alm ış görünmektedirler. Zaten 
Yeni Sabah muteber Zafer başmu
harririnin ölçülerine göre tek m ü
kemmel gazetedir. Sadece onda İk 
tidarın arzuladığı haberler büyük 
gösterilmekte, ötekiler görünmeyen 
yerlere serpiştirilmektedir. Tıpkı 
Zafer'in istediği gibi bir sanator- 
yom C. H. P. il kongresinden, bir 
köprü muhalif hatiplerin şikâyetle
rinden ve bir temel atm a töreni Bö- 
lükbaşınm akıbetinden çok fazla e- 
hemmiyet kazanmaktadır. Hele Bö- 
lükbaşı. son günlerde, eski dostu 
Sefa Kılıçlıoğlu tarafından tamamile 
unutulmuşa benzemektedir. Ama 
gene de hiç kimse Kasım Gtileke 
tatbik edilen muameleye tâbi tu tu l
mamaktadır.

Kasım Gülek ism inin Yeni Sabah 
sütunlarından silinme hâdisesinin 
Nihad E rim in Sefa Kılıçlıoğluyla or
tak lık  kurmasından sonraya tesa
düf ettiği Babıâlide gözden kaçm a
maktadır. Şimdi merak edilen şu
dur: A llah geçinden versin. C .H.P 
Genel Sekreteri tevkif filan edilirse 
bakalım  Yeni Sabah Kasım Gülek 
isminj sütunlarına geçirecek m i?  
Babıâlide bazı kötü diller "Hem de 
manşete...” diyorlar.

GAZETECİLER BAYRAMI KUTLANDI

u
YAZIYOOOK, GAZETECİLER BAYRAMINI YAZIYOOOR! .
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işçiler
Parmaklığın arkası

G
örlilmemiş Kalkınm am ızın bir e- 
seriıfi tanımak için kilometreler

ce yolu aşmak cesaretini kendilerin
de bulan birkaç vatandaşı, geçen haf
ta  Cuma günil H ırfanlıda baraja g i
den geniş toprak yolu boydan boya 
kesen bir parm aklık karşıladı. Par
m aklığın  arkasında bekçiler vardı ve 
hemen kenardaki bir kulübede g ü 
nün her saatında bir memur bulunu
yordu. Memurun vazifesi gelenlerin 
k im  olduğunu ve inşaat sahasını niçin 
görmek istediklerini öğrenmekti. Bu 
m alûm at sonra telefonla barajın m ü
teahhidi İngiliz George W impey Şir
ketinin "Korunm a A m iri” ne bildi
riliyordu. Korunma Am iri, um um i
yetle bu gibi talepleri geri çeviriyor
du. Nadiren kabul edilen ziyaretçiler 
ise şoseyi kesen parm aklık kaldı
rıldıktan sonra bir bekçinin refaka- 
tında Korunma Am irliğine götürülü
yordu. Am ir ziyaretçilerle konuşuyor 
ve kısa bir tahk ikat yapıyordu. Bu 
sırada ısipı ve adresler bir defa da
ha tesbit ediliyordu. İnşaatın yürü tü l
mesi işini kontrolla vazifeli Devlet 
Su İşleri M üdürlüğünün baraj sa
hasındaki dairesine götürülüyordu. 
Orada baraj hakkında "resm i” iza
hat almak m üm kündü. Sonra Devlet 
Su İşleri İdaresinin bir mühendisi ile 
baraj sahası geziliyordu. Ama gene 
de bu mühendisin verdiği resmi iza
hatla yetinmek gerekiyordu. Zira da
ha önce ziyaretçilere inşaat saha
sındaki personel ve işçi ile temas 
etmemeleri gayet nazik bir şekilde 
“rica” ediliyordu.

1954 yılının sıcak bir Ağustos 
günü K ızılırm ak Nehrinin iyice dar 
bir boğaza daldığı, ağaçsız ve ço
rak H ırfanlı mevkiinde yeni bir ba
rajın  temelleri atılm ıştı. 1958 yılı so
nunda bitirilmek üzere 100 milyon 
liraya çıkacağı tahm in edilen baraj 
bir İngiliz şirketine ihale edilmişti. 
Am a evdeki hesaplar çarşıya uym a
mış ve sarfedilen para geçen hafta 
içerisinde 240 milyon lirayı bulmuştu. 
Bu masraflara bugüne kadar istim 
lâk edilmiş ve bundan sonra edilecek 
280 bin dönüm arazinin bedeli ile bu 
arazi üzerindeki köy ve köylülerin 
başka yerlere nakli ve iskânı için har
canacak m ilyonlar dahil değildi.

Barajın inşaası ile ilg ili Devlet Su 
İşleri Genel M üdürlüğü baraj saye
sinde elde edilecek elektrik enerjisi
nin memleket ihtiyacının üçte birini 
karşılayacağı ve elektrik enerjisinin 
ucuzlayacağını bildiriyordu. Fakat 
bugüne kadar tam am lanm ış barajla
rın elektrik fiatını ne kadar ucuz
lattığ ı meydandaydı. Üstelik bu ener
jiy i kullanacak endüsri de memleke
timizde henllz mevcut olmadığından 
maliyetin bir hayli yüksek olacağı 
anlaşılıyordu.

A m a bugün İçin H ırfanlın ın  en
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llittaıılı Barajının tünelinin ağzı
A lın  terine got yogi karışmasaydı...

mühim meselesi bu eserin yükselmesi 
için emek veren işçilerin dertleriydi. 
Barajdaki sıkı muhafaza tedbirleri
nin arkasında saklanan en mühim  
şey barajda çalışan Türk işçilerinin 
işveren İng iliz şirketinden şikâyet
leridir.

Geçen haftanın ortasında Çarşam 
ba günü bir otomobil daha H ırfanlı 
barajı inşaat sahasının hudut kap ı
sına yanaştı ve otomobilden inen zat 
Bölge Çalışma Müfettişi olduğunu 
söyledi. H ırfanlıda çalışan işçiler Ça
lışma Müfettişinin yolunu günlerden 
beri gözlüyorlardı. Şikâyetlerini a lâ 
kalı m akam lara uzıın mücadelelerden 
sonra zorlukla duyurabilmişler, h â
disenin bir müffetiş vasıtasıyla tahk i
kini işçiler istemişlerdi. Bu sebeple 
müfettişin geldiğinin duyulmam, işçi
leri son derece sevindirmişti. Ama bu 

sevinç çok sürmedi. Zira işçilerin m ü
fettişle yalnız başına görüşmelerine 
meydan verilmemişti. İşveren vekili, 
W impey Şirketinin memuru Dündar 
Pehlivanlı bir an olsun Çalışma M ü
fettişinin yanından ayrılmamıştı. M ü
fettiş işçi mümessilleriyle Dündar 
Pehlivanın yanında konuşmuş ve işçi
lerden çok W im pey’in memurunun 
sözlerini dinlemişti. Bu üm it k inc i 
bir hal olmuştu. Hele Çalışma M üfet
tişi akşam üzeri Baraj sahasından 
ayrılırken “burada bundan fazlasının 
yapılması beklenemez deyince, işçi
lerin üm itleri büsbütün uçup gitmişti. 
İşçiler iyice anlamışlardı ki dertleri
ni teşkilâtlanmadan resmî m akam la
ra duyurmağa im kân yoktu. H ırfanlı 
barajı işçilerinin bir sendika etrafın

da birleşme arzularının tahakkuk yo
luna sokulması zarureti kuvvet ka
zanıyordu. Bu sebeple işçi mümes
silleri, Su İşlerinde çalışan işçilerin 
meselelerini pek yakından bilen İstan
bullu sendikacılardan Cemil Sermi- 
yasoğlıı ile Seyfi özbeli iş şartlarım  
görmek ve kurm ak istedikleri sen

dikayı teşkilâtlandırmak üzere Hır- 
fanlıya davet ettiler. İstanbullu sen
dikacılar gecen haftanın sonunda Cu
m a günü, Çalışma Müfettişinden iki 
gün sonra H ırfanlıya gittiler. Sendi
kacılar, W impey Şirketinin memur
ları tarafından ve hattâ  devletin me
murları tarafından iyi karşılanmadı
lar. öğrenmek istedikleri noktalar, 
VVimpey’in memurları kadar Devlet 
Su İşlerinin mühendisleri tarafın 
dan da üstü kapalı bırakılmaya çalı
şıldı.Esasen H ırfanlıda çalışan işçile
ri en çok üzen noktalardan biri de 
Devlotin memurlarının kendilerinin 
değil, bir ecnebi şirketin idarecileri 
tarafındaym ış gibi görünmeleriydi.

İşçiler hangi şartlarla çalıştırıla
caklarını bilmeden işe alınıyor ve bir 
temerküz kampımn girişin i andıran 
telli, büyük tah ta kapının arkasın
da kalan H ırfanlı barajı inşaatında 
her türlü insani ve kanuni şartlardan 
uzak ve unutulmuş bir halde gece 
gündüz çalıştırılıyorlardı. Eğer 60 k i
şilik koğiışlarda - hem de bir yatak
ta ik i kişi - tahta bir ranzada yatmak, 
pahalı ve kötü yemekler yiyerek has
talanm ak. yemek paydosu yapmamak 
yaşamaksa, yaşıyorlardı. Gerçekten, 
saat başına asgari. 60 kuruş ve azami 
400 kuruş alan, pazarları, geceleri
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ve bayram günleri jründe 14 M ata k a 
dar çalışan baraj işçileri bir öğün ye
mek için 2 lira ödüyor, 60 kişilik ber
bat koğuşlarda ve tahta ranzalı ya
taklarda iki kişi bir arada yatmak 
için ayda 5 lira veriyor ve büyük bir 
kısmı da cjvar köy ve kasabalarda 
ev kiralamak zorunda kalıyorlardı. 
100 gram kaşar peynirinin 90 kuru

şa satıldığı kantinde bardak, çatal 
nam ına bir şey yoktu. İşçiler çayları
nı bile çok defa eski konserve kutula^ 
rından veya ağzı kesilmiş şişelerden 
ve hattâ  tabaklardan icivorlardı. C i
var köylerde oturmak zorunda kalan
ların işyerine işverenin vasıtaları ile 
gidip gelme müddetleri iş saatinden 
sayılmıyor ve 4000 o yakın işçinin bir 
saat içinde yemelin i almak için kay
bettiği yarım  saat hesaba katılm ı
yordu.

Buna karşılık İng iliz işçilerine ve

personeline her türlü rahat çalışma, 
dinlenme ve yaşama im kânları, oyun 
sahalarına ve barlara varıncaya ka
dar sağlanmıştı. Kanunların girmedi
ği bu acayip beldede yabancılar haf
tada iki gece balo tertip ederek eğle
niyorlar, fakat inşaatın hemen yanın
da duran ve işçi ailelerinin oturduğu 
H ırfanlı köyüne 200 metrelik bir kas-
lo çekip elektrik dahi verilmiyordu. 
Sopalı ve müstebit bekçilerin nezare
tinde akşamları yorgun argın işinden 
çıkan işçiler evlerine gitmek için ara
larında para toplayıp otobüsler k ira 
lamak »orundaydılar. İngiliz Derao- 
nel g ıc ır  gıcır kaptıkaçtılarla diledik
leri yerlerle gidiyor ve bir "bey" ha
yatı sürüyorlardı.

Kapıcılar, bekçiler gibi işçiler ka
nundaki sarahate rağmen iş kanu
nunun çerçevesi dışında bırakılarak 
aylığa bağlanm ışlar ve bu suretle iş

verene "bağ lılık ları” sağlanmıştı. 
Bunlar işçilere her türlü  muameleyi 
revâ görüyorlardı.

İşçilerin bu dertlerinin hepsini An. 
karadan gelen müfettişe an latam a
dıkları şüphesizdi. Ç ünkü işçiler m ü 
fettişle başbaşa bırakılmam ış işveren 
vekili Dündar Pehlivanlı gerekli ted
birleri alarak yabancı İşverene "bağ- 
lığ ı”nı ispat etmişti.

H ırfanlı baraj işçileri bu şartlar 
altında memleketin “kalk ınm a” sı de
ğ il bir İng iliz Şirketinin kârı uğruna 
feda ediliyorlardı.

Sendikalar
“Dert ç o k , hemdert yok!”

M
ikrofon başındaki delege, heye
canlı bir sesle, “Arkadaşlar, di

yordu, ben de sizin gibi son yıllarda

BU D E R E L E R D E N  SU G E T İ R M E K T E

|| . P. nin gerek muhalefet yılla-
* " rınd» gerek İktidarı «ırasında vap 
tığı, işçilere grev hakkı tanınma*! 
yolundaki vaadları bugün? kadar 
gerçekleşmiş değildir.

Aradan geçen bu kadar raman 
İçinde işçi »ayısındaki artışlar, İşçi 
hak ve monfaatlarımn korunmasın
daki kanuni güçlükler, hayat paha
lılığı dolayıslyle beliren çetin yafta
ma şartları “grev hakk ı” »taklerin i 
gliıı geçtikçe şiddetlendirmiştir.

Hal Miyle iken son giinlerde Ça
lışma Bakanının memleketimizde 
grev İçin gerekli şartların mevcut 
olmadığım İleri sürmesi Ve bilhassa 
A B I) . İle Danimarka'da grev hak
kının vadece kanunlarda yazılı olup 
hnlılkatte kullanılmasına mtisaade 
edilmediğini bildirmesi işçileri hay
rete düşürmüştür.

Bir yandan grev Hakkının tan ı
nacağım vaadedlp öbür yandan bazı 
İleri endüstri memleketlerinde grev 
hakkının fiiliyatta mevcut olm adığı
nı söylemek ne demekti? Şüphesiz 
örnek edindiğimi/. İleri ve demokrat 
memleketlerde mevcut olmayan hak 
ve hürriyetler Türk İşçisine tan ına
maz demek isteniyordu. O halde 
grev hakkını tanıyoruz demeni* mâ- 
ııüsı kalmıyordu Bu iki fik ir ara
sındaki tenakuz «çıktı. Am a aslın
da Danim arka ve A B D .  nde fiili
yatta grevin mevcut olmadığı hak- 
kındaki fik ir doğru değildi.

Danim arka'da iktidar isçilere 
dayanan Sosyal - Demokratların e- 
liııdeydi, ts to lik  Danim arka son de
rece demokrat ve insan haklarına 
saygılı bir memleketti. Bu hale gö
re Danlm arkaa ın grevi 6 ay evvel 
yaaa^ ettiğ i yolunda Çalı;-ma Baka
nının yaptığı beyanatı şüpheyle kar
şılam ak icap ederdi. Çalışma. Baka
nı yanılnuş veya yanıltılm ış olabilir
di. Vakıa işlilerin «i.vat.1 iktidarı e

le geçirdikleri bir memlekette greve 
başvurmaları İlk bakışta akla yakın 
gelmiyordu ama bugüne kadar İleri 
batı memleketlerinin birçoğunda si
yasi iktidar. İşçilerin elinde olm ak
la beraber ferdi sermaye ve istihsal 
vasıtaları mülkiyeti devanı ettiğ in 
den sermaye ve emek arasındaki İk
tisadî mücadelenin rie\anı ettiği de 
unutulmamalıydı. Bu mücadelenin 
bir neticesi olarak, grev hakkı siya
si iktidarın İşçilerin elinde olmasına 
rağmen tabii ve zarurî karşılanma
lıydı. t  ngil terede işçilerin iktidarda 
bulundukları sırada meydana çıkan 
grevler karşısında hükümet amme 
hizmetlerinin görülmesi bakımındım 
son derece müşkül bir duruma düştü
ğü Tıalde .“işçilerin her türlü şnrtlar 
altında grev yapmağa lıak ları oldu
ğunu” kabul etmiştir.

Bu bakımdan da hâlen Dani- 
markada bir İşçi hükümetinin mev
cut olması bu memlekette grevin 
yasak edilpıesini gerektirecek bir se- 
lıep teşkil etmemektedir. N itekim  
Danimarkada grev yasak değildir. 
Çalışma Bakanı Müminiz Tarhanı 
bu memlekette grev hakkının kaldı
rılıp “mecburi uzlaştırm a” sistemi
nin kabul edildiği yolunda bir be
yanda bulunmağa sevkeden olay 
şundan ibarettir: Danimarkada g ı
da sıkıntısı duyulmasına kadar va
ran ve bütün memlekete yayılan çe
şitli iş kollarındaki son grevler 
memleketin hayatını âdeta felce 
u*:ratmı?h. Bu durum karşısında 
Danlraarkayı' en fazla İlgilendiren 
grevler ulaştırm a ve akaryakıt iş
çilerinin grevleri olmuştu. Bu grev
ler devanı ettik«>e memleket dışın
dan yapılacak yardım lar bile fay 
dasız oluyordu.

Grev tehdidinin veya grevin er- 
g»sç bir uzlaşma ile sona ermelinden 
daha tabii birsey olamazdı. Y a  iş

verenler işçilerin taleplerini kabul 
edecekler, ym da işçiler greve İlele
bet devanı etmek İmkânına sahip 
olmadıklarından İsteklerinde aza lt
ma yapacaklardı. İşte bıı şartlar a l
tım la Danimarkada işçi ve İşveren 
teşekkülleri aralarım ı.iki uyuşmazlı
ğı tahkim  yolu He çözmeğe karar 
verdiler. Neticede hakemlerin ver
diği karan  her iki taraf ta m enfaat
lerine uygun bulduklarından varılan 
anlaşma hükümetin tasdikinden ge
çerek kanunlaştı Bu anlaşmaya gö
re de Danimarkada sadec? ulaştır
ma ve akaryakıt İşçileri 1958 M artı
nın sonuna kadar İş uyuşm azlık ları
nın çözülmesi İçin greve başvurma
mayı kabul ve taahhüt ediyorlardı. 
Bıı İse grev hakkının kaldırıldığı de
mek değildi. Çünkü dünyanın birçok 
memleketlerinde grevler sonunda 
varılan anlaşmaların bir şartı ve 
hükm ü olarak muayyen bir müddet 
İçin greve başvurulmasının kaimi e- 
dilmesi görülen hallerdendi. Bu su
retle grevler sonunda bir “kollek- 
tlf mukavele” yapılm ış oluyordu 
k| buna göre tesblf edilen şartlar a- 
rnsında grevden muayyen bir m üd
det. için vazgeçilmesi m üm kün k ılı
nıyordu

Birleşik Devletlere gelince, bu 
memlekette grev hakkının "p lâto 
nik olarak mevcut olduğu ve hükü 
metin irabında grevleri zor ko lla 
narak durdurma yetkisine sahip ol
manı sonunda, grevin müessir ol
m adığ ı” yolunda Çalışma Bakanı 
tarafından ileri sürülen iddia da 
doğru sayılamazdı. Vakıa 1941 y ı
lında kongrede çoğunluğa salıip bu
lunan Cumhuriyetçiler, Demokrat 
Partiye mensup bulunan Başkan 
Trııman’m bütün itirazlarına rağ
men Taft - Hartley kanununu k a 
bul etmişlerdi. Bu kanun da sendi
ka hürriyetine birçok Vnv-
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devletin işçilerin lehine bir tak ım  ka 
nunlar çıkardığını kabul ediyorum. 
Koyunun bulunmadığı yerde keçiye 
Abdurrahman Celebi derler, eh biz 
de bu kanunlara derdimize deva ola
cak panzehirler olarak bakacağız a- 
n ıa insaf edin, nasıl bakalım . Evet, 

bazı kanunlar çıkıyor am a bu kanun
lar bizim çalıştığım ız fabrikaların ka
pılarından içeriye bir adım bile a ta 
m ıyorlar ki” . Bu konuşma geçen ha f
tanın sonunda Pazar günü Em inönü 
Öğrenci Lokalinin geniş salonunda 
toplanan İstanbul Tekstil ve örm e 
Sanayii İşçileri Sendikasının Yedinci 
Genel Kurul toplantısının ikinci g ü 

nünde yapılıyordu ve o anda salonda 
bir gün önce hazır bulunan bazı İs
tanbul milletvekillerinden hiç biri 
yoktu. Nedense sayın milletvekilleri 
kongrenin ilk günü işçi dâvaları ile a- 
lakadar görünmüşler, ikinci gününde

ise kongrenin semtine uğram am ış
lardı. Halbuki asıl dertler bu ikinci 
günde sayılıp dökülmüştü. Peş peşi
ne tam elli delege söz alm ış ve Teks
til ve örıne Sanayiinin bütün dertle
rini tek tek sıralamışlardı. Dertler 
saymakla bitip tükenmiyecek kadar 
çok ve çeşitliydi.

Cumartesi günü cehennemi bir sı
cak altında çalışmalarına başlayan 
kongreye, Sendikanın İstanbul'da 
mevcut yedi şubesinden 15 i kadın o- 
lan 265 delege katılm ıştı. Ayrıca ka
labalık bir dinleyici grubu da arka sı
ralarda yer alınıştı. Hemen her siya
sî parti bu kongreye mümessiller gön
dermişti. İstanbul Üniversitesi profe
sörleri, Baro Başkanı, başka sendi
kaların temsilcileri de gelmişlerdi.

Mutad formaliteler tamam landık 
tan sonra 60 sayfa tutan faaliyet 
raporu okundu. Bu raporda bilhas

sa asgari ücret sistemi, grev haikkı 
ve ücret adaleti mevzuları üzerin
de duruluyordu. Raporun okunm a
ğa bağladığı ilk dakikalardan it i
baren görüldü k i rat>or büyük bir 
d ikkat ve itina ile hazırlanm ıştır. He
men her mesele misallerle ve vesika
larla delegelerin önüne seriliyordu. 
Raporda açıklandığına "öre işveren
ler asgari ücret sistemini tatbik et
memek için türlü yollara sapıyorlar 
ve Çalışma Bakanlığım  oyalayarak 
tatb ikatı geciktiriyorlardı. Bu hali 
önlemek için teşkil edilen itiraz ko
misyonlarında muhakkak surette ek
seriyet sistemini kabul edip sendika
lara daha geniş ölçüde söz hakkı ta 
nımak gerekiyordu. Yoksa daha yıl
lar yılı asgari ücretin tatbikine im 
kân bulunmayacaktı. Son bir yıl iç in 
de 6 iş anlaşmazlığı sendikanın ara
cılığı ile halledilmiş. 9 iş anlaşmaklı
ğı da İl Hakem Kuruluna intikal etti
rilm işti. İl Hakem Kurulu bu anlaş
mazlıklardan 7 sini işçiler lehine hal
letmişti ama bu anlaşmazlıklar ha
kem kurulundan çıkıp da karara b a l
lanıncaya kadar işçilerin göbekleri 
çatlamıştı. Yalnızca bir karar işçiler 
aleyhine çıkmıştı. Bir karar da halen 
kurulda snra bekliyordu. Gene bu bir 
yıl içinde Yüksek Hakem Kuruluna 
İntikal eden iş anlaşmazlıklarından
2 si işçiler. 2 si de İşverenler lehine 
karara başlanmış. 3 tanesi hakkında 
da henüz bir karar alınamamıştı. A n 
cak Hakem Kurullarının da pek ras
yonel çalıştığı söylenemezdi. K anu
nun am ir hükm ü gereğince azami 90 
glinde karara bağlanması gereken 
iş anlaşmazlıklarından bir teki olsun 
180 günden evvel karara bağlanam a
mıştı. H attâ 365 günden fazla zam an
da karara bağlanmayan iş anlaşmaz
lıkları bile vardı.

Raporun büyük ilg i çeken madde
lerinden biri de grev hakkı üzerinde 
edilen lü/lardan meydana gelmişti. 
Tekstil ve Örme Sanayii işçileri işçi
ye ekonomik grevin verilmesinin şart 
olduğunu ve bu grev hakkı ile sendi
ka kurma hürriyetinin anayasa te
m inatı altına alınmasını istiyorlardı. 
Rapor şu cümlelerle sona eriyordu: 
"Geçim darlığı çeken üyelerimize k ı
sır im kânlarla bu kadar hizmet ede
bildik. Grev ve kollektif akit im kân
larından mahrum mekanizmayı bu 
kadar hareket ettirebildik. Birbirine 
zıt nazarlar karşısında, bir sendikacı 
olarak çalıştık".

Kongrenin ikinci gününde dertle
rin  delegeler tarafından denilmesi t ı 
rısında imciler bilhassa grev hakkı, 
sigorta, ve hayat pahahlı.^ı mevzuları 
Üzerinde durmuşlar ve büyük bir k's- 
m ı 11 saat çalışan işçilerin bu mesai 
kargılığı ellerine ancak 4fe0 kuruş 
civarında para geçtiği, bu paravla 
bir kilo kuru fasulye almanın bile 
m üm kün olmadığım  belirtmi ş, ha-i 
iigûrtAoiz ı>^ı îa i:ştıran iş yerleri bu
lunduğundan, sigorta hastahanelerin- 
de hilsnü kabul görmediklerinden, i-j 
yerlerinin çoğunun gayri sıhht oldu
ğundan acı acı ukA je t edilmişti.
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duğu gibi, g re v  hakkının kullanıl
masını da daraltıyordu. Meselâ â m 
me idarelerinde grev yapmak yasak 
edilmişti. Ou arada «Anı kanun uzlaş 
ma im kânların ı sağlamak maksa- 
dlle greve başvurulmadan bir m üd
det beklenilmesini mecburi kılıyor
du. Grevin devletin güvenliği ve 
halkm  sağlığı İçin tehlike teşkil 
edehiieecğt hallerde bıı beldeme 
müddeti 80 giiııdü. Fakat herhalde 
hu grev tehditlerinde İşveren ta ra 
fından yapılan en son tekliflerin 
işçiler tarafından kahııl edilip edil
mediğini anlamak için berşeyden 
evvel gizil oya başvurmak mecburi
yeti vardı. Grev banladıktan sonra 
da grev m illî bir tehlike teşkil e tti
ği takdirde kanun biıktımete Baş
savcıdan grevciler aleyhine hareke
te geçmesini lsten*ek hakkını tan ı
yordu.

Cumhuriyetçiler son seçimlerde 
Taft - Hartley kanununu değiştir
meği vaad ederek isçilerin oylarını 
sağlayıp iktidara gelebilmişlerdi. 
H a ttâ  meşhur kamımı teklif eden
lerden ve Cumhuriyetçi Parti İleri ge 
tenlerinden olan Taft ölmeden cv- 
veJ son arzusunun bıı kanunu de
ğiştirmek olduğunu söylemiş, fakat 
muvaffak olıımadan ölmüştü. Cum 
huriyetçi Partinin iktidarı sırasın
da da A B. D .nde yapılan birçok 
grevler ruttnasebetİle Başkan Fi- 
senhouer’e bu kanuna dayanarak 
grevleri neden durdurm.ıd.ğı sorul
duğu rAnıan "bıı takdirde Am eri
ka demokrat bir memleket olm ak
tan yıkacaktır” cevabı ile karşılaş
m ışlardı. ELsenho'ver kabinesinin 
Çalışma Bakanı da Cumhuriyetçi 
Partin in  is.Ilere Taft - Hartley ka 
nununu kaldıracağını vaad ederek 
İş başına geldiği halde bu sözünü 
tu tm adığ ı için istifa etmişti.

Görülüyor kİ. A . B. D. hiikûnu -

Adil AŞÇIOGLU

ti grev hakkına müdahalede »on de
rece titiz  davranıyordu. Buna rağ 
men Amerikan İşçileri en İptidai 
sendika haklarına bir tecavüz m a
hiyetinde olan Taft - Hartley kanu
nunu nefretle protesto etndşlerdl. 
1948 seçimlerinde. Amerikan işçisi 
oyuııu Trumana verirken bu ka 
nunun kaldırılacağını limld ediyor
du. Takat hu üıııld ve ondaıı sonra 
Elseııhower*e beslenen güven boşa 
çıkmıştı. Amerikan İşçilerinin bu 
kanuna karşı itirazları iki noktada 
toplanmakta İdi: Blriıınisi sendika
ları ilgilendiren meselelerde söz sa
dece sedikalara ait olmalı ve dışar
dan herhangi bir müdahale bulun
mamalıydı. İkincisi de grevin İlk 
şartının bir sürpriz tesiri yapma.tın- 
daydı Halbuki Taft .  Hartley ka 
nunu İşverenlere gr^v tehdidi karşı
sında Irdlıirler almak İçin bir m üd
det bırakıyor, bu da grevi tesirsiz 
kılıyordu.

Çalışma Bakanı Mümtaz. Tarha- 
nın "bir hakkın kullanılmasının hii- 
kflmetln İznine bağlı olduğu hal
lerde hu hakkın plâtonik ve tesirsiz 
olacağı” yolundaki sözleri doğruy
du. Fakat bu sözler Çalışma Bakan
lığı tarafından B. M. M. ne sunulan 
“İzinli grev” tasarısı He de bir tezat 
teşkil ediyordu

Binnetice bilhassa bizde hüküme
te tanınan yetkilerin çok defa 
yerinde kullanılm adığı görüldü
ğünden İşçilerin hükümetin İznine 
bağlı olmadan grev yapmak isteme
lerinden daha tah.'l blrşey olamazdı. 
Danim arka ve A. B. D. de grev hak 
kının tamamen ortadan kalkmam ış 
olduğu ve bu hakkın kısılmasına 
karşı mücadele edildiği b ir gerçek 
olduğundan bu derelerden su geti
rerek Türk Lşçlt ino grev hakkının 
İnkâr ediinıeslnde isabet bulunm a
dığı meydana çıkıyordu.
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Kazalar
Şebir için» diişen jet

E
senboga Hava A lanının radyo te 
lefonunda oturan genç kadın bir

den heyecanla önündeki âletlere doğ
ru kulaklarını biraz daha yaklaştırdı 
ve ses ayar düğmesini sonuna kadar 
çevirdi. Radyo- telefondan yükselen 
boğuk bir ses hep aym cümleyi tek
rarlıyordu:

“—  Bursa Merinos Fabrikası üze
rine bir jet düştü, bir jet düştü... H a 
vada jeti olan üsler jetlerim kontrol 
etsinler, kontrol etsinler...”

Radyo-telcfonun, sesi bir hayli 
madeni aksettiren ahizesi içinde ay
nı cümleler, defalarca ve defalarca 
tekrar edildi ve sonra ses yavaş ya
vaş kayboldu gitti. Aynı anda Tiirki- 
yenin m uhtelif alanlarında radyo-te- 
lefonları başında oturan ve devamlı 
dinlemede bulunan nöbetçi memurlar 
yambaşlarında bulunan telefona sarı
lıyor ve meydan müdürlerim  vak’a- 
dan haberdar ediyorlardı. Düşen bir 
jet olduğuna göre, askeri bir uçaktı. 
Bu bakımdan bilhassa askeri alanlar 
büyük bir telâş içinde o anda havada 
olan jetleri ile temas ediyorlar ve p i
lotların sağ ve salim olup olmadıkla
rım  kontrol ediyordu. Bandırma, Eski
şehir, D iyarbakır üsleri uçaklarının 
hepsinin normal uçuşlarım yaptık la
rı yolunda rapor alıyorlardı. Yalm z 
Balıkesir jet ilssü bir türlü o anda ha
vada olan Uç uçaklık Jet filosundan 
bir haber alamıyor ve temas temin e- 
demiyordu. V ak a  geçen hafta Per
şembe günü öğle vakti cereyan edi

C I L I K

yordu.
Radyo-telefonları başında ıstırap 

içinde kıvranan nöbetçiler, düşen Je
tin  hangi üsse ait olduğunu araya 
dursunlar, aynı anlarda Bursa sema
larında Türk Havacılık tarihinin bel
ki de en korkunç faciası cereyan e- 
diyordu. Balıkesir üssünden kalkan 
ve bir talim  uçuşuna çıkmış bulu
nan Uç jetten mürekkep bir filo, uçu
şunu tamamlamış. Bursa üzerinden 
Balıkesire doğru dönerken tam Meri
nos Fabrikası üzerine geldiklerinde 
filonun sol kanadını teşkil eden pilot 
teğmen Ayhan Baysalın kumandasın
daki jet, birden ani bir arıza yaparak 
kumandadan kurtulmuş ve yere doğ

ru alçak uçuşa geçmişti. Büyük bir 
sürat içinde seyreden jetin kumanda
dan kurtulduğunu ve gemi azıya a l
mış bir a t gibi yere doğru seyretti
ğini gören pilot, uçağı hiç bir şekil
de kurtarm a üm idinin kalmadığım  
anlar anlamaz hemen önündeki düğ
melerden birine basarak otomatiK 
sandalyesi ile beraber havaya fırla
mış ve paraşütünün açılarak kendisi
ni sağ saglim yere ulaştıracağını um 
muştu. Pilot bir an için yere çakıl

mak üzere olan uçaktan kurtulm uş
tu. Am a otomatik sandalyesi ile 
beraber havaya fırladığı yer bir pa
raşütün açılmasına yetecek yüksek
likte olmadığı için altında bulunan 
sandalyenin ağırlığ ı da kendi ağr.- 
lıgına eklenerek bir kurşun hızı ile 
Merinos Fabrikasının beton kaplı 
bahçesine çakılıp parça parça olmuş
tu. Aynı anda, havada büsbütün başı
boş kalm ış olan jet ise bir müddet da
ha süzüldükten sonra fabrika arazi

sinden çıkıyor ve hemen biraz ilerde
ki Ulunıahalle adıyla anılan göçmen 
mahallesi üzenne düşüyordu. Ama, 
8luatinden hiçbir şey eksilmemiş olan 
Jet Halil Topaç adlı bir vatandaşın e- 
vinin dam ım  biçtikten sonra yirmi 
beş otuz metre ilerdeki bir başka ev 
blokuna dalm ış ve Hüseyin, Ahmet 
ve Mehmet Ha şal adındaki vatandaş
ların evleri üzerinde büyük bir tarak- 
ka ile in filâk  ederek bunları ve civar
daki on küsur evi daha tarum ar et
miş ve yanmağa başlamıştır. Sa
deme öylesine anı, in filâk  öylesine 
kuvvetli ve yangın öylesine şiddetli 
olmuştu kj bir anda ortalık önce kor
kunç bir sessizliğe bürünmüş ve son
ra da ana baba gününe dönmüştü. 
Çatırdayarak yanan evler, patlıyarak 
kırılan camlar, alevlerin ortasında ka 
lıp kavrulan ve yanan insanlar, fer
yat figan velhasıl hafızaların alanıı- 
yacağı korkunç bir manzara ortaya 
çıkmıştı. Azrail tırpanını insafsızca 
Bursanın bu mütevazi mahallesi üze
rinde savuruyor, canlan biçiyordu.

Derhal yetişen itfaiye ve aske
ri birlikler semti sıkı bir kordon 
altına alm ış ve olanca kuvvetleriyle 
gelişme istidadı gösteren yangını sön
dürmeye koyulmuşlardı.

Yangın söndürülüp enkaz altından 
cesetler çıkarılmaya başlanınca faci
anın ne kadar büyük olduğu bir kere 
daha anlaşıldı. Ölenlerin sayısı (18 ) 
kişi idi. Cankurtaran arabalarının a- 
lelacele hastahanelere taşıdıkları ya
ralı sayısı ise 14'U bulmuştu. Daha 
bunlardan başka 20’ye yakın insan 
da muhtelif yerlerinden hafif yaralar 
almışlardı.

Hâdisenin ertesi günü yapılan ha
zin bir törende Türk Bayraklarına 
sarılm ış tabutlar, ta Ulucamidnn Pı- 
naı-haşındaki mezarlığa kadar onbııı- 
lerce B una lın ın  elleri üzerinde ve göz 
yaşlan arasında ebedi istirahatgâh- 
larına götürüldü.

Ama talih Bursaya oynadığı acı 
oyunu az bulmuş olacak ki facialar 
silsilesi hemen burada kapanmıyor 
ve Bursa faciasının cereyan ettiği sa
atlerden hemen bir kaç dakika sonra 
lzm irde de bir başka facia cereyan e- 
diyordu.

İki kıırhıuı daha

G
aziemir Hava Alanından kalkan 
iki talim  uçağı Torbalı üzerinde 

seyrederlerken Dağkızılca nahiyesi 
civarındaki N if Dağı üstüne geldikle
ri sırada Teğmen Oktay Ünalın uça
ğı kendisinin altında uçan Hava 
Harp Okulu Öğrencisi A tillâ  Akalım n 
uçağının alttan gelen bir sademesine 
maruz kalm ış ve aşağıdan yukanya 
doğru yükselen A tillâm n uçağının p i
lot mahalli Teğmenin uçağımn per
vanesi tarafından parça parça edil
mişti. Tabiatiyle bu arada Teğmen 
Oktayın uçağı da pervanesi k ırılarak 
kumandadan çıkmış ve her iki uçak 
da N if Dağı üstüne düşmüşlerdi. Her 
ik i uçağın pilotu da feci şekilde öl
müşlerdi. Böylece bir günde cereyan 
eden üç uçak kazası 20 kurban veril
mesine sebep olmuş ve yalnız Bursayı, 
yalmz İzm iri değil bütün memleketi 
derin bir mateme boğmuştu.

Kursuya diiseıı jetin hali
Gökten inen ölüm
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Guatemala
Bir diktatörün sonu

G eçen haftan ın sonunda Cumartesi 
günü, Orta Amerikanın ufak ü l

kelerinden birinde atılan üç kurşun, 
yeryüzünde sayısı gittikçe azalan d ik 
tatörlerden birinin daha saltanatına 
son verdi. Bu ufak Orta Amerika ü l
kesi Guatemala, saltanatına son ve
rilen diktatör ise Castıllo Armas idi.

Cumartesi günü yanında karısı 
olduğu halde yemek salonuna girer
ken muhafızlarından Romeo Vasquez 
tarafından atılan üç kurşunla ö ldürü
len Guatemala Devlet Başkam, hatır
larda olduğu üzere, 1954 senesinde 
yapılan bir hükümet darbesi sonunda 
iktidara gelmişti. Br hükümet dar
besinin yapıldığı sıralarda, Guate
m ala'nın başında Albay Arbenz bu
lunuyordu. Albay Arbenz 1950 sonla
rında yapılan seçimler neticesinde ve 
oyların büyük çoğunluğuyla başa 
geçirilmişti. Arbenzi memleketteki 
Amerikan sermayesinin emrinde yok 

bahasına çalışan fak ir tabaka des
tekliyor, bu gerçeği bilen Devlet Baş
kam da, bilhassa bu fakır tabakanın 
hayat seviyesini yükseltmek için ça
lışıyordu. Ancak Arbenz, bu çalışma
ları sırasında, karşısında ıkj büyük 
engel bulmuştu. Bu engellerden birin
cisi Guatemala topraklarının % 70’ını 
elinde tutan ve savılan yirm iyi aş- 
mıyan büyük toprak sahipleri, İk in
cisi de Orta Amerikayı haraca kesen 
meşhur United Fruit şirketiydi. Baş
kan Arbenz’in memlekette gerçek
leştirmek istediği toprak reformu 
büyük toprak sahiplerinin muhalefe
ti ile karşılaşırken Guatemala’daki 
Amerikan nüfuzuna son vermek yo
lundaki gayretleri de United F ru it’un 
Arbenz idaresinin komünist bir idare

ler tarafından da tutulm akla bera
ber sadece onların değil, aynı zam an
da fak ir tabaka arasında en çok re
vaçta olan diğer Uç milliyetçi parti
nin de desteğiyle hareket etmekteydi.

Arbenz idaresine karşı takındığı 
tavırdan Birleşik Amerikanın da U- 
nited F ru it ile aym fikirde olduğu 
anlaşılıyordu. F ilhakika, Amerikan 
Dışişleri Bakam Foster Dulles 1954 
Martında Caracas’ta toplanan Ameri- 
kalılaıarası konferansta Monroe dokt
rininin komünizm in A m enka kıt’asına 
sızması halinde de tatbik edilmesiuı 
istemiş, fakat kabul edildiği takdirde 
Birleşik Devletlerin Amerika k ıt’a- 
sındaki diğer Devletlerin iç işlerine 
müdahalesini gerektirecek bu teklif 
Guatemala tarafından şiddetle redde
dilmişti. Guatemala idaresi, Dulles'ın 
bu teklifini ülkelerinden Amerikan 
nüfuzunu uzaklaştırmaya çalışan ba
zı O rta ve Güney Amerika memleket
lerine, bu arada-ve en başta kendisi
ne karşı alınmak istenen bir tedbir o- 
larak karşılıyordu. - Ancak Caracas 
konferansından bu yolda bir karar çı- 
kaıtam ıyan Birleşik Devletler, Orta 
Amerıkadakt nüfuzunu tehlikeye dü
şüren Arbenz’le başka yollardan m ü
cadeleye başlamış ve 1954 Haziranın
da, Guatenıalanın Polonyadan yaptığı 
bir silâh mübayaasım bahane ederek, 
Albay Carlos Castıllo Armas idaresin
de bir hükümet darbesi tertip ederek 
aynı ayın sonunda Arbenz’ı istifaya 
mecbur bırakmıştı.

Bu hükümet darbesi sonunda ik
tidara gelen Castillo A rm az’ın üzerin, 
de çıkan vesikalardan komünist par
tisinin eski mensuplarından oldufiu 
anlaşılan bir muhafız tarafından ö l
dürülmesi ile, Orta Amerikadaki A- 
merikaıı nüfuzu yeni ve büyük bir 
darbe yemiş bulunmaktadır. Gerçi 
Armaz'ın yeriııe şimdilik Amertkaya

hâdisenin Arbenz taraftarlarım  bü
yük ümide düşürerek bundan böyle 
Guatemala'da yeni gelişmelere yol 
açacağına şüphe yoktur. Bu bakım 
dan, Başkan Eisenhov/er'in Armas’ın 
ölümünden sonra Batı dünyasının 
“muazzam bir kayıb“a uğradığı yo
lunda verdiği demeci hayretle karşı
lamamak gerekir.

Mısır
İlk Cumhuriyet M«*elisi

M ısır Devlet Başkanı Albay N a 
sır, geçen hafta Pazartesi günü, 

kızgın Akdeniz güneşinin ufka yak 
laşmak üzere olduğu sıralarda ve sır
tında koyu mart bir elbise, boynun
da aynı renk üzerine ince beyaz çiz
gili bir kravat olduğu halde Mısır M il
li Meclisinin kürsüsüne çıktığı za
man sadece salonda bulunan yeni m il
letvekilleri ile dinleyiciler değil, aym 
zamanda evlerde, gazinolarda, kah
velerde ve İş yerlerindeki radyoların 
başına koşan bütün M ısırlılar da bü
yük bir heyecanla onu dinlemıye ha 
zırlanmış bulunuyorlardı. Nâsır ko
nuşmaya başladıktan sonra M ısırlılar 
işlerini güçlerini bırakarak Devlet 
Başkanlarının söylediklerini dınUme* 
ye koyulmuşlardı. Öğle sıcağının ye
rim  tatlı bir serinliğe bıraktığı bu 
saatlerde arı kovam Kıbı kaynaşm a
ya başlayan Kahırede dolaşmaya çı
kan yabancılar o gün, bu koca şehrin 
sokaklarında en ufak bir hayat em a
resine bile raslanmamasına hayret 
ediyorlardı.

Nâsır <ibi aklına estiği zaman, 
vakitli vakitsiz konuşmalar yapan 
bir devlet adamının söyleyecekleri
nin bu derece alâka toplaması için, 
elbette olağanüstü bir sebebin bulun
ması lâzımdı. Mısır Devlet Başkanı,
o gün, yeni Mısır Millt Meclisini açan 
konuşmasını yapacaktı. Bilindiği g i
bi, Mehmet Ali sülâlesinin son 
sultam Farukıın memleketten uzak
laştırılmasından bu yana beş yıla ya
kın bir zaman geçmiş ve Mısır, bu u- 
zun beş yıl içinde, Nâsırın başkan
lığındaki İh tilâ l Konseyi tarafından 
idare edilmişti. İşte beş yıl süren m ut
lak bir diktatörlükten ve kendi du
rumunu iyice kuvvetlendirdikten 
sonra, İh tilâ l Konseyinin geniş yet
kili başkanı, selâhiyetlerinin teşri 
vazifesine taallûk eden kısmını ge
çen Pazartesi günü yeni Mısır M illi 
Meclisine bırakıyor, bu vesile ile 
yaptığı konuşmada da bu beş yıl i- 
çinde Mısırda kaydedilen sivast ve 
iktisadi gelişmeleri bütün M ısırlıların 
gözleri önüne sermeye çalışıyordu.

Geçen ayın başlarında yapılan se
çimlerle kurulan yeni Mısır Milli Mec
lisinin çalışmaları, doğrusu, Nasırın 
yaptığı konuşmadan daha önce baş
lamış bulunuyordu. Nâsırın açış ko
nuşması yapacağı günün sabahında 
Krallığın ilgasından sonra geniş öl
çüde tâdil edilen Kubboh Sarayın

19

olduğu yolundaki iddiaları ile karşı- bağlılığı ile tanınan Başkan yardım-

Castillo Armas taraftarları arasında
KurfunJarı Mr aleyhtarı sıktı
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Mısır sp^inılprindrn bir görünü'}
Tek varti, bol aday!..

da toplanan Meclis üyeleri, teker te
ker kürsüye çıkarak, “Cumhuriyeti, 
Anayasayı ve Mısırın bağımsızlığın ı” 
koruyacaklarına dair yemin etm iş
lerdi. O sabah kürsüye çıkanlar, K ra l
lık  devrinde aynı yere çıkanlardan ol
dukça farklı görünüyorlardı. Eski 
Mısır Meclislerinde Krallarına sadık 
kalacaklarına dair yemin eden Mec
lis üyeleri, çok defa iyi giyim li, zen
gin ve as!l kimseler olmuşlardı. H al
buki bu sefer Cumhuriyete sadık ka 
lacaklarından bahseden kimseler hiç 
de onlara benzemiyorlar, her halleriy
le Mısırın zengin tabakasına değil, 
orta ve fak ir sınıfına mensup olduk

larını belli ediyorlardı. Bundan baş
ka. bunların hpı«f;initı Nasırın adamı 
olduğu da söylenemezdi. Geçen a- 
yın başlarında yapılan seçimler ol
dukça kanlı ve hâdiseli geçmiş, fa 
kat A lbay Nâsır, s«çmenler üzerine 
büyük baskı yapmaktan kaçınmıştı, 
öy le  anlaşılıyordu ki. Mısır d iktatö
rü. adayları büyük bir dikkatle tes- 
bit ettikten sonra halkın bunlardan 
hangisini isterse onu seçmesine ses 
çıkarmamayı - içte ve dışta Mısırda 
bir demokrasi rejim inin yerleşmesi
ni istediği intibaını uyandırmak 
maksadıyla olacak - daha uygun gör
müştü. Mısır Devlet Ba lkan ın ın  bu 
tutum u neticesinde. Assuvan barajı 
projesi direktörü Sam ir H ilm i. Nâ.sı- 
n n  İktisadî mücaviri Dr. Raşid Banıl 
ve ihtilal ileri gelenlerinden Ahmet 

Fuad gibi hükümetçe .seçilmeleri a r
zu edilen bazı tanınm ış kimseler bile 
serim belcelerindeki mahalli rakiple
re yen-.Imiy bulunuyorlardı. Bu rakip
ler. Nâ r rejimine aleyhtar olma
m akla beraber hiç şüphe yok ki. ye
ni M ısır Meclisinde kraldan f^zîa 
kralcı görünmeyecek, pek sık olma

makla beraber bazı fırsatlarda idare
ye soğuk terler döktürmekten kaçın
mayacak kimselerdi.

M ısır Devlet Ba lkanının  yaptığı 
konuşmaya gelince, bir zam anlar ar
kasındaki duvarda Mısır hanedan ar
ması asılı bulunan, şimdi ise Mısır 
Cumhuriyetinin sembolü olan karta
lın kanatlarının himayesi altına g ir
miş gibi görünen kürsüde konuşan 
Albay Nasır, kendi idaresi altında ge
çen beş yıl içinde memleketinin görül
memiş hamleler yaptığını ileri sür
mekten kendini alamamıştı. Mısırın
1 numaralı adam ına göre, bu sürs 
içinde M>sır halkı yeni bir yaşama 
tarzına kavuşmuş ve Mısır yeni bir 
memleket olmaktan kurtularak atom 
çağını yaşamaya başlamıştı. Bundan 
başka, aynı süre içinde Mısır büyük 
iktisadi gelişmeler de kaydetmiş bu
lunuyordu. Bu iktisadi gelişmelerin 

başında, yapılan büyük toprak refor
mu ile yerli ve yabancı sermaye ha
reketlerinin desteklenmesi geliyor
du. Nâsıra göre, yapılan toprak re
formu sonunda Mısırdaki menfaat ay. 
r ılık lan  bertaraf edilmiş ve böy- 
lece siyasî partilerin hikmeti vü
cudu için gerekli sebepler ortadan 
kaldırılm ıştı. Siyasî partilerin orta
dan kalkması ile de Mısır toprakları
nın yabancılar tarafından istismar e- 
dilmesine son verilm iş ve Stlveyşteki 
tng iliz kuvvetlerinin tahliyesi ancak 
bundan sonra m üm kün olmuştur.

Nâ.'ira göre, iktisadi gelişme sa
dece Mı.nr halkı arasındaki menfa
at ayrılık larım  kaldırarak sıya.it par
tilerin lağvını ve boylece Mıcırdaki 
yabancı menfaatlerin tasfiyesini de
ğil, aynı zamanda Assuvân barajı
nın bundan bir müddet önce bütün 
M ısırlılara bir serap gibi görünen m-

şaasını da m üm kün kılm ıştı. Mısır 
Devlet Başkanının Meclis kürsüsün
den müjdelediğine göre baraj projs- 
sinin ilk kısmının gerçekleştirilme
sine pek yakında başlanacaktı. Ancak 
Nâsır, konuşmasında, bunun için ge
rekli paranın nereden bulunacağına 
dair en ufak bir ima bile yapmıyor
du.

Dış politikaya gelince, konuşma
sında geniş ölçüde iç meselelere te
mas eden Albay Nâsır dış politika 
mevzuunda söyleyeceklerini, daha 
ziyade Süveyş Kanalının devlet
leştirilmesinin birinci yıldönümü 
münasebetiyle geçen hafta Cuma gü
nü Iskenderiyede yaptığı iki saatlik 
konuşmaya saklamıştı. Bu konuşma
sında, Mısır Devlet Başkanı şimdiye 
kadar savunduğu dış politika görüş
lerinden ayrılmayarak İsrarla taraf
sızlık politikası üzerinde duruyor, bu 
arada Eisenho\ver doktrinj ile Bağdat 
Paktına çatmayı da ihmal etm iyor
du.

Süveyş
Normale »İneni

ısır Devlet Başkanı Albay Nâsır- 
ın Kaimede yeni Mısır M illî Mec

lisini açış konuşmasını yaptığı sıra
larda Dışişleri Bakanı Mahmud Fev
zi de. Birleşmiş Milletler Genel Sek
reteri Dag Hammarskjoeld’e verdiği 
bir m uhtıra ile, M ısır’ın Süveyş K a
nalının kullanılması sırasında çıka
cak anlaşmazlıklarda La Haye M il
letlerarası Adalet Divanının mecburi 
kazasını kabul ettiğini bildiriyordu

Doğrusunu söylemek gerekirse bu, 
Süveyş meselesini sona erdirmek için 
atılm ış en ehemmiyetli adımdı. F il
hakika, -İngiltere ve Fransa da da
hil. bütün Süveyş Kanalından Fay 
dalananlar B irliği Devletlerinin gem i
lerini Kanalı geçmek mevzuunda ser
best bırakmalarından, yani geçiş ücret 
lerinin Mısıra ödenmesini kabul etme
lerinden sonra, bu devletlerle Mısır ara 
sında en mühim  anlaşmazlık olarak. 
Kanaldan geçiş meselesinden doğabi
lecek ihtilâfların  hangi merci tara
fından halledileceği meselesi kalm ış
tı. Başlangıçta Mısır Kanal ile ilgili 
devletlerin bu Kibl hallerde Milletlera 
rası Adalet Divanına gidilmesi yolun
daki tekliflerine pek yanaşmıyor. M ı
sır Hüküm etinin vereceği şeref sözü
nün kâfj sayılması gerektiğini ileri 
sürüyordu. İşte Mısır Dışişleri Baka
nı Mahmut Fevzi’nin Da? Hammarsk- 
joeld e verdiği m uhtıradan M ısırın bu 
inadından vazgeçtiği bütün açıklığ ıy
la anla/ılıvor ve boylece. Kanaldan 
geriş meselesi biraz daha normale 
yaklaşıyordu.

Hiiveyşten İsrail*»

Kanaldan geçi.- meselesinin norma
le doğru ..eyrettığini gösteren b ir 

hâdi. e de M ısırın gecen hafta lsr«_ e 
m al götürdüğü bilinen ter gemiye ge
çi 5 müsaade.”i vefmenydi.

Talihsiz süveyş seferine kadar İs
rail gemilerinin kanaldan ge«>mefin*
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DÜNYADA OLUP BİTENLER

razı olmayan Mısır, Israile mal gö
türen gemilerin Süveyşten geçmesine 
ses çıkarmıyordu. Fakat İngiliz - 
Fransız taarruzundan sonra Mısır 
hükümeti Israile mal götüren gemile
rin de Kanaldan geçmesini yasak et
miş ve bu yasağı geçen haftaya gelin
ceye kadar titizlikle tatb ik etmişti. 
Ş imdi îsraile mal götüren bir gem i
nin h&dise.sizce Kanaldan geçmesi, 
Mısırın normale doğru gitme arzusu
nu taşıdığını gösteriyordu. Mısır or
dusuna mensup Kanal muhafızları 
Israile mal götüren geminin Süveyş- 
ten geçmesine mani olmamışlardı. 
Sadece gemide bulunan ve bir tayfa 
k ılığ ına giren İsrailli bir gazeteciyi, 
izinsiz resim çektiği iddiasıyla ala- 
koymuşlar ve geminin Kanaldan geç
mesine izin vermişlerdi.

Or ia Doğu
Petrol savaşı

B irinci Dünya Harbi sona erip, A- 
rap yarımadası üzerindeki 09- 

manlı hakim iyetinin tasfiyesi bahis 
mevzuu olduğu sıralarda. Yemene 
komşu olan Aden şeyhliği ile bu şeyh
liğ in  etrafındaki dıger küçük İllke- 
ciklerin, tTmman ve Maskat Sultanlı
ğı ile Katar, Bahreyn ve Kuveyt 
şeyhliklerinin İngiliz nüfuzu altında 
bırakılması kararlaştırılm ıştı. As
lında bu topraklar üzerindeki İngiliz 
nüfuzu Birinci Dünya Harbinin sona 
erdiği günlerden çok önce, X IX . As
rın ilk yarısı içinde kurulmuştu ve 
harbin sonunda İmzalanan barış and- 
laşm alan  bu fiili durumu hukuklleş- 
tirmekten öteye gitmiyordu.

İngiltere, başlangıçta Arap yanm- 
adasının her türlü coğrafi ve tabii ö- 
zellikten mahrum bu çorak ülkeleriy
le. hele Süveyş Kanalının açılmasın
dan sonra, Asyadaki en mühim  m üs
temlekesi H indistana uzanan de
niz yolu üzerinde oldukları 
için ilgilenmişti. Ancak, zamanla, tn- 
gilterenin aynı Arap ülkelerine 
karşı gösterdiği ilginin sebebi değiş
m iş ve Avrupanın en büyük müs- 
temlekeci devleti. H in t yolunun gü
venliği meselesini bir tarafa bı
rakarak, bütün dikkatini bu top
rakların altındaki petrol kaynakla
rı üzerinde toplamıştı. O  kadar ki 
O rta Doğunun ilk  petrolü 1908 y ı
lında İranda fışkırdıktan kısa bir 
müddet sonra, İngiltere, toprak altı 
yapısı bakım ından İran ı andı
ran bu ülkelerdeki bütün r>etrol 
arama im tiyazlarını kendi üze
rine aldığı gibi gerek bu ufak sul
tanlık ve şeyhliklerle, gerekse Osman
lI İm paratorluğu ile yaptığı m uh
telif anlaşmalarla da bu topraklar 
Üzerindeki fiili nüfuzunu bir kere 
daha tejçit ettirmişti.

O rta Doğuda petrolün fışkırm a
sından sonra İrigflterenin bu bölgede 
aldığı petrol arama ve işletme imtiyaz- 
lan  sadece bu sultanlık ve şeyhliKîer- 
rtekıler değildi. Osnaanlı tmparctoriu- 
ttvnvn zay ıflam a?* baklam asından

jm f ş .  s 'A t fB s r â s  m y .

ve topraklarını koruyamaz bir hale 
girmesinden sonra Orta Doğuntfn 
statükosunu Osmantı İm paratorluğu
nun toprak bütünlüğü prensibine bağ
lam akta fayda görmeyerek burada 
kendi hakimiyetini kuran İngiltere, 
İranda ilk petrolün fışkırmasından 
sonra hemen bütün Orta Doğu dev
letlerinden de aynı im tiyazları ko
parmayı ihmal etmemişti. Ancak In- 
gilterenin Orta Doğudaki bu rakipsiz 
petrol arayıcılığı ve işleticiliği uzun 
sürmedi . Amerikan petrol topluluk
larının kendi üzerine yaptığı baskı
lara daha fazla dayanamayan Am eri
kan hükümeti, Ingiltereyi zorlıyarak, 
1928 yıhndan itibaren hemen bütün 
Orta Doğu petrollerinden Amerikan 
şirketlerinin de iştirakin i sağlamaya 
m uvaffak oldu. O sıralarda bu şir
ketlerin en mühim leri Jersey Stan
dart ile Socony petrol topluluklarıy
dı ve bunlar, 1928 yılında. Irak  pet
rollerinden bir pay almayı becermiş
lerdi. California Standart Oil Co. 
-kısa adı: Socal- ise aynı yıl içinde 
Bahreynde petrol araştırmaları yap
m ak im tiyazım  almış ve lÖ36'da da 
Texas petrol topluluğu ile birleşerek 
meşhur Caltex petrol tröstünün İlk 
temelini atm ıştı. Socal ve Texas pet
rol toplulukları, Bahreynden sonra, 
1936 yılından başlıyarak Suudi A ra
bi atanda da petrol araştırmaları yap
m ağa koyuldular ve 1948 yılında da 
gene aynı topraklar üzerinde araştır
malar yapan Jersey Standart ve So- 
cony şirketleriyle birleşerek meşhur 
Aramco petrol topluluğunu kurdular.

O rta Doğu ülkelerinde bu kadar 
dallanıp budaklanmalarına rağmen 
Amerikan petrol topluluklarının nü
fuz- edomedikleri tek yer. Um m an ve 
Maskat sultanlığı idi. Yapılan bütün

A
İsrarlara rağmen, bu ülkelerin sultanı 
Ingilizlerden başkasına petrol im tiya
zı vermemekte inat etmekte, bilhassa 
Aramco topluluğunun zaman zaman 
pasif bir baskı olm aktan çok öteye 
giderek İçişleri müdahaleye kadar va
ran teşebbüslerine, Ing ilizlerin  de teş
vikiyle, daima menfi cevaplar vermek
teydi. Umman ve Maskat Sultanını A- 
ramco karşısında bu kadar kararlı dav 
ranmaya sevkeden Ingilterenin teş
vik ve garantisi ise Aramco’yu sık 
sık sultan ile karşı karşıya gelmeye 
sevkeden de Birleşik Amerikadan z i
yade Suudî Arablstanın desteğiydi. 
Bu mevzuda hâlâ hatırlarda olan en iyi 
örnek, Bureyni vahası anlaşm azlığı
dır. B ilindiği gibi, Suudi Arabistan, 
bundan bir kaç yıl önce petrol yatak
ları bakım ından çok zengin olduğu 
sanılan bu vahayı Umman Sultanının 
elinden alarak Aramco'ya vermek is
temiş, fakat Ingilizler kuvvet ku lla 
narak vahayı sultana iade etmişlerdi. 
F ilhakika, Suudi Arabistan bu şirke
tin  kârından büyük bir pay a lm ak
taydı ve Kral Suud, Orta Doğu pet
rolleri bahsinde memleketlerin İçişle
rine kadar burunlarını sokan İng iliz
lerle iş yapmaktansa petrol ç ıkar
maktan başka bir şey düşünmeyen, 
politik müdahalelerden kaçınan ve 
Ingilizlere nispetle daha iyi hisseler 
veren Amerikalılarla iş yapmayı ter
cih etmekteydi.

O rta Doğunun ufak, fakat yeraltı 
zenginlikleri bakım ından çok mühim  
Maskat ve Um m an Sultântıışrındaki 
son karışıklık geçen hafta içinde çık
m ış ve bir kere daha Ingllterenin za
feri ile neticelenmiştir. Bilindiği gibi, 
bundan ik i yıl kadar önce Maskat 
İm am ı Galib Bin A li sultana karşı is
yan etmiş ve isyanın bastırılması ü-
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Petrol mücadelesinin sahasını gösterir harita
tn$iTfb'fntn 'Amerikan şirketleri'.
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Berine Suudi Arabistan» sığınmıştı. 
Gaiıb Bin A li, geçen haftanın baş
larında, büyük bir âsi kitlesinin ba
şına geçerek bir kere daha ayaklan
m aya teşebbüs ediyordu, tng iliz  D ış
işleri Bakanının Avam Kamarasında 
aöylediğine göre,' asi İm am ın kuv
vetleri bu sefer yabancı devletlerin 
yardım ı ile hazırlanm ış bulunuyor
du. Selwyn Lloyd bu yabancı devlet
lerin hangisi olabileceğini açık lam ı

yor, fakat İngiliz basınç İsrarla bu 
tabirden Amerikâdan silâh yardım ı 
gören Suudi Arabistanı anlam ak ge
rektiğini ileri sUHlyordu. Bazı tng iliz 
yorumcuları ise; bu işte Birleşik A- 
merika’nın da parm ağını aramak ge
rektiğ ini söyliyecek kadar ileri g it
mekten kaçınmıyorlardı. Am a Ame
rikan Dışişleri Bakanlığ ı bu söylen
tileri derhal' ve şiddetle yalanladı.

Geçen haftanın başlarında patlak 
veren ve Ingilizlere göre başka dev
letler tarafından desteklenen bu ye
ni isyanı, Mask a t Sultanı, ancak 
m üttefik i Ingilizlerin yardımı ile baa- 
tırabildi. tsyan çıkar çıkmaz, ara
larındaki himaye anlaşması gereğin
ce sultan Ingilizlerden ■ yardım taleb 
etmiş, bunun üzerine *Bahreyn ve 

Kıbrıstaki üslerden alınan bazı İng i
liz kara birlikleri Umman ve Maska- 
ta sevkedildikleri gibi Basradaki üs
lerinden havalanan Kraliyet Hava 
Kuvvetleri de isyan bölgesini bomba
layarak âsileri sindirmeğe m uvaffa* 
oldular.

İngilizlerin kendi muhalefet m il
letvekilleri tarafından bile şiddetle 
tenkit edilen bu sert davranışları so
nunda, Umman ve Maskat Sultanlı
ğında çıkan ayaklanma şimdilik bas- 
tın lm ış  bulunmaktadır. Ancak bu hâ
dise vesilesiyle, Oı-ta Doğudaki İng iliz 
ve Amerikan menfaat ayrılıkları ve 

müşterek bir politika yokluğu bir 
kere daha bütün açıklığ ıyla ortaya 
çıkmıştır. Bu ayrılık lar bir an önce 
giderilmediği takdirde yeni yeni h â 
diselerin patlak vermesi, sadece bir 
sn meselesi olmakta devam edecek
tir.
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GÖL İNSANLARI

(Kemal Tahlr’ln hikâyeleri. Martı 
Yayınları >îo. 1-2. İstanbul M atbaa
sı, İstanbul - 1956. 190 sayfa, 200 ku
ruş)

Martı Yayınları arasında “Göl tn- 
san lan" adı altında yayınlanan 

Kemal Tahir'in dört hikâyesi 1941 yı
lında tefrika edildikleri zaman edebi
yat dünyamızda bir hayli gürültü ko
parmıştı. Zira o günlerde edebiyatımız 
için köy ve köylü meselelerine dokun
mak hemen hemen hiç akla gelmeyen 
şeydi. Gerçi Yakup Kadri’nın "Y a 
ban” ı, Sabahattin A li ve Sadri E r
temin bâzı roman ve hikâyeleri de bu 
mevzuda ışık tutan eserlerdi ama, e- 
debiyatımız için köy ve köylü mev
zuu gene de yabancı sayılan, hor gö
rülen bir şeydi. Pek çok yazar köy 
dendiğinde Kadıköyü ile Çengelköyü 
köyden saymakta bir m ahzur gör
müyordu. Anadolu köyleri tamantiy- 
le bakir, edebiyatımız için mevzu ol
m aktan uzak dertleri ve sevinçleri ile 
kendi içlerine kapanık yaşayıp duru
yorlardı. Ancak 1941 yılından bu ya
na edebiyatımız bir hayli gelişip ser
pildikten sonradır ki köy ve köylü 
sosyal ilimlerle uğraşanlar kadar ede
biyatçılarım ız için de bir meçhul ol
m aktan çıktı ve pek çok edebi esere 
kaynak oldu. Bu gün artık şiiriyle, ro
manıyla, hikayesiyle, hattâ resmi ve 
müziği ile köy ve köylü sanat dünya
mızda hakkı olan yeri alm ış durum 
dadır. H iç değilse almak yolundadır.

Kemal Talıir, "Göl lnsaıılsrı”nda- 
ki dört hikâyesinde köy ve köylüle
re yer verdiği ilk hikâyelerini yazm ış
tı. O günden bu yana da yazar ayni 
mevzuu romanlarında çok daha etraf
lı olarak incelemiş ve hakikaten ba
şarılı eserler vermiştir. Aradan yıl
lar geçtikten sonra vaktiyle tefrika 
edilmiş olan hikâyelerin bir cilt a ltın 
da kitap halinde toplanması başarılı 
bir yazarın ilk hikâyelerinden bu yana 
geçirdiği safhaları tesbit bakım ından 
cidden kıymetli bir vesika mahiyeti
ni taşıyor. Maamafih “Göl İnsanları” 
ndaki hikâyeler Kemal Tahir’in belki 
de ilk hikâye denemeleri olmalarına 
ve aradan bu kadar zaman geçmesi
ne rağmen bugün bile iftiharla orta
ya çıkarılabilecek değerde, dört başı 
mamur, sağlam yapılı ve başarılıdır. 
Bilhassa kitabın sonundaki Arabacı 
adlı hikâye dikkate değer. Bu hikâye
de ele alınan arabacı tipi, köylü ka
dın tipleri öylesine derinlemesine çi
zilm iş ki bu hikâyesi ile Kemal Ta- 
hir belki de realizmin en başarılı ör
neklerinden birini veriyor. Yapı bakı
m ından bu hikâye de diğerleri gibi 
pek modern hikâye havası taşımıyor. 
Daha ziyade, eski yapılı bir hikâye. 
Eski yapılı ama sağlam ve dayanıklı.

t t  kopuk takım ından bir arabacı. 
Yolda rastladığı ik i yaşlı kadını a- 
rabasına alır. Yolları ayni istikâmete 
düşmektedir ve uzunca bir yoldur. 
Yolculuk esnasında havadan sudan
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derken lâf lâ fı açar ve nihayet evlen
me mevzuu üstünde durur kalır. A ra
bacı bekârdır, gençtir ve üstelik güç
lü  kuvvetli yakışıklı bir delikanlıdır. 
Yaşlı kadınların dikkatin i çeker. 1- 
kisi de duldur ve birisinin evlenecek 
çağda bir kızı vardır. Üstelik de Dek 

çok Anadolu ailesinde olduğu gibi 
aileyi çekip çevirecek bir erkek sık ın
tısı çekmektedirler. Yolda arabacının 
ağzını ararlar. Acaba namuslu, eli 
yüzü düzgün, eli işe yatkın, kadın 
kadıncağız bir kız bulsalar bu avare 
arabacılığı bırakır da evlenir, evinin 
erkeği olur mu ? Bu suale arabacı 
müsbet cevap verir. Verir ama bu 
cevabını verirken hiç de ciddî değil
dir ve sırf alay olsun dive konuşmak
tadır. Kadınlar kendi aralarında kısa 
bir müzakereden sonra arabacıyı köy
lerine davet ederler, maksatlarını 
açıklarlar. Arabacı ilk in  alay olsun 
diye ettiği lâflardan pişman olur. A- 
ma gene de hele bir gideyim de göre
yim bakayım  diye kadınların peşine 
takılır, köye gider. Kadınlar üm it ve 
sevinç içimdedirler. Tanrı onları tam 
kendi gönüllerince bir damada ka
vuşturmuştur nihayet!. Arabacıyı ev
lerine buyur ederler, ağırlarlar. A ra
bacı da büyük bir ciddiyet içinde da
m at gireceği eve girer. Çerkeş civa
rındaki köylerin âdetleri gereğince 
kadınlar arabacıya tam  bir dam at 
muamelesi yaparlar, önüne yemek çı
karırlar, döşeğini sererler, ıstirıhatı- 
ni teinin ederler. Ertesi sabah araba
cı evi şöyle bir dolaşır* Bellidir ki bu 
eve yıllardır erkek eli değmemiştir. 
Evin orasında burasında yıkıklar çö
kükler vardır. Arabacı eline keseri 
alır tamire muhtaç yerleri tam ir eder. 
Am a akşam olmakta ve serazat ruh
lu arabacı sıkılmaya başlamaktadır. 
Evlense buraya yerleşse kendisinden 
aman dileyen bu kadınları memnun 
edecek ve belki kendisi de mesut ola
caktır. Ama o alışm ıştır: Arabası
nın üstüne kurulacak, nerede İş bu
lursa oraya gidecek, avare sürtüp du
racaktır. Böyle bir yerde bağlanıp 
kalamaz. Kadınları ben gidip eşya
larım ı alayım da geleyim diye kandı
rıp arabasına atlar çıkar ve gider.

Görüldüğü gibi mevzu olarak h i
kâye öyle aşın  bir orijinallik taşım a
maktadır. Fakat bu arada yazarın 
usta kalemi erkeksiz kalm ış bir Ana
dolu evini, ipsiz bir arabacı tipini, 
köy yollarını, bir arabacının hisleri
ni öylesine ustaca anlatm ıştır ki h i
kâyeyi zevkle okumamak m üm kün 
olmaz.

ALABİLDİĞİNE

(Tahlr Pamlr’ln şiirleri. Şairler 
Yapm ğt Yayınları: 5 Güzel İstanbul 
Matbaası, Ankara - 1957. 52 sayfa,
100 kuruş)

A labildiğine, Tahir Pam ir’ln ilk-şi- 
■*Mr kitabının adıdır. Tabir Pam ir’in 
şiirle uğraşm ağa başlaması öyle* f>ek
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yeni değil. Halen 28 yaşında olan şa
ir aşağı yukarı 14 yıldır şiir yazıyor. 
Fakat buna rağmen bütttn şiirlerinin 
sayısı yüzü bulmaz. Üstelik şair, k i
tabını hazırlarken bir hayli de titiz 
davranmış ve kitabına yalnız 29 şiiri
ni almış. Bu bakımdan "A lab ild iğ i
ne", süzme bir eser. İnsan kitabı o- 
kurken, lâ f olsun diye karalanm ış şi
irler, yer doldursun diye yazılm ış 
m ısralar ve birbirinden farksız keli
melerle dolu manzumeler okumak 
bahtsızlığına uğramıyor.

Tahir Pam ir belki pek usta bir 
şair değil ama. sam im i ve duyan bir 
insan. Duydukları lâf ebeliğine boğul
madan. yapmacığa kaçmadan söylü
yor. Hemen bütün genç şairler gibi 
dili sade ve temiz. Belli kj şiirlerinde 
dil, şairi bir hayli uğraştırıyor. M ıs
ra mısra, hattâ kelime kelime üstün
de durulmuş sade, sıcacık şiirler. Bü
yük lâflar etmiyor, nutuk da çekmi
yor. Karınca kararınca kendisinden, 
aşklarından, gçrdüğü ve hattâ  gör
mediği ineanlardan söz etmiş. Am a 
dediğim iz gibi uka lâ lık  etmeden. Hiç 
kimseye tepeden bakmıyor. Herkesin 
içinde, herkesin yanında duruyor. Ş i
irlerinde yumuşak yumuşak kardeşçe, 
dostça, ahbapça konuşuyor. Bütün 
şiirler bir sohbet havası içinde kale
me alınmış. D iliniz, hiç bir cümlede, 
hiç bir m ısrada takılmıyor, tökezlemi
yor. Hani su içer gibi derler ya. işte 
Tahir Pam ir'in  şiirlerini de su içer 
gibi rahatça ve zevkle okumak m üm 
kün. Bir şiirinde insanlığın halinden 
bahsediyor, şiirin adı: Hayvancasına .. 
Bir kaç m ısraını buraya aktaralım : 
“Hayvanca doğdu güneş bir sabah - 
Gerindi bir kadınla erkek yatakların
da hayvanca - Rüzgâr hayvanca sil
keledi kavakları - Balyaların arka
sında birbirine sarılm ıştı gördüm  - 
İk i gemici hayvanca - Nasıl hayvan- 
caydı her şey bilseniz - Kurşuna di
zilm işti Cezayirli kardeşler - Hayv&n. 
ca esniyordu kadife koltuğunda bir ba- 
bazade - Ne savaş umurunda ne B ir
leşmiş Milletler Anayasası ne sa
bah - Esmesini biliyordu yalnız hay
vanca - Nasıl hayvancaydı herşey bir
sabah bilseniz.... ”

"A labildiğine” Şairler Yaprağı ya
yınlarının hemen bütün kitapları g i
bi son derece zevkle hazırlanmış. 
Baskısından tertibine kadar, herşeyl 
ince İnce düşünülmüş. Kapak resmi 
ve içindeki İki resim ressam F ikret 
O tyam ın kalemiyle çizilmiş, son yıl
ların bir hayli azalm ış şiir yayınları 
arasında "A labildiğine” başarılı sayı
labilecek bir k itaptır.

Bahçellevler

DÖRT MEVSİM 
ANA OKULU

İT İ BA K İM  - M O DERN  
TESİSAT .  TEM İZ VE BOL 

G IDA
Bahçellevler, 19 cu Sokak, 

No: 21 
A N K A RA  —  TEL: S8425

Fransa
Sacha’nın ölümü

] 949 yılının soğuk bir kış günü. Pa-
1 risin Ortodoks kiliselerinden birine 
sırtında vizon kürkü, yüzünde yarım  
tül peçesi, esmer bir genç kadınla ya
şı altm ışın çok üstünde, iriyarı, şiş
man. kır saçlı ve profilden Louis X I Ve 
pek benzlyen bir adam giriyordu. Ka
dın o tarih in  sevilen artistlerinden La
na Marconi, erkek ise Birinci Dünya 
Harbinin ve “La Belle Epoque” un 
unutulmaz sanatçısı Sacha Guitry idi. 
Sacha tiyatro sanatı yönünden oldu

ğu kadar o meşhur evlenip boşanma
larıyla da Fransızlar arasında şöhret 
yapmış bir şahsiyet idi. 1949 yılının 
bu çok soğuk kış gününde. Parisin 
bir ortodoks kilisesinde beşinci defa 
evleniyordu. O  kadar çok oiyes yaz
m ış ve o kadar çok rol temsil etmişti 
k i artık oyunun nerde bittiğini, ger
çeğin nerede başladığım  Sacha da 
ayırt edemez hale gelmişti. Evlenirken 
olduğu gibi boşanırken de Fransızlar 
onıın yeni bir oyun oynadığını sanır

lardı. Sahne hayatı insanüstü bir sa
nat kabiliyetinin pırıl p ın l parladığı 
bir tu lûattan ibaret olmuştu. Husu
si hayatının bu tu lûatın  bir devamı 
olduğu sanılırdı. Oynadığı bir rolü 
birdenbire yanda bırakır, aklına 
geldiği gibi sahnede hikâyeler an la t

m ağa, taklitler yapmağa v« seyirci
lerini bir perde boyunca tek bir keli
me etrafında oyalamağa başlardı. B u 
na oyalamak da denemezdi. Bir bü
yük kabiliyet, bir büyük sanat kud

reti seyircileri kendine bağlar, hayran 
bırakırdı. Boşanmalan da, evlenmele
ri de bu birdenbire yanda bırakılan ve 
başka tarafa yönelen oyunlanna ben
zerdi. İlk  defa Charlotte Lys6s ile ev
lenmişti. İkinci izdivacı, bu gün dahi 
- hayli yaşlanmış olmasıtıa rağmen * 
Paris sahnelerinde baş rolleri elinde 
tutan ve Paris halkını kendine hay
ran bırakan Yvonne Printemps’la ol
muştu. Yvonne Printemps ilk şöhre
tin i Sacha ile yaptığ ı bu izdivaçtan 

sonra temin etmişti. Zaten Saoha’- 
nın evlendiği kadın lan şöhrete ulaş
tırm aktak i büyük rolü de inkâr gö
türmez bir hakikatti. Sacha Guitry 
Yvonne Printemps’dan boşandıktan 
sonra Mme. Sacha I I I  diye anılan Ja- 
queline Belubac’la evlendi. Sacha’mn 
dördüncü karısı Genevi6ve de Sere- 
ville idi. N ihayet 1949 yılında Sacha 
sahneye yeni bir şöhret kazandırmak 
üzere ortodoks mezhebinden L&na 
Marconi ile evleniyordu. Bu beşinci 
izdiva'eı ortodoks kilisesi usullerine 
uygun olarak icra edildi. O  gün Sac- 
ha ’nın bütün ciddiyeti üzerinde idi. 
Genç gelinle yaşlı dam at kilisenin ev

lenme defterini im zaladıktan sonra 
papaz yeni çiftin başına yaldızlı b i
rer taç koydu. Bu onun sanat ha
yatında da çoktan hakettiği bir ta 
cın timsali olabilirdi. Daha sonra La
na ve Sacha evlilik yüzüklerini par

m aklarına taktılar. Sacha’yı yak ın 
dan tanıyan davetliler kendi kendile
rine: "Acaba nekadar zaman iç in ?” 
diye soruyorlardı. Lana onun k a n a  
oldu.

O  günden bu yana Sacha’mn ad ı

Sarha Guitry ölüm döşeğinde
Doğdu, bilyiidü, yaşadt ve... öldü
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basında eskisi kadar sık geçmez ol- 
muştu^ 1939 dan beri azası bulunduğu 
Acad6mie Goncourt'dan 1948 de isti
fa etmiş bulunuyordu. E lli yıl» aşan 
sahne hayatım  çoktan doldurmuştu. 
Am a Sacha köşesinde gene de boş 
durmuyordu. Tiyatro için yazmaca, 
tiyatro için düşünmeğe devam ediyor, 
du. Radyoda olduğu gibi televizyon
da da yaptığ ı sohbetler onun halk 
karşısına çıkışlarının son izleri idi. 
Tiyatro tarihçileri daha o zamandan 
adını sayfalarına geçirmeğe başla
mışlardı. A rtık  kimse onu kendini be
ğenmişlikle itham  etmiyordu. Sadece 
geçmiş başarılarını övmekle yetini
yorlardı. Son iki yıldır Sacha artık 
yazmaktan da, seyirci karşısına 
çıkmaktan da tamamen mahrumdu, 
öm rünü  tekerlekli bir iskemle üzerin
de yarı meflûc bir halde geçiriyor ve 
mütemadiyen ölümle pençeleşiyordu. 
Son zamanlarda tamnmıyacak kadar 
zayıflamış, sakalı uzamış ve bey&z- 
laşmıştı. N ihayet 25 Temmuz 1957 
tarihli gazeteleri ellerine alanlar Sac- 
hs’nın adının yanında, korka korka 
bekledikleri fakat bu isme asla ya
kıştıramadıkları bir kelimeyle kar
şılaştılar: Sacha ölmüştü. Tanınmış 
Fransız aktörü, tiyatro yazan ve re
jisörü Sacha Guitry 25 Temmuz günü 
sabaha karşı saat 3 (i 20 geçe 73 ya
şında olduğu halde Champ de Marsta
k i evinde hayata gözlerini yummuş
tu. Ö lürken başucunda karısı Lana 
Marconi, en yakın arkadaşı Albezt 
\Villemetz ve hususi sekreteri St^pha- 
ne Prince bulunuyordu. Son dak ika
ları gaynt sakin geçmişti. Aylardan- 
beri ıstırap çeken vücudu nihayet ra
hata ermiş gibiydi.

H ayranlan  şu anda onun televiz
yonda son trörünüşüaü hatırlıyorlar. 
Elinde melon şapkasıyla başka bir 
asra aitm iş gibi görünüyordu. Poiı- 
nefritten doğan ıstıraplarına uzun 
müddet aldm s etmemişti. Fakat ecel 
onu da büyük ölüler arasına dahil et
mekten vazgeçmedi.

150 den fazla eser

S
acha Guitry 21 Şubat 1885 te Rus- 
yanın Saint - P6t£rsbourg şehrinde 

dünyaya gelmişti. Asıl adı Alexand- 
re - Plerre . Georges ve devrin ta
nınmış aktörlerinden Lucien Guitry’- 
nin oğlu idi. Beş yaşında sahneye çık
tı. Babasıyla birlikte Paris’e ıreldiğl 
zaman belki ondan fazla kolleje ya
zıldı. F akat hiçbirinden de diploma 
alamadı. Daha o zamandan tiyatro 
kendisini cezbediyordu. Paristekl 
sahne hayatına ilk defa Versaille'da 
oynanan Hernani’de aldığı bir rolle 
başladı. İlk  piyesi "Le Page” Mathu- 
rins’e kabul edlkligi zaman 16 yadın
da bulunuyordu. Bu haberi ilk ola
rak gelip Jules Renard’a müjdeledi
ğinde: "onaltı yaşında, hiç de fena 
bir baharı değil” diye ilâve etmişti. 
Kendine güveni büyüktü. Fakat Re- 
nard önce ona inanmamağı tercih et
miş ve «aka yollu piyesini hangi isim 
altında oynatacağını sormuştu. Sac- 
htt’nııı cevabı şu oldu: "Tabii kendi

24 ♦

ismimle. Madem ki okadar tanınm ış 
bir ismim var!” 1905’de ise Nono •- 
sim li piyesinin ilk  temsilinden sonra 
Renard. Saoha hakkındaki şüphecili
ğ in i bir yana bırakmak ve hatıratına 
‘‘Guitry bir piyes yazarına gebedir" 
satırlarım  yazmak zorunda kalm ıştı. 
Zaman gerçekten de Sacha’mn velût 
bir piyes yazan olduğunu ispatta ge
cikmedi. 1902 den bu yana 150 den 
fazla tiyatro eseri meydana getirdi. 
Bunların içinde en başarılılarının sa

yısı elliye yakındır. 1912 de kaleme 
aldığı "La Prise de Berg op Zoom ', 
1918 da "Jean de la Fontaıne", 1919 
da "Mon P£re avaıt Raison”, 1934 
de "Le Nouveau Testameoıt” , 1947 de 

"Le Dıable Boıteux” v.s. gibi. Sahne 
piyeslerinden başka film  diyaloglan, 
hatırat k itapları ve ‘‘Deburreau”, 
“Pasteur” gibi dramatik biyografya- 
larıyla da başarı üstüne başan ka

rt uitry'niıı beşinci evlenişi
Ki m dertli bı soımııcu olacak

zajımış- olajı Guitry’yi Fransızlar ni
hayet unutuluşa terketmişlier ve bazı 
yakarlar da I9 'll de kaleme aldığı 
"Le Veilleıir de Nuit" ile 1912 de 
meydana getirdiği 'Ta  Prise de Bçrg 
op Zoom” dan som a şahısında uyanan 
ümitleri o büyük kendini beğenmişliği 
ile tamamen ortadan kaldırdığım  
yazmaktan, bir zamanlar Alceste'i 
ölümsüzlüğe ulaştıran oyunundan 
sonra “şımarmış” saydıkları aktör 
hüviyeti üstüne kalın bir örtü ört
mekten çekinmemişlerdi,

Paris halkı Sacha'yı “Devrin Mo- 
W re” i diye adlandırıldı. Gerçekte 
-oynad ığ ı Alceste hariç . onda bir 
“Moliöre aleyhtarlığı” sezmek daha 
mümkündü. Sâeha'ya göre komediler, 
deki entrik sadece aktörü harekete 
getirep-, onu tahrik eden bir vasıta 
idi. Sahnede bir ipucu yakaladı mı

artık oyununa irticalcn devam ederdi. 
B ir kere de coştu mu ister karşısında 
uyuklayan zengin seyirciler, ister A- 
cademie Goncourt’a dahil meslekdaş- 
lan , isterse bir müddet önce vatan- 
daşlanm  kurşuna dizm iş olan A lman 
generalleri olsun hiç istifini bozmaz, 
herbjrini hicivden, herbirirıe birer tas 
fırla tm aktan geri durmazdı. Bu yüz
den hem çok sevildi, hem hiç sevilme
di. Dostu kadar düşmanı da çoktu. 
K im i onu sanata saygıdan mahrum 
olmakla vasıflandırdı, kim i onda in
san üstü bir kabiliyet buldu.

Gerçek olan bir şey vardı k i o da 
eserlerinin çoğunun mükemmel ve 
yıllar yılı yaşamağa lâv ık bir değerde 
olduğu idi. En büyükler arasında .ya
yılabilmesi için onda eksik olan, olsa 
olsa bir nevi ruh derinliği idi. Herşey- 
den önce hayatını tiyatroya vakfetmiş 
bir sanatkârdı. Adı Fransız Tiyatro 
Tarihinin “Belle Epoque” denilen bir 
altın devre rastlayan sayfalarında 
elbette yer alacaktı.

Milletler Tiyatrosu
Gerçeklesen hayal

Bu ilkbaharda dünyanın dört bir 
köşesinden çeşitli tiyatro teşek

külleri Parise akın ettiler. Sekiz vıl- 
lık bir proje nihayet gerçekleştirilmiş 
ve Tiyatro tarihinde ilk defa bir “M il
letler Tiyatrosu” nun açılışı şerefi 
haklı bir çoğunlukla Fransaya veril
mişti.

Sekiz yıl önce, 1949 da Zürich te 
toplanan bir kongrede Milletlerarası 
Tiyatro Enstitüsü böyle bir tiyatro
nun kurulması arzusunu izhar etmiş 
bulunuyordu. Bir Milletler Tiyatrosu
nun önce nerede kurulacağı m ünaka
şa mevsuu idi. Projenin nasıl m üm 
kün olacağı ise büsbütün ulaşılması 
gfl«* bir hedet olarak görülüyordu. O 
zamanlar böyle bir tiyatronun kurulu
şa hakkında delegeler son derece li
mitsizdiler ve “aman ne iyi olacak” 
dahi diyemiyorlar, sadece düşünceli 
a lın lann ın  gerisinden “m üm kün 
m ü ? ” diye geçiriyorlardı. Zürich 
Kongresi tam bir üm itsizlikle netice
lendi. Böyle bir tiyatro nerede kuru
lursa kurulsun, hiçbir memleket dele
gesi Hükümetine böyle bir projeyi 
kabul ettirebileceğim ummuyovdu. 
Zira arzu çok büyüktü ve devletin 
m uvafakati ve himayesi olmaksızın 
gerçekleştirilmesi imkânsızdı. Fakat 
delegeler arasında bu fik ir üstünde 
ısrarla duranlar vardı. B un lann  ara
sında Fransadan A. M. Ju licn  ne pa
hasına olursa olsun projenin gerçek
leştirilmesini aklına koymuşlardan b i
riydi. Zaman zaman halkın zaman za
man Fransız Hükümetinin nabzım  
yoklamaktan geri durmuyordu. Y a 
vaş yavaş halk ta l>ir “M illetler Tiyat- 

•rosu”na özlemin yer etmekte olduğu
nu anlam akta gecikmedi. İstekler ço
ğaldıkça Hükümetin bu seslenişİPre 
Sağır kalacağı beklenemezdi. Devlet 
böyle meselelerde olsa olsa sağırlaştı
rılm ış olabilirdi. B ir çocuğun mama 

* • 
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istemesi gibi ona tekrar tekrar çığlık
larla, haykırışlarla seslenmek icab- 
edebilirdi. Fransızların yaptığı da bu 
oldu. Her hafta, her ay bu seslere ye
nileri katılıyordu. N ihayet bu sesle
nişler bsr "Paris Festivali" ile netice
lendi. Bu, bir "M illetler Tiyatrosu”- 
nun kuruluşu için atılan ilk  adımdı. 
Japonyamn "K abuk i” tiyatrosuna ve 
Faslılara kadar 27 m illet tiyatrosu 
"Paris Festivali" ne iştirak etti. Bu, 
tiyatroyla ilg ili kimselerin bir “M il
letler Tiyatrosu1' kurulması hususun
daki arzularını büsbütün körlikliye- 
cek başarıda bir festival oldu. N iha
yet Dubrovnik’de yapılan bir M illet
lerarası Tiyatro Kongresinde 21 m il
letten gelen 32 delege oybirliği ile 
Fransız Tiyatro Merkezinden "Paris’
te bir Milletler Tiyatrosunun m üm 
kün oldufcu kadar çabuk eeıçekleşti- 
rilebilmesi için Fransız Belediyesi 
nezdinde teşebbüse geçmesini"istedi. 
Bu Kongre 1950 yılının Haziran ayın

da yapıldı.

Fransızların kendilerine verilen 
bu şerefli vazifeden duydukları haklı 
gurur, Devletin anlayışlı davranışı ve 
nihayet bitip tükenmek bilmeyen bir 
çalışma iki yıl sonra mevyesini ver
miş, “Milletler Tiyatrosu” bu yılın 
Nisan ayında bütün dünya tiyatrola
rına kapılarını açmıştı.

“Milletler Tiyatrosu” nda ilk tem 
sili vermek şerefi ise Yugoslavlara
ait olmuştur. Belgrad Operası o ge
ce Madsenet’mıı "Don Quıchotte’’ unu 
temsil etmiş ve bunu Bartok'un “Le 
Mandarin Merveilleux” sü, Baraııo- 
vic’in “Le Coeuı en Paın d’Epice” iy- 
le bir bale suvaresi takib etmişti. O 
tarihten Haziran ayının, birinci günü

ne kadar “Milletler Tivatrosu”, geçen 
yaz Brecht’in ölümUndenberi karısı 
Mme. \Veigel’ın tek başına idare etti
ği Berlıner Ensemble’ın temsillerine 
sahne olmuştur. Berlıner Ensemble 
bu yıl da Paris’te Brecht’in "La  Vie 
de Gali!6e - Gahle’r.’.n H ayatı” ile 
“Mdre Courage . Cesaret Ana” sim 
temsil etmişlerdir. Bocimin tiyatrosu 
ise bu devre içinde "M illetler T iyat
rosunda" yine Brecht’in “L ’Op^ra de 
Quat‘ Sous" isimli eseriyle Wede- 
kind’in "Le Marquıs von Keith” isim 
li eserini, Saıtre'ın "Le Diable et le 
Bon Dieu” sünü sahneye koymuştur. 
Berlin Schiller Tiyatrosu bu tiyatro 
ziyafetine Faulkner'in "Requiem po- 
ur une Nonne” u, Vittorio Oassman 
Tiyatro Kumpanyası A lfieri’nin “O- 
reste” si ve Shakespeare Memorial 
Th^atre de Stratford’daıı bir grup 
I-aurence Oliver ve Vivien I^eıgh'uı 
baş rolleri oynadıkları "Titus Andro- 
nicus" la iştirak etmişlerdir.

Temeli atılm ış bulunan “Milletler 
T iyatrosu"nun tiyatro adına başardı
ğ ı ilk hizmetler şüphesiz dünya ça
pındaki bu temsillerden ibaret kalm a
mıştır. Gayesine uvırun olarak burada 
Fransız Tiyatro Merkezi bir seri kon
feranslar da tertiplemiş, oynanan e- 
serlerin tartışması yapılmış, tiyatro 
hatıraları anlatılm ış, dünyanın her ta. 

rafından gelen bir çok tiyatro münek
kidi ve tiyatro teknisyeni burada 
karşılaşmak, konuşmak ve tartışm ak 
im kanını bulmuşlardır. Bu ta rtılm a 
lar arasında eu enteresanı şüphesiz 
Hi Mr. Weber’le Brecht’m  karısı Mine. 
Helene Weigel arasında Brecht’in ça
lısına tarzı hakkında vukubulan kar
şılıklı konuşma olmuştur.

İstanbul
Kendini tan»!.

S
ıcak b-.r gündü. Topkapı müzesi
ne çıkan dik yoku.ta kar-.ılaçan 

hanım lar, birleştiler. Her Salı günü, 
öğleden sonra iki sularında aynı yo
kuşta buluşurlar ve hararetli hara
retli konuşurlardı.. Yalnız mevzuları 
biraz değişikti, "a ltun  varak”, "sa
mur fırça” gibi oldukça az duyulmuş 
kelimeler bu konuşmalarda sık sık 
tekrar eaıürdi. Uazı maddelerin piya
sada bulunmaması da bu hanım ları 
birinci derecede ilgilendirirdi ama bu 
ne tahm in edilebileceği gibi "aseton”- 
un yokluğu ne de filânca "kunıaş 'ın 
elini ayağını ortadan çekmesi mesele- 
siydi. Yokuşta buluşan hanım ların me
selesi suluboya derdi, kağıt derdi, fır
ça derdiydi..

Topkapı Sarayının tarih i kapısın
dan içeriye girince bir an sustular ve 
adım larım  sıklaştırdılar. Bahçelerden, 
avlulardan, koca selvi ağaçlarının a- 
rasından geçtiler. Müştem ilât kısm ı
nın tarih kokan merdivenlerini t ır 
mandılar, Dr. Sühely Ünverin nakış- 
hanesine girdiler.

"Hoca" uzun bir masanın bir kena
rına, talebelerinin yanına oturmuştu 
Hem çiziyor, hem konuşuyordu:

“ Mesele, en mühim  mesele çiz
diğiniz lıer çi"ginin Türk kokusunu, 
Türk ruhunu. Tiirk'Ü taşımasıdır, dedi. 
Sanatta teknik birdir. Avıupalı için 
de, Asyalı için de bu değişmez. Ancak, 
bir Türk Nötre Danıe kilisesini çiz
mek isterse ona ruhunu veremez, 
ama Üsküdardakı su eski mescit, bir 
minare, b,r eski Türk evi size neler 
söylemez! Çizdiğinizi duymanız ve 
ona ruhunu verebilmeniz şarttır” .

Dr. Süheyl ünver 21 senedir bu oda
da, fahri olarak talebelerine tezhıb 
ve tezyini resim dersleri veriyordu 
ve işte bu odada, Topkapı Sarayı na- 
kışhanesinde, bir vakitler terkedilmek 
tehlikesi ile karşı karşıya kalan bu 
güzel sanatımız, aşkla ve çok yeni 
bir anlayışla idame ettiriliyordu. Ta
lebelerin büyük bir ekseriyeti kadın
dı. Hocaları onlara önce Türk eser
lerini diğerlerinden ayırt etmesini 
öğretiyordu. Minyatürde olsun, tez- 
hibde olsun, Selçuk ve Osmanlı Türk- 
leri kendi mahallî ve ince zevklerini 
katarak, kendilerine has bir usul vü
cuda getirmişler, Arap ve Acem ekol
lerinden tamamiyle ayrılm ışlardı. 
Görmeye alışanlar bunları derhal a- 
yırt ederlerdi.

Bu en mühim  meselenin yanında 
elbette ki; işin tekniği de çok mühim di 
ve Dr. Sühely Ünver çizerken, bunun 
için, mütemadiyen izahat veriyordu. 
Meselâ bir tezhib yapılırken “a ltın” 
fırçaya alınışı çok mühimdi. Meselâ 
yazı daima kuşbakışı yazılmalı, bunun 
için hususi bir çalışma masası yok
sa, ayak ayak üstüne atılarak diz ü- 
zerinde çalışılmalıydı. Iş ık  mühimdi; 
renklerin seçilişi daha da mühimdi.Festivald i Brecht
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Topkapı Sarayında çalışan tezlüpçiler
Eskiden çıkanları yeni

Müzelerimizde şaheser örnekleri bu
lunan kâğıttan  oyma işinin bir yapış
tırma usulü vardı ki bunu bilmek el
bette şarttı. Meselâ deri üzerine de 
motifler yapılabilirdi; ama bunun da 
hususi bir muamelesi vardı.

Yapabilmenin bir şartı da bakmak 
ve bakmasını bilmekti. Süheyl Ünver 
çizgilerini talebelerine ameliyat m a 
sasındaki operatörün gösterdiği titiz 
likle gösteriyordu. tnsan narnl nazari 
derslerle operatör olamazsa naza) f 
derslerle de elbette resim yâpamazdı.

İşin en zevkli tarafı bırşeyler keş
fetmekti. Anadolunun çok eski evle
ri kıymetli Türk motifleri ile süslü i- 
di.. Dr. Süheyl Ünver bu münasebet
le Bursaya yaptığı bir seyahatten 
bahsetti. Çok eski bir evin, ocak tezyi
natında Sultan Murat devrine ait va- 
nl 180 senelik motifler görmüştü. B.r 
nıeyva sepeti, muhtelif buketler, du
varlara yarılm ış şiirler cidden görül
meğe değerdi. Bu motifleri derhal a l
mış. talebelerine getirm işti ve bun 
lardan bir tanesini ayna usulü çalış
ma ile gösteriyordu.

Dr. Sliheyl Unverin Topkapı Sara
yındaki çalışma odasında kendi 
kompozisyonları, birçok eski örnek
ler. camilerden alınm ış yazılar, çini ü. 
zerine çalışmalar vardı. Talebelerin 
tabaklar ve vazolar üzerine işledikleri 
motifler hu güzel sanatım ızı halka 
indirmek, tanıtmak. se\’dirmek bakı
mından mühimdi. Fakat Dr. Süheyl 
Ünver hakiki sanatın ancak kâğ ıt ü- 
zerinde yaşıyacagtna inanıyordu.

Dr. Süheyl Ünver bugünkü süsle
me Rönesansımızı muhakkak maziden 
yapacağımızı söylüyordu. Bu nasıl o- 
lacaktı? Elbette ki eski çini ve tez- 
hib bugünkü hayatım ızda artık yer 
alamazdı. Kıyafetler, süsler gibi bu- 
günun tezhıb ve tezyin sanatı da çok

sadeleşmişti ve günün şartlarına gö
re bir görme seviyesi vardı; bunun 
haricine çıkamazdık. Ancak eskiyi in 
celemek, bunlardan deıs almak, tak 
lide kaçmadan bugünün zevk ve ih ti
yacına göre yeni birşeyler yapmak 
lâzımdı. Esasen "kreasyon" denilen 
şey de bu de f il m iydi? Ne tak lit ne 
de uydurma “kreasyon" İ3minj ala
mazdı.

Dr. Süheyl Ünver yavaş yavaş çi
ziyor, yavaş yavaş konuşuyordu. K a
pı mütemadiyen açılıp kapanıyor, 
Türk ve ecnebi birçok dostlan sanat
kârı çalışma odasında talebelerinin

arasında görmeğe geliyorlardı. Bir 
dostu ona eski bir mezar taşında bul
duğu güzel bir yazıyı getirmişti. 
Müslüman olmuş beynelmilel bir p i
yanist. Gilles Guilbert. tâ  İrandan re
simler toplamıştı ve sanatkârın fikrin i 
alıyordu. Amerikalı bir gazeteci, Dr. 
Süheyl Ünverin Ekimde basılacak o- 
lan pulunun mevzuu hakkında iza
hat alıyordu. Bu Süleymaniye Camı- 
In in  taram a btr resmi idi. Seneye ba
sılacak olan "Koca Sinan"ın portresi
ne gelince bütün alâkayı topluyordu. 
Dr. Süheyl Ünver yalmz talebelerine 
değil btitün dostlarına Türk sanatım. 
Türk ruhunu tanıtmağa, sevdirmeğe 
çalışıyordu. "Kara Memi" gibi büyük 
Türk sanatkârları anılmak İçin yüz
lerce aene sanki onu beklemişlerdi.

Talebeler hem dinliyor, hem ça
lışıyorlardı. Bir tanesi tam üç saattir 
eliyle gümüş eziyordu. Bir başkası 
Yavuz Sultan Selimin m inyatürünü 
yapmaya çalışırken bir d ığen oyma 
işi ile meşgul oluyor, birçoklan tez- 
hib yapıyorlardı. Arada sırada yoru
lan bir baş, pencerelere doğru uzanıyor 
du. Masmavi denizi, narin minarele
riyle İstanbul ne kadar dinlendiriciy
di, ne kadar bizle dolu idi!. Manzara 
hocaya yardım ediyordu. Birşeyi an
lamak. onun ruhuna varmak için bak
masını öğrenmek lâzımdı. Eser vere
bilmek. tutunmak, yaşamak İçin de 
kendi kendimizi tanımam ız şarttı A- 
ma yepyeni bir zaviyeden, yepyeni 
gözlerle, yepyeni bir dünya anlayışı 
ile bakarak..

Çarşı-Pazar
Ucuzlayan şey : Nükte!

t stanbul deyince eskiden gözümü - 
-*■ ziln önüne hep Beyoğlu vitrinleri 
gelirdi. Am a bu yaz İstanbıılun göz

Dr. Sıihryl t nver talebeleri arasında
Göz nuru, el emepi
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Ünıit
Jale CA N DA N

B azı günler içlin üm itle doluyor. 
Tanımadığım  bir muhite giriyo

rum ; bakıyorum ki birçok insanlar 
kendilerini başkalarına hasretmiş
ler. Meselâ bir dernekte bir kadın
la tanışıyorum: Onun herhangi bir 
İçtimaî derili, kendi şahsî ve aile
vî dertleri gibi benimsediğini gö
rüyorum. Bir sanat muhitinde bü
tün enerjisini, bildiğini öğretmeğe, 
yaymağa harcıyan. hayatını men
faatsin, bir gayeye veren muhte
rem bir zatla konuşmak im kânını 
buluyorum. Bazan güzel tesadüf
ler oluyor: Güneş banyosu yapan, 
mehtabı seyreden gençlerin mem
leket meselelerini konuştuklarını 
duyuyorum. İtidalle, bilgi ile, hisle
re kapılmadan konuşuyorlar. Ba
kıyorum en kendi halinde insan b i
le sıkıntı ve pahalılık mevzularını 
artık yalnız kendi bütçesinin za
viyesinden görmüyor. Bakıyorum 
»ivasi fikirleri ne olursa olsun, her
kes yapılan her İyi şeyi alkışlıyor, 
her yanlış hareket ise cemiyette
muhakkak bir tepki yaratıyor.
Gazetelere göz atıyorum, inandık
ları fikirleri savunan kimselerin 
her sahada çoğaldığını görüyorum. 
Bazan baııa yobazları unutturan 
bir hakikî müslümana rastlıyorum. 
Bazan bir tek İnsanın gösterdiği
medeni cesaret sayesinde, bilgi İle, 
nice yanlışlıkların düzeltilebilece
ğine şahit oluyorum. îşte o za
man büyük bir huzur duyuyorum. 
Neş'eliyim, mesudum, İçini içime 
sığmıyor. Bazan da bu halime şa
şıyorum: Bana ne oldu? diye. Bu 
hal cemiyetin dertleri ile dertlen
mek, sevinci ile neşelenmek. <*• 
■niyet kaygusu He dolu olmaktır. 
E trafım da her an fazlalaştığını 
gördüğüm , içimde hissetmeğe baş
ladığım  şey işte budur. Yarına I- 
namnamın sebebi de budur.

>- ---- -

bebeği manavlar! Karpuzlar, şeftali 
ve kayısılar, küçücük arm utlar süs
lenmiş püslenmiş rafa çıkmışlar, ken
dilerini bir ağıra çekiyorlar ki Bey- 

oğlunun kürkçü dükkânları ile reka
bet edecek duruma geçmişler. Bizim 
kırk yıllık vefakâr dostumuz doma

tes bile z&nıan zaman onlara uymak 
hevesine kapılıyor. Buna mukabil İs
tanbul et derdini bir derece hallet
miş. Amerikadan gelen muazzam sı
ğırlar hiç te fena deği;, koyun da 
kilosu 5 liradan satılıyor.

Mağazalarda oldukça çeşitli yaz
lık  kumaşlar var.. Metresi 10 liraya 
satılan parlak saten - poplinler, içini 
gösteren ince çizgili ucuz pamuklular, 

çeşitli basmalar göz kamaştırıyor. 
Bilhassa bazı mağazalarda fevkalâde

güzel has ipekliler mevcut: Emprime 
taftalar gayet supl, şifonlar gayet 

cazip renkli, “krep damur” 1ar fevka
lâde ağır ve güzel dokunmuş, yalnız 
istediğiniz has ipek taftayı, istediği

niz krep damuru, istediğiniz şifonları 
her zaman bulabilmeniz ihtimali 
pek zayıf.. H atta astarlık sun'i taf

talar bile ortadan kalkm ış mahdut 
renkleri, metresi 15 liradan başlamak 
üzere bulunuyor.

Vitrinlerde en cok göze çarpan 
yenilik “hazırelbisecilik".. Parfümöri 
mağazalarında bile, hiç olmazsa b»r 

hazır bebek elbisesi var. Bu arada 
"Gülok” gibi müesseseler çok terak
ki etmiş.. Fakat bunların haricinde 
"hazırcılık”, henüz zevksiz ve paha

lı, belli ki “im a lât"a  verilen fazıa 
kârdan istifade etmek gayesi ile a- 
lelacele ortaya sürülmüş. Sun’l deri
ler pek mebzul ve metre ile satılınca 

pek ucuz., içinde kaplan derisini, cey
lanı, süedi tak lit edenler var. Fakat 
bunlar çanta haline gelince gene bir 
hayli pahalılaşıyorlar..

Güzel ayakkabılar çok pahalı.. 
Bunların işçiliği cidden iyi, ama m al
zeme şüpheli..; Büyük mağazalarda 

deniz takunyaları bile 60 liraya fır la 
mış!. Am a üstleri rafia ile işli, to
pukları teşkilâtlı..

Yalnız unutm amak lâzımdır ki bu
rası İstanbul... Becerikli hanım lar bu
rada daima çok ucuza çok güzel g i

yinebilirler.. Mahmutnaşa gene ucuz 
ayakkabıları, sürpriz kumaşları ile 

pek revaçta.. 12,5 liraya satılan ter
lik ayakkabıların fiat sırnna akıl er
miyor.. Kumaşların sallandırıldığı kü
çük dükkânlarda hanım lar bitip tü 
kenmez hazineler buluyorlar.

Istanbulda alışverişe çıkanlar bir 
şarta riayet ettikleri takdirde rahat 
edebilirler: Aradığını değil bulduğu
nu almak şartı! Çarşı - pazarda en 

çok bulunan, en ucuz şey de “espri"- 
dir.. Geçen yazdan bu yaza İstanbullu 
espri yapmak babında çok zenginleş
miş.. Her lâfın arkasından bir espri 

çıkıyor ve her sualinize bir espri ile 
cevap veriliyor.

A R A Y I Ş
AYI.IK RUEHtYAT İIKBUİHİ

Beğeneceğiniz bir dergi 
Abone olutıuz

Sayısı 25 Kr.. Y ıllık

abone 3 liradır.

Haberleşme Adresi •
Posta Kutunu : 195, AN K ARA

Bale
Afrika dans<*diyor

S ahnede bir A frika köyünün kulü
belerini temsil eden, bambu ka 

mışlarından, yerli kumaşlardan, yerli 
motifler ve renk birleşimlerinden 
meydana gelmiş, Klee ve M iro’yu 
uzaktan andıran bir dekor var
dı. Fakat bu zevkli sahneyi, 
İstanbul açıkhava tiyatrosunun bü
yük sinemaskop perdesi bozuyordu. 
Nedense bu perdeyi kaldırmak veya 
üstüne siyah bir fon örtmek kimse
nin aklına gelmemişti. Az sonra ışık
lar söndü. Seyircilerin duygularını, 
sinirlerini bir anda kıskıvrak ele ge • 
çiren bir tam tam ritm i duyulmaya 
başladı. Programda ilk numaranın 
“Tam Tam Çağırışı” olduğu yazılıy
dı ve karşısında şu not vardı: “A k 
şamları köy meydanında baş tam- 

tamcı çalmıya başlayınca hiç kimse 
tam-tamın sihirli çağırışına karşı ko
yamaz; A frika dansa hazırlanır". 
Gerçekten bu, karşı koyulamıvacak 
bir çağırıştı. Iş ık lar yanıp sahne ay
dınlandığında A frika dansediyordu.

* Keita Fodeba’nın A frika Balesi, bu
güne kadar Istanbulun gördüğü -Ar.- 
karanın da bugünlerde göreceği- en 
değişik, en tesirli temaşa hâdisesi o- 
lan temsiline başlamıştı.

Programda A frika hayatının ge
leneklerini, taassuplarını, inançlarını 
aksettiren 28 parça vardı. Kiminde 
kötü ruhların kovulması anlatılıyor, 
kiminde kâinatın  yaratıcısına saygı 
sunuluyor, kiminde bir genç kız sihir
bazlar tarafından cezaya çarptırılı
yordu. Parçaların hepsi dans değildi; 
trupta şarkıcılar da vardı. Bunlar, 
yerli çalgıların refakatiyle, çoğunun 
konusu aşk olan şarkılar söylüyorlar
dı. Kullanılan çalgılar arasında bir 
çeşit flüt, ksilofonun iptidaisi balo- 
fon adlı bir çalgı, bağlama ile arp a- 
rasında bir ses veren ve biçim bakı
m ından da buutları büyütülm üş bağ
lamaya benziyen bir başka çalgı -ko
ro- vardı. Temsilin daha ilk iki üç n u 
marasında anlaşıldı ki Fodeba tru

puna dahil 29 üyenin hepsi doğma 
büyüme dansçılar ve musikişinaslar
dır. R itm  onlar için ödünç alınmış 
birşey değildi; ritmle dünyaya gel
mişlerdi. Musikilerindeki ritm  zen
ginliği ve m uğlaklığ ı birçok Avrupa
lI besteciyi mahcup edecek derecedey. 
di. Armonisiz ve melodisiz musiki ola
bileceği, fakat ritmsiz olamıyacağı 
gerçeği, icralarındaki ve yaratışların
daki mükemmellik ancak en büyük 

caz davulcularıyla - bir Max Roach i- 
le, bir Shelley Manne ile - kı
yaslanabilecek tam  - tanıcıların 
her sahneye çıkışında doğrulanıyordu. 
Dansedişleri, Avrupa geleneğinden 
şüphesiz ki tamamen farklıydı. 
Onlar İçin sahneye çıkmadan ön
ce bar eğitim i görmek, adaleleri ısıt
mak, uçlu ayakkablarla dansetmek,
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pozisyonları yahut “foüett6”l«rin, 
“entrechat” larıîı nasıl yapılacağını 
öğrenmek gibi meseleler yoktu.

Cazla kıyaslama

A frika folklorunun bu gerçek, 
tipik örneği, caz musikisinin bu 

k ıt’aya neler borçlu olduğunu bir ke
re daha göstermiş oluyordu. Cazın 
kaynağını A frikadan aldığı iddiasını 
reddeden bazı tarihçileri ve tenkitçile
ri cevaplandırırken Keita Fodeba 
balesi iyi bir koz olabilirdi. BugUniln 
cazını meydana getiren birçok unsu
run iptidai biçimi A frikada henüz ya
şamaktaydı. Caza ayırıcı vasfını ve
ren ritm  çokluğu tam-tam ritmlerın- 
de de vardı. Tempo bakımından. A v 
rupa musikisinin "zayıf zaman" de
diği ikinci ve dördüncü vuruşların kuv
vetliliği hem cazda hem de A frika mu
sikisinde aynıydı. Bir caz icrasının di
ğer bir ayırıcı vasfı, temponun akıcı
lığını ve hayatını anlatan “swing" de
nen şey, Fodeba trupu tanı-tamcıları- 
nın icrasında zenginliğiyle mevcut
tu.

Ca.za has bazı biçim ve tekniklere 
de A frika folklorunda rastlanıyordu. 
Trupun flütçüsü Lancine'nin çalgı
sından çıkardığı gıcırtılı ve tıtrel: 
ses, cazda -bilhassa trompette- uygu
lanan growl tekniğinden başka bir şey 
değildi. Zaten cazda. Duke Ellington 
orkestrasında, bıı seslerin geniş ölçü
de kullanıldığı üslûba “style jungle ’ 
denmemiş m iydi? Fodebanm  gereK 
çalgıcılarının, gerek dansçılarının 
cümleleme tarzı, caz cümlelemesine 
büyük yakınlık lar gösteriyordu. Bun
dan ba?ka cazdaki " r ıf f” biçimine çok 
benziyen bir şarkı söyleyiş tarzı, tem 
sildeki numaralardan birinde, d ikkat
li dinleyicilerin gözünden kaçmadı. 
Riff. bir ritmık-melodık motifin ostı- 
nato halinde tekrar edilmesi manası

na gelen bir terimdir. Söz konusu 
numarada, şarkıcı kızlardan biri bir 
melodi söylerken arkadaki “koro” nun 
durmadan bir motif tekrarlamasının, 
riff’leriylc meşhur Count Basie or
kestrasında meselâ trompet solo ya
parken arkada orkestranın bir riff 
çalmasını akla getirmemesi elde de
ğildi.

Cazın yalnız A frika musikisi ol
madığı, Avrupadan da çok şey aldığı, 
çeşitli musikilerin bir halitası olduğu 
bilinir. Cazın, uygunsuz bir karışma 
olmayıp, bu unsurların tam  bir sente
zi olması dolayısiyle A frikaya ait 
şeylerin cazda tereddiye uğram ış ol
duğu söylenemez. Bununla beraber 
son yıllarda, bu • musikideki A frika 
unsurlarım kuvvetlendirmeye doğru 
bir temayül de gözden kaçm am akta
dır. Bu hareketin daha şuurlu bir ha
le gelmesi, cazın Avrupaya değil kay
nağına doğru gitmesi, bugün ileriyo 
doğru giden bir yol bulma bakım ın
dan buhranlar içinde çabalayan ca
zı aydınlığa çıkarabilir. Fodeba Ba- 
lasi bunu da düşündürdü.

Dansçı nazır

Heyetin umum  müdürü Geita Fode- 
bu’nın Glıaııa Devleti İçişleri Ba

kanı olduğu dnlıa aylar önce gazete
lerde bildirilm işti. Danseden bir dev
let adamı görme merakı, bu temsiller 
için alâka çeken başka bir husustu. 
Fakat dansçı bakan, devlet işlerinin 
çokluğu dolayısıyla bu turneye katı
lamamıştı. Bununla beraber program
da, Keita Fodeba’nm hazırladığı “P a 
zar Yeri" adlı bir dans vardı. Bu par
çada, A frikada yağm urlar başlayın
ca halkın pazar yerinde, yağmuru 
ku tluna  dansına başlaması an latılı
yordu. A frikada herşey, dansetmek 
için bir vesileydi.

Keita Fodeba trupunu, Paris’e

Fodeba bitlettin d eıı bir dansöz
Mahalli kıyafet!.

tahsil etmek için gelen Afrikalılardan 
meydana getirmişti. Bu öğrenciler, 
A frikanın çeşitli bölgelerinden gel
dikleri için trupun repertuarında, bü
tün A frikanın  değilse bile, Kongo, 
Senegal, Sudan, Fildişi Sahili, Daho
mey gibi birçoty bölgenin folkloru 
temsil edilmiş oluyordu. Trup, baştan 
başa bütün Avrupada temsiller ver
miş, heryerde muazzâm bir başarı 
kazanmış, sonra A frikaya dönmüş, 
program ını yeni baştan hazırlamış 
ve tekrardan bu turneye çıkmıştı. 
Trupun, gerçek A frika folklorunu ta 
n ıttığ ına güvenilebilirdi. Ctinkü Fode
ba, maksadının, seyirciyi doğrudan 
doğruya bir A frika köyünün ortasına 
götürmek, orada ne görebilecekse 
sahnede onu sunmak olduğunu, folk
loru değiştirmeden sahneye nakletti
ğini, ancak gerçek hayat ile sahne 
arasında görüşe müteallik fark lar ol
duğu için "hafif bir adaptasyon" ge
rektiğini söylüyordu.

Temsilin baştan sona hiç bir ak
sama, gecikme olmadan, teşkilâta 
müteallik hiçbir falso verilmeden, se
yircinin alâkasının bir an bile dağ ıl
masına yol açmadan cereyan etmesi, 
vahşi A frika ’nın kendini medenî sa
nan birçok memleketten daha mede
ni olabileceğini düşündürdü. Falsolar 
bize a itti: Sinema nerdesinin kaldırıl
mam ış olm ası; bazı sevircilerin, sahne
de kom iklik yapıldığını sanıp kahka
halarla gülmeleri; sivesi bozuk birinin 
oparlörde, gülünç bir azınlık Tür’.c- 
çesıyle dansları izah etmiye kaile* 
ması; elektriklerin zamanında yanıp 
sönmemesi...

Keita Fodeba temsilleri her ba
kımdan gösterdi ki “karanlık  k ı tV ’ 
dünyaca, alışm adığ ım ız’ bir ışık vere
bilir.
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ski H atay m i lletv «killerinden Ab- 
«kırrahıııaıı Melek'in kızı <W>kv« 

Melek İle genç hariciyecilerimizden E r 
dem Ener'in düğünleri geçen h a fta 
nın sonunda İstanbul da yapıldı. D ü 
ğün  bir kelime ile muhteşemdi. Da- 

mad, Prenses Fahriinnlsa Em ir Zeyd’- 
in yeğeni olduğu İçin İrak Kralı 
Faysal ila düğünde hazır bulundu ve 

yeni evlilere saadet diledi.

★

Basra - Bağdat arasında bulunan 
üç vilâyete dağılm ış 35 bin ki/jilik 

Beni-Tamin aşiretinin başı olan Şeyh 
llassan Sulıcyli Başbakan Adnan Men

deres'in “davetliler listesi"ne ka tıla 
rak HSlton’a yerleşmiştir. İk i yeğenini 
yanından ayırmayan ve başındaki ga
rip örtüyü çıkarmayan aşiret reisi di- 
ğ«r Irak lı şeyhlerin aksine halk ın
dan vergi taihsil etmediğini, evlenmek 
veya çocuklarını tahsile göndermek 
isteyenlere lâzım  olan parayı hibe et
tiğ ini söylemiştir. Bir müslüman ola

rak İs lim  dünyasının iftiharı Istan- 
bula hayran kaldığuıı ifade eden 
şeyh, Arap-lsrail münasebetleri hak 
kında bir suali, “Türkiyenin Arap
memleketleriyle iyi münasebetler ku.v 
m ak İçin atacağı her adım, A rap dün
yasında hemen iyi bir karşılık bula- 
caktır" şeklinde cevaplandırmıştır.

★

"\J\J ashington'da çıkan “S tar” ga- 
“ v zctesinin muharriri ve eski Türk 

dostu Constantine Broun eşi ile bir
likte İstanbul® geldi. A ta türkü yakı- 
ııen tanıdığını söyliyen Amerikalı m u
harrir. iki Oflunun doğduğu Beyoğlu, 
Suterazisi sokağının im ar durumunu 

gördükten sonra. “İstanbul, şehri 
bombardımandan çıkmiış bir manzara 
arzediyor. Am a sonu iyi olacak” de
di. Mr. Brovvn, bu seyahati esnasında 
yazacağı makalelerin çoğunu KVbrıı 
meselesine hasredeceğini söylemiştir.

★

( ^ !  “ a İçişleri BakanıKeita Fode- 
ha'nin kurduğu A frika Bale tru 

pu birkaç günden beri İstanbul hal
kına değişik, güzel saatler vaşatıyor. 
Açık Hava Tiyatrosunun gala gece
sinde bulunan ve birçok ecnebi dost
larını davet eden Ayşe Kâzım  Taş
kent. k ızkardw i Hatice A rif D m ıircr, 

Time mecmuasın m Orta Doğu ve 

Türkiye mümessili Robcrt Neville 
ve Mary Neville, Vedat Nedim Tör ve 

birbirleriyle çok an la^m  A lm an asıllı 
karısı ve elini, Haldun Dormen ve 
yanından ayırm adığı Cep Tiyatrocu 
kadrosu Afrikalıların danslarına hay
ran ksÖanlann bacındaydı.

★

T ısveçin meşhur diş doktoru histopa-
1 toloji profesörü Mr. GüstavKon tet
kiklerde bulunm ak üzere Istanbula 
geldi. Şekea-li gıdaların dişlerin çürü
mesine sebep olduğunu şoylv/en his-

I Y E T

topatolojist Ispartada bulunan flüor- 
lu suların diş çürümesini önleyici bir 
hassaya sahip olduğunu ve bu sebep
le bütün dünyadaki meslekdaşlanmh 
İsparta sularıyla yakından a lâkalan
dığın ı söyledi. Memleketimizin türlü 
tür lü  cevherlerini ve bunların kıyme
tini bize öğreten yabancıların sayısı
na bu süratle bir kişi daha eklenmiş 
oldu.

★

B irleşmiş Milletler G ıda ve Ziraat 
Organizasyonu Um um  M üdürü Mr. 

Sen memleketimize geldi. Uzun sene
ler, m uhtelif memleketlerde Hindista- 
nı Büyükelçi olarak temsil eden Mr. 
Sen Nehru kadar yakışıklı bir H intli. 
Türkiye’nin havası yaramadığından 
feci bir nezleye tutu lan Mr. Sen Is-

Gina i/ollobrigida
Anne!..

tarak  sabah saat 9’da bir basm top
lantısı yaptı. Orm ancılığın ehemmiye
tinden uzun uzun bahseden Mr. Sen 
Türktyede kald ığı sekiz gün zarfında 
ik i büyük orman yangını gördüğü
nü, bunun bizim gibi bir ziraat mem
leketi için felâket olduğunu söyledi. 
Daha sonra Mr. Sen Şap ve Süne has
talık ların ın tedavisi için F.A.O. nun 
“büyük çapta” yardım ını sas ıyacağ ı
nı söyliyenek g-azetecilerin ağzına bir 
parmak bal Mirdü ve Yugoslavyaya 
müteveccihen mertüeketimizden ayrıl
dı.

★

I
talyanın meşhur beyazperde bom
bala nndah  Gina Ijollobrigida bu 
haftan ın başmda“ ânne oldu. Çocuğu

nun kız olmasına isteyen dUb«r y ıl

dız dünyava •am«r, kıvırcık »açlı bir 
oğlan getirdi. Y ıldızm  kocası Dr. MU- 
ko Skovic oğlunun kendisine benze

mesiyle iftihar ediyormuş.

★

İ

stanbul'da yaşayan bir A lm an öz 
kızına çok benzeyen ve “beynelmi

lel dolandırıcı” diye vasıflandırdığı 
ervlâdlığını mahkemeye verdi. Maruj- 
ya Kupchlk isim li genç ve güzel k ı
zın babası olan John Kupchlk, halen 
bir oteHn pavyonunda geoe num arala
rı yapan ve öz k ızına tıpatıp benze
yen Glsela Welzel'in beynelmilel do
landırıcı olduğunu, asü kızının elbise 
ve eşyalarım çaldığını ve şimdi Bey- 

rufca kaçmak üzere olduğunu iddia e- 
derek yakalanmasını talep etm iştir. 
Bütün bu vasıflarım  önceden bildiği 

halde Gisela’yı manevi evlâtlığına ka 
bul eden iy i kalpli babanın sabrını 
tüketen son hâdise öz kızının Gisela 
zannıyla sokakta çimdik!enmesidir.

★

İ

lstanbuldaki yazlık klüplerin için
de en revaçta olanı gene Moda 

Klübü. Adadaki klübe H iltona çok 
benzetilen yeni bir binanın eklenmesi
ne rağmen Moda K lübünün süksesi 
daha fazla. Hele Cumartesi geceleri 
aynı masalarda, aynı kimseleri gör
memenin im kânı yok. Meselâ Moda ko
yuna bile ışık saçan meşhur pırlanta 
yüzükleriyle Nimet Dormen - Sait 
Dormen çiftini Semiha ve Tahsin Fur- 
tun çiftiyle görmemek imkânsızdır. 
Suat - NUgün Neınll, Şükran Dünıer - 
Nadir Kâmuran, Cavit Orel ve m asa
sındaki kalabalık bir Adanalı grubun. 
Ç iftç ile rin  oğulları ve birbirlerinden 
güzel gelinlerinin, daima orkestranın 
yanındaki masalarında oturan Kâmile 
Ve Kesat Kerimol’un klübün birbirine 
en çok yakışan ve en İyi danseden 
çifti NeclA ve Ila lil Arpaeıoflu'nun 
kHlbe gelmediği bir Cumartesi gecesi 
tasavvur edilemez.

★

A

merikan Dışişleri Bakan Yardım 
cılarından Robert Mıırph.v’nin kız? 

Catherlne Murphy’nin odasında ölü 
bulunması geçen hafta Washington'u 
birbirine kattı. Hâdisenin in tihar mı, 
yoksa cinayet m i olduğu bir türlü an
laşılamadı.

» ★

Ankara Konservatuvarının yetiştir
diği genç balerinlerimizden Tena

süp Onad Ingllterede ik i yıl devam 
eden başarılı bir stajdan sonra yur
da döndü.

Ingilterede “Royaî Rallet Aca- 
demy” de çalışan Tenasüp Onad, im 
tihanlarda diğer yabancı talebelere 
parmak ısırtan bir derece ile mezuni
yete hak kazandı. Bu parlak başarısı 
dolayısıyla da kendisine "Raval Bai- 
Iet Acade-my” n in  fahri üyeliği unva
nı verildi. Sanat, kalitesi itibariyle 
dünyanın en mükemmel truplarından 
biri olan “Üadler W ell's Balleit” nin 
çalışmalarına katılan  genç ve güz îl 
sanatçıyı AnkaralIlar önümüzdeki 
mevsimde Devlet Tiyatrosunda veri
lecek bale temsillerinde seyretmek 
bahtiyarlığına «recekler.
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Yazarlar
t

Malaparte öldü

G eçen ayın son haftaları içinde, 
Roma'nın Rönesans stilinde ya

pılm ış büyük kliniklerinden birinde, 
yünüm üzün en tanınm ış İtalyan ya
zarlarından biri hayata gözlerini 
yumdu. Şöhreti bütün dünyayı tutmuş 
bu İtalyan yazan, tam  dört aydan 
beri amansız bir hastalığın pençesin
de kıvranıyor, zaman zaman komaya 
giriyor, fakat ölüme en fazla yaklaş
tığ ı sanılan anlarda bile büyük bir 
yaşama azmiyle gözlerini açarak ö- 

lümden daha kuvvetli olduğunu, ölmek 
istemediğini, ölmeyeceğini söylüyordu. 
H attâ  bundan ik i ay kadar önce bir 
radyo röportajcısı ile yaptığı konuşma 
da, iyileştikten sonra yapmak istediği 
işlerden bahsetmişti. Hele bir iyileş
sin gene eskisi gibi uzun gezilere çı
kacak, yeni yeni dostlar edinecek, ki
taplar yazacaktı. Sonra Papayı z i
yaret etmeyi de düşünüyordu. Öyle 
ya, Papa birkaç gün önce iyileştikten 
sonra m utlaka beni görsün diye ha
ber yollamamış m ıydı? Evet, m utla
ka iyileşecek ve yapmak istediklerini 
gerçekleştirecekti. Röportajcı bunu 
böylece bütün Italyaya bildirebilirdi.

Ö lümünden birkaç dakika öncesi
ne kadar hayata böylesine bağlı, ö- 
lümden böylesine uzak olan bu yazar, 
Curzıo Malaparte’den îbaşkası değil
di. Malaparte 1898 yılında Floransa'- 
da doğduğuna göre öldüğü sırada 59 
yaşındaydı. Bu 59 yılın büyük kısım 
gezilerde geçmişti. H a ttâ  kliniğe yat
tığ ı sıralarda Komünist Çinde yaptı
ğ ı bir geziden yeni dönmüş bulunu
yordu. Gerçi kendisini dünyadan ayı

ran amansız hastalığın ilk belirtileri 
ik i yıl kadar önce ortaya çıkmıştı a- 
m a Malaparte bu belirtileri kendisin
de ötedenberi mevcut olduğunu san
dığı hafif bir akciğer tüberkülo
zuna yorduğu için başlangıçta pek 
aldırış etmemişti. Halbuki doktorlar 
Malaparte'nin yakınlarına ■hastalığın 
tüberküloz değil kanser olduğunu 
söylüyorlardı. Bu acı teşhis kendisin
den büyük bir dikkatle gizlendiği i- 
çin Malapârte hayata gözlerini yu
marken bile hastalığının ismini bilm i
yordu.

ÎÇİ gülen donuk gözler

A sıl adı Curzio Suckert olan M ala
parte edebiyat âlemine 1921 yılın

da atılm ıştı. Gözlerindeki istihza do
lu  bakışlar o sene yayınladığı ilk ki- 
tap lann  daha başlıklarında bile göze 
çarpıyor, sanki bu başlıklar gelece
ğ in  gerçekçi olduğu kadar müstehzi 

yazarının bütün eserlerine ışık tu tu 
yorlardı: "Lânetlenm iş Azizlerin İs
yanı” ve “Hadım ların D üğünü”.. Ma- 

.laparte bu istihza huyundan ölünce
ye kadar geçemiyecek, bütün k itap
larında, ağlanacak halimize içi gülen 
donuk gözlerle bakacaktır.

Malaparte, M ussolini ve Faşizm

Malaparte’nin yazıda ustalık yolu 
nu tu ttuğu günlerde Birinci D ün 

ya Harbi sonrası Italyası da rejimde 
faşizm in yolunu tutmuş bulunuyor
du. Faşizm, 16 yaşındanberi hararet
li bir hayat süren ve siyasî inanış ba
kım ından anglo-sakson görüşlerin
den çok uzakta bulunan genç Mala
parte için çok ilg i çekici bir deneme 
teşkil ediyordu.. Bu yeni siyasî rejime 
karşı duyduğu ilgiyi ve ondan bekle
diklerini Malaparte, en iyi, birincisi
ni 1923, İkincisini ise 1926 yılında 
yayınladığı iki k itapta belirtm iştir: 

“Yaşayan Avrupa” ve “Barbar İta l
ya”... Genç yazarın büyük ümitlerle 
kaleme aldığı bu ik i k itap ta  an lat
m ak istedikleri şöyle hülasa edilebi
lir: “İtalya artık Avrupaya hakim  o- 
lan Kuzey medeniyeti karşısında eski 
Akdeniz medeniyetini temsil eden bir 
ülkedir. Bu bakımdan, fik ri değerler
den yana çok zengin olan bu medeni
yeti fizik, materyel ve mekanik de
ğerlerden başka birşey tanımayan 

Kuzey medeniyetine karşı savunmak 
da ona dilşer.. Bu savunma ise ang-
lo - sakson yazarların ortaya koyduk, 
la n  demokrasi, liberalizm ve sosya
lizm gibi siyasî rejimlerle halledile
mez. İtalya'n ın kendine has yeni bir 
hükümet şekli araması lâzım dır”.

Ita lyaya has hükümet şeklini bir 
ara faşist idarede bulduğunu zan
neden Malaparte, çok geçmeden, 
Mussolini’nin de aradığı adam olma
dığın ı anlamış ve 1928‘lerden başla

yarak büyük bir cesaretle Mussoli- 
n i’ye karşı cephe alm ıştır. Ancak bu 
y ıllann  Malaparte'si artık  sadece e- 
hemmiyetsiz birkaç kitabın değil, fa 
kat aynı zamanda ‘‘Hüküm et Darbesi 

Tekniği” gibi ün il bütün Italyayı tut
muş bir k itabın da yazarıdır. Bu ba
kımdan, bir parça Mussolini’ye büyük 
ölçüde de aldanmış bir insan olarak 
kendi kendisine karşı duyduğu k ırg ın 
lığ ın  ilham ıyla yazdığı “Bay Bukale
m un” isimli eserin ilk  kısım ları bir Ce- 

nova dergisinde yayınlandığı vakit, 
Mussolini, yazarın halk arasında uyan
dırdığı sevgi ve kazandığı şöhretten 
korkarak selâmeti Malaparte’yi .Ital- 
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yadan uzaklaştırm akta bulmuştur.
“Faşizm in geçimsiz değil, şımarık ço
cuğu” MusBolini ile kendi arasındaki 
bütiin bağlan  kopardıktan sonra önce 
yabancı ülkelerde uzun gezilere çıka
cak, tekrar Ita lyaya dönünce de, kısa 
süren bir hapis ve beş yıl süren bir 
sürgün devresi geçirdikten sonra î- 
kinci Dünya Harbinin patlak verdiği 
günlere kadar daim i poüs nezareti 
altında bulundurulacaktır.

Dünya Harbî ve Malaparte t

İ
kinci Dünya Harbi patlak verdik
ten sonra Malaparte ilk olarak 

bir dağ birliğine tayin edildi. Bunun 
arkasından, Corriere della Sera ga 
zetesinin harp muhabirliğiyle gö
revlendirilerek Rus cephesine gönde

rilen Malaparte, notlan  arasında A l
man aleyhtarı kısım lara rastlanıldığı 
için bir A lm an harp divanı tarafın 
dan, 1941 yılında, önce Polonyada, 
sonra da Finlandiyada mecburî ika 
met cezasına çarpıldı. Mussolini ile 
bozuştuktan sonra bir zamanlar Do
ğu ve Kuzey Avrupada da dolaşmış 
olan Malaparte sürgün g ittiğ i bu 
yerleri hiç yadırgamayarak bilâkis 

buralarda kurmuş olduğu eskj dost
luklar sayesinde cephede yazmağa 
başladığı “Kaputt” (Kaputt, Alman- 
ca’da işe yaramaz, paramparça an
lam ında kullanılan bir kelimedir) i- 
simli kitabını tam am lam ak fırsatım  
bulacaktır. Kaputt harp içindeki Av- 
rupanın durumunu mllstehzi olduğu 
kadar realist bir gözle inceleyen v« 
yayınlanır yayınlanmaz yazanm n 
şöhretini Ita lyanın  çok dışına taşıra
rak Malaparte’nin bütün dünyaca ta 
nınmasını sağlayan bir kitaptır. Ital- 
yalı yazar, bu eserinde, savaş y ılla

rının fecî bilânçosunu, yıkılmış, pa
ramparça olmuş bir Avrupa ile bütün 
manevi değerlerini kaybetmiş insan
lığ ın  durumunu büyük bir basarı ile 
göz önüne sermektedir. Ancak, M ala
parte, bu bilânço nekadar kötü olursa 
olsun gene de gelecekten üm it
siz değildir. Çünkü kitabının önsözün
de de belirttiği gibi, heışeyi silip yeni 
b ir  düzen kurmak, eski günlerin kötü 
m irasını olduğu gibi kabul etmekten 
çok daha iyidir.

Malaparte, Mussolini iktidardan 
indirildikten sonra, 1944 yılında Fin- 
landiyadan Italyaya dönmüş ve bun
dan böyle de, kısa süren bazı geziler 

istisna edilirse bir kere daha ana.vata, 
nından ayrılmamıştır.. Son yıllarda 
daha ziyade gazetecilikle uğraşan 
yazar, “K aputt’ İle şöhretinin zirvesi
ne u lattık tan  sonra gene harp içindeki 
A’vrupayı anlatan “ Deri” ism im taşı
yan bir kitap yazmış bir öncekinin 
gördüğü rağbeti kazanmamakla bera

ber bu kitap da bütün dünyada büyük 
bir ilgi ile karşılanmıştı, ö lüm ünden 
az önce yayınladığı “Mel’un Toskana- 
lılar” isimli kitabı ise Malaparte'nin 
kudretli kaleminden beklenileni ver
mekten çok uzak bulunuyordu.

Curzio Malaparte’nin ölüm ü île, 
İtalya edebiyatında güç doldurulur bir 
boşluk açılmıştır.
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S I N

Yayınlar
Okuma vakti

Özensizliğin hüktim  sürdüğü bas
ıla bir saha da sinema eğitimi. 

E ğitim  müesseselerimizden çoğunda 
sinemaya hâ lâ  "haberleşme vasıta
sı" olarak bakılıyor... Göz-kıılak e- 
ğitimcilerim iz kadar sinema tenkit
çilerinin de daha otuz yıl önce te
melleri atılan en mühim  sinema esas
larından ne kadar habersiz oldukları 
sık sık ortaya çıkmaktadır. Bunun 
sebebi, kısmen, Amerikan sinema öğ
rencileri için en iyi nazar! eserleri 
elde edememekten ileri geliyor... Ger
çi bir sürü kitaplar çıkıyor -hissi ha
tıralar, şirket tarihçeleri yahut po
püler portreler-, ama liselerimizi a, 
üniversitelerimizin ve ciddî sinema 
öğrencilerimizin muhtaç oldukları o- 
serler bunlar değildir. Halbuki mese
lâ İtalya'da ve Fransa'da sinema ü- 
zerine yayınlar, canlı bir kitapçılık 
faaliyetidir. Bizim son zamanlarda 
yaptığım ız araştırmalar da bu mem
lekette yirmiye yakın çok faydalı k i
tabın basıma hazır vaziyette bekledi
ğ in i göstermektedir. Lâzım  olan ak li
lı ve müteşebbis bir kitapçıdır.”

Amerikanın parm akla sayılabile
cek ciddi sinema mecmualarından bi
ri olan "F ilm  Culture" ın son sayısın
daki başyazıda bu satırlar yer a lı
yordu. Gerçekten de Amerikada sine
m a üzerine yayınlar şaşılacak dere
cede azdı. Meselâ arkada bırakılan 
sinema mevsimi içinde a lâka çekebi
lecek tek sinema kitabı, iki ay önce 
yayım lanan ‘‘Novels İnto F ilm ” idi. 
George Bluestone'un kitabı, bir ede
bî eserin beyazperdeye aktarılm ak 
istendiği vakit başından geçenleri an
latıyordu. Roman ile 'film in belli baş
lı özelliklerinin incelenmesiyle bavlı
yan kitapta, başlıca a ltı romanın 
(“M uhbir”, "Rüzgârlı Bayır”, “Ga
zap Üzüm leri”, ‘‘Gurur ve Peşin H ü 
küm ”, “Ox-Bow Olayı”, ‘‘Madame 
Bovary” ) Hollyvvood stüdyolarında 
beyazperdeye geçinceye kadarki m a
ceraları anlatılıyordu.

Verimli bir mevsim

Am a Bluestone’unki gibi eserlere 
Amerikada nadiren rastlanırdı. Ne 

var ki Amerikalı okuyucu, kendi 
memleketinin damgasını taşıyan eser
ler olmasa bile İngiltere’de basılan 
sinema kitaplarıy la ihtiyacını gidere
bilirdi. Zira Avrupa’da, sinema. A- 
merikadakiyle kıyaslanamıyacak ka
dar ciddiye almıyordu. Meselâ yalnız 
1956-57 sihema mevsiminde İngiltere 
ile Fransa’da yayım lanan sinema k i
taplarının belli başlılarına bir göz at
mak bunu ortaya koyabilirdi. Ayrıca 
böyle bir gözden geçiriş, sinema mev- 
zrıunun gittikçe çeşitlendiğini ve ih 
tisasa yer verdiğini de gösterebilirdi.

Mevsimin başında. Fransa’nın si- 
Aema kitapları yayım lıyan tanınm ış 
serisinde “7’e A rt”ta  çıkan “Le Mythe

AKtŞt i  A£.US.TOSl 1951
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de la Femme dans le cindma amöri- 
cain . Amerikan Sinemasında Kadın 
Efsanesi" adlı kitabında Jacques Sic- 
lier, şimdiye kadar Amerikalıların 
yanaşmadıkları bir açıdan Hollyvvood 
filmlerinde "kadın”ın başlangıçtan gü 
nümüze kadar nasıl değişik şekiller
de ele alındığını anlatıyordu. K ita 
bın adına ilâve edilen ‘‘De La Divine 
a Blanche Dubois” yazarın plânım  
açıklamaktaydı. Siclier'nin kitabı, 
"İlâh i” Garbo ile başlıyor “A  Street- 
car Named Desire - İhtiras Tramva
y ın ın  kadın kahramanı Blanche Du
bois ( Vivien Leigh) ile sona eriyor
du. Bu arada Hollywood sineması
nın, kadına kutsal bir mevki ayırt
m akla başlayıp korkunç bir kadın 
düşmanlığına varan seyri a lâka çeki

ci bir anlatım la ortaya konuyordu. Y i
ne aynı seride çıkan “Le F ilm  crimi- 
nel, le film  policier” adlı kitabında 
Armand-Jean Cauliez gangster ve 
polisiye film lerin yapısını incelemek
teydi. Bu çeşit filmlere esas olan ha
kiki hayat hâdiseleri, edebî kaynak
lar incelendikten sonra Cauliez bir 
polisiye film in yapısını, belli başlı o- 
zelliklerini ortaya koyuyor, kitabının 
son kısmında ise bu çeşit film lerin 
seyircilerle olan bağlarını, gangster 
filmlerinde başarı kazanan rejisörle
rin sanatlarım kısaca gözden geçiri
yordu.

Sinemada “Eros”

S inema mecmualarının bibliyograf
ya kısım larına göz atanlar, son Uç 

dört ay içinde ik i k itabın birlikte e- 
le alındığına dikkat etmişlerdi. Bun
da da şaşılacak biışey yoktu. Zira iki

kitabın bir arada ele alınması içiU
birkaç sebep sayılabilirdi. Bir kere, 
biri “L ’Erotisme an  Cin£ma”, öbürtl 
‘‘Amour-6rotisme et cin^nıa” adım  
taşıyan kitap lar aynı konuyu ele alı
yorlardı. Yayınlanm aları hemen he
men aynı günlere rastlamıştı. Üste
lik birbirinin tamamlayıcısı idiler. 

Z ira Lo Duca'nın hazırladığı ilk  eser 
bir kaç sayfalık kısa bir metindep 
sonra sözü resimlere bırakıyor, çeşit
li başlıklar a ltında toplanan bölüm 
lerde 300 den film  sahnesi yer alıyor
du. Eğer kitapları da film ler gibi sın ıf

lam ak âdet olsaydı, “L'Erotisme au Ci 
n6ma” nın “onaltı yaşından küçüklere 
yasak” eserler sırasında yer alacağı 
muhakkaktı. Lo Duca'nın %  95’i re
sim, %  5’i metinden meydana gelen, 
kitabına karşılık, Ado Kyrou'nun ki
tabı tamamiyle zıt bir ölçüdeydi. 550 
sayfayı aşan tombalak kitapta, sine
madaki aşk ve şehvetin kısa tarihçe

si. polis, gangster film i, tarih ! film 
ler, komedi, oanlı-resim... gibi sinema 
nevilerinde bu ik i tema’mn ele alınışı 
bir sürü misallerle ortaya konmak
taydı. Bunu, sinemadaki cinsiyetin 
muhtelif tezahürleri, cinsiyete eserle
rinde büyük yer ayıran rejisörlerin 
incelenmesi, en önemli “sexy g irl” ler 
gipi bahisler takibediyordu. Ado 
Kyrou’nun kitabı resimden yana fa
kirdi ama, sinema tarihinde cinsiye
te az buçuk yer veren hemen hemen 
bütün film leri biraraya topladığı 
söylenebilirdi.

Clıaplin'den Fellini’ye

evsimin üzerinde en çok k itap 
yayınlanan sinema konusu, çe

şitli sinemacılar üzerine yazılan mo
nografilerdi. B ir mevsim içinde ya* 
yım lanan sinemacı monografileri iste*

aı

16 yaşından küçüklere yasak!.
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az olsun ister çok, bunlardan birinin 
m utlaka Chaplin'e ayrılması olağan 
bir işdi. N itekim  bu mevsimde de 
Jean M itry 'n in "Charlot e t la  fabu- 
lation chaplinesque” adlı eseri bu ge
leneği yerine getirdi. M itry, Chap- 
lin'i, şimdiye kadar yayınlanm ış eser
lerden başka bir açıdan inceliyordu. 
K itap Chaplin’in bir biyografisi de
ğildi. Muharrir bunu k itab ının arkası

na eklediği teferruatlı bir kronoloji
ye bırakmıştı. M itry ’nin eseri “Şarlo” 
tip inin biyografisiydi. Onun doğuşu
nu, gelişmesini, tek bobinlik filmlerden 
“L ım e lıgh t’a kadar geçirdiği değişik
likleri, bu değişme içinde sabit kalan 
"Chaplinesque” hususiyetleri incele
yip tahlil ediyordu. Bu arada, Chap
lin ’in tekniği de tabiatiyle ele alın
maktaydı.

Chaplin, sinemanın en büyük sa
natçılarından biri ise Eisenstein da 
en büyük sinemacılardan, aynı zaman
da da en büyük nazariyecilerinden bi
riydi. Marie Seton'un 1952 de İng il
tere'de yayınladığı biyografisi, birkaç 
ay önce Fransızcaya çevrilerek ya
yınlanınca bu konuda oldukça fakır 
bulunan Fransız sinema kütüphanesi 

zenginleşmeğe doğru bir adım atm ış 
oldu. Z ira Eisenstein’ın iki önemli 
eseri, “F ilm  Form” ile “F ilm  Sense” 
ancak İngilizce bilenler için faydalı 
olabilirdi. A rtık  bulunam ıyan eski 
Fransız mecmualarındaki dağınık m a
kalelerinin fazla bir fayda sağlamı- 
yacağı muhakkaktı. Marie Seton’un 
kitabı ise, Jean M itry’nin geçen yıl 
"yayınladığı '‘Eisenstein"dan sonra 
Fransızlara bu büyük sinemacıyı her 
yöniyle tanıtabilirdi. Eisenstein’in öğ 
rencisi, aynı zamanda en yakın arka
daşlarından olan Seton, 27 yaşın

da sinemanın en büyük eserini veren 
Eisenstein’m meraklı, heyecanlı mace
rasında. asrımızın en dinam ik sana
tında en dinam ik sanatçısının başın
dan geçenleri sürükleyici bir dille an
latıyordu. Bu dinam ik hikâyenin ya
nı sıra, kendisini yepyeni bir sanatın 
temellerini araştırma ve kurm ağa 

vermiş bir sanatçının hem “kapita
list” hem de “komünist” düdende 
karşılaştığı zorlukları, engelleri, hür
riyeti kısıcı zihniyetlerin eserindeki 
tahriplerini ortaya çıkaran dikkate 
değer bir vesika mahiyetini taşıyor
du.

“Eisenstein” He aynı seride -yeni 
kurulan “Cinimath&fue” serisinde- 
çıkan “Jean Vigo” İse, sinema endüst
risinin kayıtlarına hiç aldırmayan, 
hiçbir uzlaşm aya boyun eğmiyen, ay
nı zamanda 29 yaşında öldüğü vakit 
hepsinin toplamı topu totm Uç buçuk 
saatlik bir projeksiyon tutan dört 

filmiyle-siflema tarihinde kendisine 
apayrı bir yer sağlıyan rejisörün ha
yatını ve eserlerini anlatıyordu. P.E. 
Sale’s Gomez'in bir dedektif titizliği 
ve uyanıklığı ile, ele geçirdiği î > Uç
larından. vesikalardan Ve şahadetler
den kurduğu Vtğö’n'ün hayat hikâye
si, sinema tarih inin bu efsaneleşmiş

ChaYIie Chaplin ‘ New York’ta bir Kral" da
Kitap mevsiminin ihmal edilmez otlunu

kahramanını gün ışığına çıkarmak
taydı.

Orson Welles de sinemanın efsa
neleşmiş kahrum ânlarırdan biriydi a- 
ma, onun efsanesi şimdiye kadar b ir
kaç kere aydınlatılm ıştı. Peter Noo- 
le’un bu mevsim içinde yayınladığı 
“The Fabulous Orson Welles” şimdi
ye kadar bu konuda yazılanları top
lu olarak biraraya getirmesi 'bakımın
dan önemli sayılabilirdi. Welles’fn 
yeniden Hollywood’a döndüğü şu sıra
larda, NToble’un kitabı, maceranın b i
rinci kısmını hülasa eden bir eser ol
m ak hususiyetini kazanıyordu.

Geneviöve Agel ile Dominique De- 
louche’un hazırladıkları “Les Che- 
mins de Fellin i”, sinemanın yeni bir 
efsanesini, "Fellini efsanesi”ni tahlil 
ediyordu4 Son bir kaç yıl içinde hak 
kında türlü  yazılar yazılan, birbirine 
zıt görüşlerle ele alınan Fellini ve şi
şerlerinin açıklanması bakımından, bu 
kitabın faydalı olacağı, meseleye ol
dukça ışık tutacağı m uhakkaktı.

Sinemacılar üzerine yayınlanan "bu 
eserler yanında, Pierre Leprohon’un 
"Prdsences Conteıııporaines Cin&ria” 
sı biraz değişiklik gösteriyordu. Zira 
Leprohon’unki, tek bir sinemacının 
değil, 25 tanınm ış Fransız rejisörünün 
ayrı ayrı tahliline dayanmaktaydı.

Doğrudan doğruya sinemayla il
g ili kimselere hitabeden bu eserler 
yanında, bu konuyu daha “popüler” 
bir tutum la ele alan eserler de her 
mevsim gibi bu mevsim de eksik sa
yılmazdı. N itekim  Jos Rogeriin sine
ma dilinin özelliklerini açıklayan 
"Grammaire du Cirı6ma” dan sonra 
yayınladığı “Naissance d ’un F ilm ”i y i
ne ilk eserdeki gibi bol resim ve basit 
b i^ J ü le jb ir ^ lr a U ^ f ıe y d a n ^ g e t i j l i^

şini, senaryodan beyazperdeye kadar 
geçirdiği safhaları anlatmaktaydı. 
Michel W yn ’in  Fransa’daki “Institu t 
des Hautes Etudes Cin6matographı- 
que”de verilen ders notlarından mey
dana getirdiği "İn itiation  aux tecimi- 
qüe du cin6ma”sı da bu konuda bir 
"başlangıç kitabı olarak faydalı ola

bilirdi. Tanınmış sinema tarihçi ve 
tenkitçisi Georges Sadoul’un 1ÎH8 de 
yayım ladığı “Le Cin6ma"yı hemen 
hemen baştan aşağıya kadar değişti
rip genişleterek meydana getirdiği 
"Les Merveilles du Cin6ma” ise, ge

nel kültür sahibi bir kimsenin sine
ma konusunda bilmesi gereken bütün 
meseleleri sade ve sürükleyici, bir an 
latışla ortaya koyuyordu.

Bizdeki “verim li” mevsim

S inema endüstrim iz Hollywood’tan 
dağlar kadar farklıysa da sinema 

edebiyatımızın fak irliğ i bakım ından 
Am erika’ya benzediğimizi söyliyebı- 
lirdik Zira koca bir sinema mevsimi, 
N ija t Özö'n’ün Siriema Sanatı” k ita 
bıyla açılmış, Muzaffer Gökmen’ın 
Ren6 Clair ile Armand Salacrou’dan 
çevirdiği “Şeytanın Güzelliği” senar
yosu ile kapanmıştı. Hem de bu ik i 

k itap lık  mevsim, bizim en verimli 
mevsimimizdi. Çünkü bu ik i kitaıp bir 
yana bırakılırsa sinemanın memle
ketimize girdiği elli yıl içinde sinema 
tteerine yayınlanan bütün kitapların 
sayısı da ikiyi geçmiyordu. E lli yılda 
dört sinema kitabı... Bir de oturup 

sinemamızın niye bugünkü durum un
dan kurtulam adığım , niye sinemacı 
yetişmediğini, "sinemacı” diye piya
sada dolaşanların niye en iptidai sins. 
ma bilgisinden dahi mahrum  oldukia- 
r ^ ^ ^ ^ u n u z a d i  ye düşünüyorduk.
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Teşkilât

Eşfak Aykaç
Dolmabahçeden Burgaza

“Sen Dabnabahçeye...”

Bu haftanın başında İstanbul Böl
ge binasında, esmer ve asık su

ratlı bir adam elindeki kupayı sal
layarak içinden tombala çeker gibi 
ufak kâğıtlar çıkarıyor ve yeni se
zonda takım ların mukadderatını tâ 
yin ediyordu. KulUp temsilcilerinin 
de hazır bulundukları bu toplantıda 
Lig fikstUrü tanzim edilmekteydi. 
Federasyonun şimdilik değişmeyece
ği söylenen kararına göre Ligler 
30 Ağustosta başlayacak ve gelecek 

sene, Haziranın ilk günlerinde b iti
rilecekti. Tehir bahis mevzuu değil
di. M illî maç tarihleri liglerle ayar
lı olarak tanzim edilmiş ve progra
ma ufak bir aksaklık vermeyecek 
şekilde dağıtılm ıştı. Bununla bera
ber, Federasyonun kararlarına sa
m im i olarak inanan pek az temsilçi 
vardı. Kararlar her sene alınır, fa 

kat tatbiki kabil olmazdı. Bazan O r
du maçları, ekseriya hususî karşılaş
malara kış ortasmda oynanmayacak 
bir tarla halini alan emektar stadın 
hali eklenince tehirler başlar, prog
ramlar alt üst olurdu, Bu yıl da Fe
derasyon programının tam tatbiki 
için hiç bir lig harici maçın yapılma

ması ve yağmurla karın Dolmabah- 
çeyj ıslatmaması lâzımdı. Doğrusu 
aranırsa, nefes alınmayacak kadar 

, . «ıçak salondan üyelerin dışarı çıka
bilmek için düşündükleri tek şey 
fikstürün bir an evvel çekilmesiyd!. 
'Sonra hasıl olacak karışıklıklar,

vakti gelince tatlıya bağlanırdı. A r
tık  program sızlığa alışılmıştı. Kupa
dan çıkan küçük kâğıtlar hiç isten
medik şekilde birbirlerini buluyor
lar, Fenerbahçe, ilk  ik i maçında Be
şiktaş ve Galatasaraya raalıyor, kü
çüklerin maçları ise sempatik bir 
sıra ile diziliyor ve fikstür asık su
ratların önünde şimdilik tanzim edi
liyordu. Üyelerin o gün temas etmek
ten kaçındıkları mevzu belki de fiks
tür tanziminden mühimdi. Bu, geçen 
sezon Lig maçlarını beşincilikle ka
payan Beşiktaşın durum u”du. Beşik
taş, talimatname hükümlerine göre 
bazı maçlarını Dolmabahçe stadın
da oynamayacaktı. Dördüncüden a- 
şağı sıralara inen takım lar Pazar 
sabahlan Kadıköye taşınmışlardı. 
Şimdi Beşiktaşın da aynı muameleyi 
görmesi lâzımdı. Acaba üçler arala
rında bir formül bularak Federasyo
nu razı edebilecekler m iydi? Belki 
de.. Fakat durıım bu şekli alırsa ye
diler haklı olarak ve şiddetle itiraz 
edeceklerdi. Ayrıca kümeden bu se
ne üç takım ın birden düşmesi uzun 
münakaşalara yol akacaktı. Yediler 
kuvvetli bir blok teşkil ediyorlar ve 
geçen sezon Federasyonun bazı ka
rarlarını haklı olarak dinlememiş 
bulunuyorlardı. Uç büyük kulübün 
hareket şekli mantıki değildi. Yedi
lerin yeniden bazı haklar elde etme
leri muhtemeldi.

Yüzme
Boğulan mı var?

G
eçen haftanın başında Salı günü 
akşam serinliğinde Moda Gazino

suna kadar uzanan yaşlıca bir zat, 
yanındaki gence plaiı göstererek, 
"Hayrola evlâdım... Ne b inkm ış bu 
m illet iskeleye? yoksa boğulan mı 
v a r?” diyordu. Genç adam hayretle 
p laja bakıyordu. Bağırıp çağırarak 
tahtaları tekmeleyen bir çok insan, 
eğiliyor suya bakıyor ve arasıra ba
tıp çıkan ipler arasından geçerek 
yüzenlere tezahürat yapıyorlardı. 
İhtiyarın gözleri yüzenleri seçemeye
cek kadar zayıftı. Fakat plajın u- 
mumî görünüşü, hakikaten boğulan 
birini kurtarm ağa çalışanların faal.- 
yetini' andırıyordu. Genç adam prob
lemi çözmüştü. Bu bir yüzme yarı
şıydı. İnanılması güçtü ama, bu, en 
meşhur Türk yüzücülerinin iştirâk 
ettiği bir yüzme yarışıydı. Ertesi 
gün spor sayfalarında bir kaç Tür
kiye rekorunun yenilendiğini okumuş 
olsaydı aynı ihtiyar "Bak hele., hal
buki dün Modada adam boğuluyor
du” diyecek ve rekorların aynı p la j
da kırıldığını tahmin dahi edemeye
cekti. Olimpiyatlardan sonra bazı 
mühim  kararlar alan Beynelmilel 
Yüzme Federasyonu, muhtelif uzun
luklardaki havuzlarda tesis edilen 
dünya rekorlarını muteber addetme
yeceğini bildirmiş, 50 metre veya 55 
yardalık havuzları standart kabul et

mişti. Bundan sonra hemen faaliyete 
geçen mahalli yüsme federasyonları, 
havuzlarını bildirilen ölçülere göre a- 
yarlamışlar ve "em  çalışmalara giriş
mişlerdi. L ta ııbu lda beynelmilel öl
çüler şöyle dursun, biı: yüzme havu
zu bile yoktu. Avustralya, Amerika, 
Japonya ve Orta Avrupa memleket
lerinin baş sporları arasına karışan 
yüzme bizde bazan deniz suyun
da boğuluyor, bazan kronometrele
rin dişlileri arasında sıkışıyordu. 
Muhtemelen beynelmilel derece te
m in edecek genç kız ve erkekler 
Modada tahtalar ve iplerle mücadele 
ederek yüzmeğe çalışıyorlar fakat 
ihtiyarları haklı çıkaracak şekilde 
boğuluyorlardı.

Futbol
Ada sahillerinde

E fendim... Bizim ananevi bir Bur- 
gaz Kınalı maçımız var. Her sene 

yaparız. En meşhur futbolcuları ça
ğ ırır takım larım ızda oynatırız. Ben, 
gene tek seçicilik vazifesini üstüme 
aldım. Buyrun, gelin ve görün”.. Lig
ler bittikten ve m illî maç 'dedikodula
rı kapandıktan sonra adı pek ga
zete sayfalarına geçmeyen tek seçi
ci Eşfak Aykaç bu hafta başında
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mensup olduğu gazetede futbol me
raklılarını bu şekilde bir maca da
vet ediyordu. Bıırgaz ve Kınalı Ada
ları arasında her sene yapılan iddia
lı futbol maçı dayanılmaz sıcağa rağ
men. bu defa ehemmiyetini hayli art
tıran bir hüviyete bürünmüştü. Zira 
tek secici işe karışmıştı. Takım lar 
hazırlanıyor, rekabet artıyor, Galata
saraylIlar bir yana. Fenerliler diğer 
tarafa diziliyorlardı. Hararetin orta
lam a 35 dereceye yükseldiği Pazar 
günü, insan vücudu hakkında pek çok 
bilgiye sahip olması gereken Türk 
Milli Futbol Takım ı Tek Seçicisi Eş- 
fak  Aykaç telaş içerisinde ada tak ı
mını sahaya çağırıyordu. Geç biten 
ligler ve uzun süren seyahatlerden 
sonra m illi takım ın en tanınm ış fu t
bolcularını böyle iddialı bir maça ka
pıştırmak. bitaraf çevreleri ziyadesly. 
le üzen bir durumdu. Kısa istirahat 

zamanlarını tekmeli yumruklu m a
halle maçlarında israf eden futbol
cuların yeni mevsimde hali ne ola
caktı ? Hafta arasında ilk tepkiyi Ga
latasaray kulübü gösteriyordu. Ba
sın mensuplarına sert bir lisanla bs- 
yanat veren kulüp başkanı Sadık Giz. 
pek öfkeli bir tavırla, "Adada top 
oynayan futbolcularım ızı cezalandı
racağız. Onları bu işten menederim” 
diyordu. Cfalatasarayla beraber diğer 
kulüpler de harekete geçmişlerdi. Fe
nerbahçe ve Adalet oyuncularına ten- 
bihatta bulunuyor, böyle saçma maç
lar yüzünden istirahatlerini bozma
malarını bildiriyordu. Kulüoler lâzım  
gelen hassasiyeti göstermişlerdi. Ş im 
di iş. teşkilâtın hudutlarına girmişti. 
Nefes alıoam ıyacak sıcakta futbolcu ■ 
lara, Lizbon maçına benzeyen oyunlar 
hazırlayan Tek Secici Eşfak Aykaç'a 
kim tenbihatta bulunacaktı ?

îialycr
Büyük transferler

( i  eçen yıl İta lya transfer mevsimi 
kacandığı zaman, bütün İtalya 

spor tenkitçileri ve futbol m eraklıla
rı sevine içinde ellerini o luşturuyor
lardı. Dünya futbol piyasasının bir
çok tanınmış yıldızı Italyaya geliyor
du. Milyonları heyecanı ile sürükle
yen lig maçları bu yeni aslarla daha 
fa.z)a hararetleniyor, memleket fu t
bolunun klası yükseliyordu. Bununla 
beraber İtalya futbolu hakkında f i
k ir yürüten yabancı yazarların değiş
mez bir kanaati vardı. Harp sonrası 
çizmenin futbolunda bir gerileme ol
muş. İtalyan asıllı futbolcular eski yıl
ları aratan değerler göstermişlerdi, 
Halkın futbol sevgisini yakından bi
len organizatörler, m ilyonlarla oy
nayan kulüpler bu durum karşısında 
Güney Amerika, İsveç ve Fransa g i
bi ileri futbol ülkelerinin top üstatla
rım büyük transfer ücretleriyle Ital- 
yaya getirtmek yolunu tutmuşlardı. 
Bilhassa Güney Amerikalıları cedle- 
rinde buldukları ufak ttalyan k ır ın tıla 
rı ile m illî ekiplere sokmak yolunu da. 
hı bulmuşlardı On yılı a$an bu tecrübe

►-------------------------------- 1

Evdeki Bulgur

G aJata«aray Rusya seyaha
tine katılan kulüp başkanı 

Sadık Giz, “Çocuklar” ı yurda 
geri gönderdikten sonra kendisi 
tsveçe ve Ingiltereye şöyle bir 
uzanıverdi. M aksat? Galatasa
ray» bir antrenör angaje, etmek.

.Sadık Giz. Jokey kulübünün 
y ığın la İşi arasında bir fırsatı
nı bulup yaptığı arama . tara
ma ile Galafrasaraya bir İng i
liz antrenör buldu:

Mr. Dtck..

Şimdi bıı tedarik edilen an t
renörün ehliyeti meçhul. Bazı 
rivayetlere göre Mr. Dick bir 
ikinci küme takım ına bile ho
calık edemlyecek kadar kab ili
yetsizmiş..

Baba Gündüzün m uvaffak i
yetli antrenörlüğü henüz ak ıl
lardayken ve onun gerek oyun
cularda eerek taraftarlarda u- 
yandırdığı büyük sevgi kalpler
de yaşarken böyle Mr. Dick g i
bi antrenörler "keşfetmek” 
D im yata prlnce gitmek değil de 
nedir ?

ne netice verm işti? Italyîı ligi için 
fevkalâde! Fakat İtalyan futbolu t- 
çin çok kötü. Eşsiz yıldızlarla dolu 
takım larda oynayacak yer bulama
yan genç Italyanlar futboldan uzak
laşmağa başlamışlar, İtalyan m illi 

futbol takım ı kötü neticelere duçar 
olmuştu. Durum  geçen sezon sonun
da had safhaya ulaşmış, İtalya. Yu- 
goslavyaya 1-6. Portekize 0-3 kaybe

dince, Yabancı Oyuncular Kontrol 
Birliği cok sert ve mühim  bazı karar
lar almak zorunda kalm ıştı. Buna 
göre, bu sene birkaç isim müstesna 
artık Ita lyaya yabancı futbolcu ithali 
yasaktır. Kulüplerin yabancı oyuncu
ları da iç transfer yapamayacaklar 
ve kulüpler genç takım  problemini e- 
hemmiyetle ele alacaklardır. Bu ka 
rarların İtalya futbolunun ilerisi için 
ne derece isabetli olduğu şimdiden 
söylenemez. Bununla beraber karar
ların yanı sıra Çizmenin hararetli bir 
transfer faaliyeti feçird iği hak ikat
tir. Son vaziyetten sonra, bazı yaban
cı futbolcularla çok önceden anlaş
tık ların ı bildiren kulüpler, bu oyuncu
ları gene de Italyaya sokmuşlar ve 
‘‘Son Parti" denilen kapışmayı orta
ya çıkarmışlardı. F. I. F. A. nin Pus- 

kas ve Kocsis için kati bir lisanla çek
tiğ i protesto yanında, solaçık Zol- 
tan, Czibor Roma'ya girm iştir. Czi- 
bor’un dedikodusu devam ederken bu 
yıl dış transfere büyük önem veren 
Bologna, A rjantin ın  şöhretli forvedi 
Maschio ile Avrupa Karmasının yıldız 
Yugoslavı Bernard Vukas'ı kapmış, 
Torino'nun Juventus'u asrın transfer 
rekorlarını kırarak Gal Millt Takım 
Kaptanı John Charles ve A rjantin li 
m illt forved Enrico Sivori'yi, Interna- 
iyonale Arjantin li Angelilo. Laneros- 

si, İngiliz Marchi, M ilan Arjantin li 
Grillo, Roma UruguaylI Crescio, Udi- 
nese Arjantin li Pentrelli, bu yıl birin
ci kümeye geçen Verona Norveçli 
Gundersen ile kontrat im zalam ışlar
dır. A lm an kararlar ne kadar sf..-t o- 
lıırsa olsun. İtalya transfer pazarla
rı büylik bir değişiklik geçirmemiştir. 
Yüzbinlik stadlar, m ilyonları aşan 
bütçeler en tanınm ış futbolcuları ken
dine bağlamağa devam etmektedir.

M



m
'
î . i

ıı®

K i t a p

M e c m u a

G a z e t e

le Her liirlii

m
ı ı Sim

Kaskı 
idleri için

R . .  ^  Hu z g a r l  
ı f l  a  t  h  a  a

ı
m

i

I  !  I H !  I  H « I I  S 34

I I
S?‘ ■'

Denizciler Cad: No 23 /B
T e l . 1 5 2 2 1İ

■
*  Sk m

■ v:!

I A n k a r a

d



r \

_______ _

r Alnınızda belirmeye başlayan
çizikler sizi telaşa kaptırmasın I

^ayUlûvul1'
K R E M L E R İ L E

Cild bakımına devamlı surette başlayınız.
^  r  G ece le ri, H A V  I L L A N  D

C O L D  kremini kullanınız 
bu krem cildin mesamele
rine kadar nüfuz eder ve 
m antarlaşm aya başlayan  
h ü c re le r i b e s le r , onlara 
hayatiye} bahşeder. 

Sabahlan süreceğiniz MA-
V IL L A N D  V A N I S H I N G
kremi yüzünüzün bütün ç i
ziklerini yok eder cildinizi 
terütaze ve canlı gösterir. 
Pudra ve allığın daha iyi 
intibak etmesini so lle r.


