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AKİS'in Yazı Müsabakası

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

etmelidirler?

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

kâğıtlarla iki sayfayı tecavüz etmiyecektir.

— Gelen yazdar önce AKİS’in yazı işleri kadrosundan kurulacak bir 
küçük jüri tarafuıdan incelenecek, uygun görülen AKİS’te neşredi

lecektir.

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

— AKİS’te neşredilen yazılar 1958 Mayıs başında toplanacak olan sa
lahiyetli bir jüri tarafından incelenecek, Birinciliği kazanan yazmin

sahibine 1.000; tkinciliği 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 ka|>ağını süsliyecektir.

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

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.
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K e n d i  A r a m ı z d a
M e c m u a  h a k k i m i *

A K İS'in son sayılarında bakıyoruz 
bundan bir kaç ay öncesine naza* 

ran daha fazla bir canlılık ve sarahat 
var. Buna seviniyoruz. Ancak mecmua

nın havası zindeleştikçe teknik tara* 
fında bir bozulma başlıyor. Katlanış 
kötü, dikişler yerine vurulmuyor, mü

rekkep rezalet, hele klişelerin ne ol
duğunu anlayabilmek iğin çoğu zaman 

bir müneccimmiş gibi hareket edip tah
minlerde bulunmak gerekiyor. Tashih 

hataları da bir hayli çoğaldı. Sinek 
küçüktür ama mide bulandırır derler. 

Acaba bir himmet edip bunlar yoluna 
konamaz mı?

Aliye Aknftlu - Ankara

*

A KİS'in 170 nci sayısındaki tashih 
hataları rezaletti doğrusu bana 

pes dedirtti. Mecmuayı yukardan asa, 
iti «öyle bir okudum ve tam 17 tane tas
hih hatanı yakaladım. Siz ki vaktiyle 
böyle »eylere bir hayli dikkat eder

diniz. Şimdi ne oldu?
Mıırtaza Sert - Knn.va

★

S
on aylarda açıktan açığa tutmağa 
başladığınız C. H. P. acaba size 

maddi bir yardımda mı bulunuyor? Bu 
kadar onun tarafını tutuyorsunuz. He

men her sayınızda yalnız C.H.P. nin 
reklamını yapıyor diğer muhalefet 
partilerinin canla başla çalışmaların
dan da azıcık olsun bahsetmiyorsunuz. 

Yoksa niyetiniz D. P. nin ekmeğine yağ 

sürmek mi?
Ralil Yalaklı - Istanbnl

★

M
ecmuanızın 169 ncu sayısında 

"İşb irliğ i” baslığı altındaki ya
zınızda bazı hakikat payı bulunmakla 
beraber «ayanı teessüf ithamlarınız da 

Sözden kaçmamaktadır. Siz fikirlerde 
mana ve ruh yerine o fikirleri serde- 
den sahsın genç veya ihtiyar oluşuna- 
mı kıymet atfediyorsunuz? Eter öyle 
ise çok rica ederim mesleğinizi yanlış 
seçmişsiniz. Aksi fikirde iseniz bundan 
böyle o şahısları yazılarınızda başka 
seklide taltif veya teshir ediniz. Yazınız, 

da imalı bir hakirane nakarat olarak 
tekrarlanan "Gencecik gencecik deli

kanlılar" tabiri bana pek garip ve 

gülünç geldi.
A.Herai Özkan • Malatya

★
t*jbirH*ji hakkında

A KÎS'in keskin neşteri işbirliği 
mevzuunda diğer muhalefet par

tilerinin gönüllerinde yatan aslanları 
meydana çıkarıverdiği için bilmezsiniz 

ne kadar memnun olduk. Umumi bir se
çimde 5 milletvekili bile çıkaramıyacak 
partilerin ' ‘müsavat, müsavat” terane

leriyle yırtınmalarının altında yatan 
maksat ol*a olsa ancak böyle teshir e- 

dlllrdi. Var olun.
M. Kakıp Şaner .  Mas

★

H ür. P. şımarık çocuk tavn takın, 
maktan pek vız geçeceğe benzemi

yor ve ikidebir. işbirliğinde -maddi yön

den - müsavat diye bir terane tutturmuş 
gidiyor. İçlerinde, ağırbaşlı. İUdal sa

hibi, müstakar siyasi fikirli elemanlar 
olsaydı C. H. P nin 19S0 - 1954 seçimle
rinde aldığı oy sayısını nazarı itibara a- 
lıp kendilerinin bu seçimlerde D. P. den 

oy kopararak C. H. P. nin kazanma »an
sını yükselttiklerinin farkına varıp ona 

göre hareketlerini tanzim ederlerdi.
Niyazi Çakıroğln - PazarSren

★

A
damın biri bir tarihte bir yere kral 

olmuş. Bir kanun çıkartmış. BU. 
tün ölüler kapıdan çıkmayacak pencere
den çıkartılacak diye. Halk bıkmı» li

sanmış. Bu Kral gitse de bir iyisi gel
se diye. Gel zaman git zaman Kral has

talanmış öleceğini anlayınca da oğlunu 
çağırmış. “Oğlum", demiş, “ben halka 
çok kötülük yaptım, bari sen bunu 
telafi et. düzelt". Oğlu söz vermiş Ba
bası ölünce çıkarttığı ilk kanun da su 
olmuş: Babamın zamanında ölüler ka
pı dururken pencereden çıkartılıyor
du bundan böyle bacadan çıkartılacak.

Ağızdan ağıza anlatılan fıkra bu. 
Gelen gideni aratıyor.

Kürettin Tüfekti - Beşiktaş

★
Rasın hakkında

A
KİS tarafsız bir mecmua geçinir 
ama umumiyetle C. H. P. yİ tu

tar. Böyleyken de ikide bir C. H. P. 
nin resmi organı Ulus'a çatar. Bir "A l
lahtık Ulus” lafıdır tutturmuş gider. 
Nedir sizin bu Ulustan istediğiniz an
lamıyoruz. Adamlar daha ne yapsınlar 
yani. Acın bakalım Ulus koleksiyon

larına da bakın. Genel Sekreter Kasım 
Beyin resminin çıkmadığı bir günü gö
recek misiniz? Genel Sekreterin res

mini neşretmekten iyi de muhalefet o- 

lur mu yani?
Doğan Sonay • Ankara 

¥

U lus gazeteeinden alıp veremediği
niz ne sizin? Adamcağızlar mu

halefet vazifelerini başarmak için elle
rinden geleni yapıyorlar iste. Bugünkü 

basın kanunları. Savcı baskılan, tek
zipler karsısında Ulus’unklnden daha i- 
yl muhalefet yapabilen bir gazete var 
mı sanki! Sureti haktan görünüp de 
darbeyi içerden vurmaya kalkışmanızı 

okuyucular görmüyor mu sanıyorsu

nuz?
K. Yılmaz Canbolat - Malatya

*
Elçiler hakkında

170 nci sayınızda Dünyada olup Biten
ler sayfasında Amerikadaki elçi tâ 

yinleri hikâyesini okuyunca tüylerim 

diken diken oldu. Eğer Amerikadaki el
çiler gerçekten sizin yazdığınız gibi tâ
yin ediliyorsa buna tek kelimeyle re. 

zalet denir. Eğer böyleyee vay Ameri

kanın haline.
Turhan Tözge - İzmir 

¥

S
on sayılarınızdan birinde Amerika- 

daki Elçi rezaletleri ile ilgili bir 
yazı okudum da şaştım kaldım. Su A- 
merikalıların doğrusu bu kadar kus be
yinli olacaklarını dn umuluyordum Bir 
de bunlar demokrasi şampiyonu geçini
yorlar değil mi?

Haran Demir - tstanbnl



Y U R T T A  O L U P  B İ T E N L E R

Muhalefet
Hepimiz ve birimiz

B u haftanın başında Sah günü Hey- 
beliadada 73 yaşındaki bir ada

mın 73 numaralı evinin caddeye ba
kan geniş bir odasından birden
"ooo!.” sesleri yükseldi. Sesler büyük 
bir hayret edası taşıyordu. Eğer bu
nu o gün ekspres vapurun kaptan

• köşkünde Büylikadaya giderken ga
zetecilerle konuşan ve hep İşbirliği 
müzakerelerinden haber almaya çalı
şan D. P. Meclis Grubu Başkam Hay- 
reddin Erkmen duysaydı ihtimal ki 
ellerini uğuşturur, "tabii anlaşma
larına imkân yoktu ki.." derdi. Ama 
"ooo!” seslerinin sebebi başkaydı. 
Muhalefet Partileri temsilcilerinin top

landıkları odaya mis gibi kokan, du
manı tüten kahve fincanlarıyla dolu 
bir tepsi getirilmişti. Müzakereler bir 
an inkıtaya uğradı ve Kalkınan Tür- 
kiyede artık bir 'ta tlı sürpriz” hali
ne gelmiş bu ikramın tadı çıkarıldı. 
Herkesin mükemmel bir ev sahibi o- 

larak tanıdığı Bayan İnönü ne yanmış 
etmiş, misafirlerine kahve tedarikle- 
mek imkânını bulmuştu. Misafirlere 
bir gün evvel evvelâ soğuk vişne şu
rubu, sonra da kuru bisküi ile çay 
ikram edebilmiş, ama kahve vereme
mek Bayan İnönüyü pek üzmüştü. 
Şîmdi, “ooo!” sesleri bu üzüntüsünü 
telafi ediyordu. Doğrusu istenirse 
İşbirliği toplantılarının tek büytik 
sürprizi bundan ibaret kaldı ve her, 
ama her şeyt bir frenk tâbiriyle, sanki

altında tekerlek varmış gibi mükem
mel yürüyordu.

Pazartesi sabahı erken vapurlar
dan birini dolduran gazetecilerden öğ
le vapurunda yer alan Hür. P. ve C.- 
M. P. temsilcilerine kadar pek çok 
kimse anlaşmanın kolay olmıyacağı 
endişesi içindeydi. Aynı saatlerde 
Heybeliadada İnönünün Refah Şehid- 
leri caddesi üzerindeki yeni boyanmış 
kârgir evinin alt kat odalarından bi
rinde mildavelej efkârda bulunan C.- 
H. P. temsilcilerinde de buna benzer 
hisler vardı. Muhalefet partilerinin 
bir işbirliği yapmak hususunda geçen 
yaz teşebbüse geçmelerinden sonra 
öyle hadiseler olmuş, öyle lâflar söy- 
le/ımiş, o katlar geçimsizlik emaresi 
baş göstermişti ki bu endişelere hak 
vermemek imkânsızdı. Ama yanılmı

yordu. Zira mesele aklı başında insan, 
ların birbirlerine şart koşmaksızın, 
birbirlerine tahakküm etmeye de kal- 
kışmaksızm konuşmak için bir ma
sa başına oturmaya karar vermele
rinden ibaretti. İnönüyü, Karaosman- 
oğluyu ve Arnayı yakından tanıyan
ların emin oldukları bir husus var
dı: Bu üç lider partilerine hakim o- 
lur da müzakereye girişirlerse anlaş

mamalarına imkân yoktur. Hakikaten 
şimdiye kadar kaydedilen zaman bu 
basit şartların tahakkuk ettirileme- 
mesi, partilerdeki “öteki” zümrelerin 
kendi şanslarını denemeye kalkışma
ları yüzünden kaybedilmişti. Nihayet
C.M.P. nin Kristof Kolombun yumur
tası nev’inden bir buluşla yaptığı da
vet üzerine İnönü, Karaosmanoğlu ve

Arna bir araya gelince bütün ana 
güçlüklerin sadece zahiri olduğu der
hal meydana çıkıverdi.

Bu haftanın başında temsilciler 
73 numaralı evde toplandıklarında 
heyetlerin teşekkül tarzı derhal dik* 
kati çekti. Aklıselimi temsil eden Uç 
liderin yanında memleket menfaatle* 
riyle partilerinin menfaatlerini hak
lı bir ölçü içinde telife çalışmalarıyla 
tanınmış üç baş yardımcı vardı: Gü- 
lek. Güreli ve Ardıçoğlu. Bu üc baş 
yardımcı İşbirliği mevzuunda şimdi
ye kadar itidalleriyle, iyi niyetleriy
le kendilerini belli etmişler, fakat işi 
kendi partileri zaviyesinden mütalea 
lüzumunu da gözden kaçırmamışlar- 
dı. Aslına bakılırsa bu, onların biraz 
da vazifeleriydi. Heyetlerin "üçüncü 
adam” lan ise Göle, ftktem ve Bilgin

di. Turgut Göle ile İbrahim öktem 
İşbirliğinin hararetli ve bilhassa sa
mimi taraftarı olmaktan çok uzaktı
lar. C. H. P. Genel Sekreter Yar
dımcısına göre partisinin İşbirliğine 
ihtiyacı yoktu. C. H. P. seçimleri 
tek başına kazanacak _ kudretteydi. 
Zaten C. M. P. ve hele "Hür. P. mem
lekette fazla mana ifade etmiyordu. 

Hür. P. Genel Sekreteri ise geçen 
sonbahardan beri bu mevzuda çok 
zararlı bir rol oynamış, bilhassa C.H.- 
P , ile Hür. P. arasına ilk .soğukluğun 
girmesine vesile vermişti. İbrahim 
Öktem alaturka kurnazlık düşünen 
Hür. P. lilerin başında geliyordu. Ah- 
med Bilgine gelince şimdiye kadar 
Osman Bölükbaşının bir peyki ola
rak tanınmıştı. Bu sıfatiyle İşbirli-.

İnonii Hcybcliadadaki evinde Arna ve Karaosnmnoğlıınu karşıl yor
İşbirliğinden önce, elbirliği >

4 AKtS, 11 AĞUSTOS 1951



YURTTA OLUP BİTENLER

"YADELLERDEN DOSTLAR
f f

G önül ut» kadar isterdi kİ son gün
lerde muhalif gazetelerin say

falarını sırsıklam hale getiren tek
zip yağmurunun bir kaç damlası 
da Konya milletvekili Himmet Ölç
menin söylendiyse münasebetsiz ol
duğunda zerrece şüphe bulunmayan 
sözlerini temizlesin. Hâdisenin üze

rinden on küsur gün geçti; bir ses 
çıkmadığına göre iktidar partisi 
milletvekilinin Amerikan tiearet he
yetine “Türk milletinin nasihata 
değil dolara muhtaç” olduğunu ve 
Amerikanın bizi “Yadellerden dost
lar” aramaya mecbur etmemesini 
söylediği anlatılıyor.

Himmet ölçmen elbette ki Türk 
Devletini veya Türk Hükümetini 
temsil etmez. Böyle bir sıfatı yok
tur. Himmet ölçmen sadece antide
mokratik bilinen kanunları hararet
le tasvip etmesiyle tanınan ve do
layısıyla bugün D.P. de gözde olan 
kiiçlik grubun bir mensubu, zaman 
zaman da sözcüsüdür. Bu bakım
dan beyanları resmi bir mahiyet 

taşımaktan uzaktır. Ancak bir mil
letvekilinin bilhassa ecnebilerle gö
rüşürken dikkatli olması gerekir. 
Zira o ecnebiler pek âlâ sanabilir
ler ki İşittikleri fikirler İktidar par
tisinin hiç olmazsa bir kısım İleri 
gelenlerine hâkim olan fikirlerdir. 
Gönlün bahis mevzuu sözlerin tek
zibini, yahut İktidar organı gazete 
tarafından reddini İstemesi bu yüz
dendir.

Türk milletinin nasihata değil 
dolara muhtaç bulunduğunu böyle 
az cazip bir şekilde ifadesi İyi ol
mamıştır. Amerikadan yardım talep 
etmenin bir yolu vardır vp bunu ya
parken cok dikkatli bulunmak lâ
zımdır. Amerikalılar milletvekiline 
pek âlâ “Ama dolarları nasıl temin 
edeceğiniz hususunda İktidarınızın 
nasihata oek muhtaç olduğunu gö
rüyoruz'’ diyebilirlerdi ve bunu ce

vaplandırmak güçleşirdi. Kaldı kİ 
Amerikan yardımı karşılıklı bir an
layışın neticesidir ve iki tarafın 
bir mutabakata varması “dolar sev- 
kl”nin sine qfııa non şartıdır. H im 
met ölçmen Amerlkaya sert çı
kışlar yaparak dolar teminini dü
şünen ilk yeryüzü sakini değildir. 

Ama bu tarz taleplerin \Vashing- 
ton nezdlnde fazla bir iltifat gör
mediğini Konya milletvekilinin id
rak etmesi İyi olurdu.

Fakat Himmet Ölçmenin tama- 
nıiyle münasebetsiz olan cümle*l 
İkincisidir. İhtimal ki Amerikan 
heyeti, karşısında bir Cemal Abdiil- 
nâsırın bulunduğu zehabına kapıl
mıştır. İktidar çevrelerinde böyle

bîr temayülün mevcudiyeti Ameri- 
kadan çok, biz Türk vatandaşlarını 
endişeye düşürür. Türk milleti hiç 
bir İktidara, Amerikanın dolarları
nı esirgemesi üzerine ‘‘Yadellerden 
dostlar” aramak yetkisini verme

miştir ve zaten hiç bir İktidarın 
Türkiyede bunu düşiinemiyeceğl, 
buna muktedir olamıyacağı son de
rece aşikârdır.

Himmet Ölçmen İhtimal ki Tlirk 
Devletinin Amerikadan yardımı na
sıl kabul ettiğini bilmemektedir. 
Bilseydi iyi olurdu, zira Türkiye I- 
klncj Dünya Harbinden sonra Ame- 
rlkaıtan ilk İyi notu o kabul şekliy
le almıştır. Türkiye demiştir kİ: 
Biz yadellere karşı cephe almış bu
lunuyoruz, siz de öyle; eğer siz bi
ze yardım ederseniz biz daha ra
hat mukavemet ederiz; ama siz 
yardım etmeseniz de mukavemet 

edeceğimizi biliniz. Bu tutum A- 
merikanın o zamanki temsilcisi
Harrimaıı başta olmak üzere, her
kes üzerinde tesirlerin en müsbetl- 
nl yapmıştır. Gerçi o tarihten bu va
na Türkiyede de. Amerlkada da İk
tidar değişikliği vuku bulmuştur. 
Değişmeyen Türk milletinin itişle
ridir.

“Yadellerden dostlar aramak” 
ne demek? Sovyetlerin bize kese
açmak teşebbüsünde bulundukları, 
bu neviden rivayetler yaydıkları bir 
sırada Himmet ölçmenin sözlerinin 
mânası açıktır. Açıktır ama. hiç de 
Türk milletinin arzularına tercü
man olmamaktadır. Üstelik Rus 

yardımının nasıl bir yemden İbaret 
bulunduğu Mısıra bir türlü gitme
yen milyonlardan bellidir. Eğer 
Himmet ölçmen Amerlkayı zorla
mak İçin “Yadellerden dostlar”ı bir 
silâh olarak kullanmak İstiyorsa,
eğer zannediyorsa ki Türk milleti 
muhtaç olduğu dış yardımı Mosko- 
vadan kabul edecektir fena halde 
yanılıyor.

Bu kötü, tehlikeli bir politika
dır. Türkiyenin ne dış politikası, ne 
İktisadı, ne jeopolitik mevkii ve 
hepsinden mühimi ne Türk milleti
nin hissiyatı herhangi bir İktidarın 
Nâsır üslûbu ağız kullanmasına 
müsaittir. Ne kadar kudretli olur
sa olsun bir şahsın, memleketi o 
İstikamete sürükliyeblleceğini san

mak da hatadır. Şu anda Demokrat 
İktidarın ‘'Görülmemiş Kalkınma”* 
sı yüzünden çok mttşkill bir mevki
de bulunduğumuz hakikattir. Dış 
finansman İmkânlarımızın azalmış 
olduğu, dövize muhtaç kaldığımız, 
ekonomimize kan verilmesinin fay
da sağlıyacağı muhakkaktır. An

•  • •

cak “Görülmemiş Kalkınma”nın, 
İcap ederse yadeller parasıyla de
vam ettirileceği, ümld ederiz ki par
tisi içinde sadece Himmet ölçmenin 
fikridir. Hatta onun dahi fikri de

ğildir ve Konya milletvekili bunu, 
çocukça bir inançla, göz korkutma
ya çalışmak için ifade etmiş, bunun 
nasıl kötü tesir yaratacağını dü
şünmemiştir. Bir daha sefere düşü
nürse daha iyi yapar.

Z ira bizim, “Yadellerden dostlar” 
aramaya lhtiyaeımız_yoktur. Za

man zaman irad edilen şiddetli nu
tuklardaki telmihler^ rağmen Batı 
dünyasının bize sempatiyle baktığı 
muhakkaktır. Başta Amerika, bu 
dünyanın bize kese ağzı açmaması 
İçin de hiç bir sebep yoktur. Dolar
lar Aıııcrikada, bunları münasip şe
kilde istiyecek İktidarı beklemek
tedir. Eğer Menderes HI. Kabinesi 

yerini Menderes IV. Kabinesine bı
raktığında Köprülü-Ökmen çiftinin 
şampiyonluğunu yaptığı İktisadi 
|M>litiku gerçekleşebllseydi, ekono
mik hüııyentizi sıhhate kavuştur
mak temayülü fiiliyata İnkılâp et- 

tirliebllseydl, bırakınız Amerika
lıları. bl/.zat bizim şikâyetçi olduğu
muz hatalı yolda yürünmekte ısrar 
olıınmasaydı. kısacası o kabinenin 
programı tatbike konulsa>dı Him
met ölçmen Konyada öyle konuş
mak zorunda kalmazdı. Yarın Tür

kiyede bir İktidar değişirse ve ye
ni İktidar Kalkınmamızı iktlsad ki
taplarının en basitinde dahi bulu
nan prensiplere -doğruluklarını İs
pat etmiş prensipler- uygun şekil
de devam ettirme yolunu seçerse, 
yani eldeki imkânlar israf edilmek
sizin, iç politika âleti haline gett- 
rllmekslzln ve en rasyonel tarzda 
kullanılırsa Tiirkiyeye doların ak
maması. yardımın gelmemesi İçin 
sebep yoktur. Iraktan Hlndistana, 

Irandan Habesistana pek çok mem
leketin gerçekten kalkınması İçin 
sermaye esirgemeyen beynelmilel 
teşekküllerin ve Amerika Birleşik 
Devletlerinin Türklyeye karşı husu
si bir husumet beslediğini sanmak 
İçin mutlaka aşın partizan olmak 
lâzımdır.

Himmet ölçmenden bu sözleri 
dinleyen Amerikan heyetinin Istan- 
huldaki basın toplantısına, hiç âde
ti olmadığı halde Tass Ajansının 
muhabiri koşup gelmiştir. Konya 
milletvekili lütfen bıınun sebebi ü- 
zerinde biraz kafa yorar rai?

AKİS
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ğinde huysuzluğu temsil ediyordu. 
Fakat 73 numaralı evin yemek salo
nunda Pazartesi günü saat 16 da dik
dörtgen masanın başına oturulduğun
da havaya derhal İnönü, Karaosıııan- 
oğlu. Arna havasının hakim bulundu
ğu sezildi ve bu hava toplantıların 
sonuna kadar böyle devam etti.

Tekrarlanmayan hatalar

Havanın mükemmelliği başkanlık 
meselesinde kendini gösterdi. Top

lantının tabii başkanının İnönü ol
duğunda zerrece şüphe yoktu. İnönü 
sadece temsilcilerin en yaşlısı değil
di. aynı zamanda Devlet Başkanlığı 
yapmış olan yeganesiydi ve bütün 
bunların üstünde şahsiyeti onu baş
kanlığa davet ediyordu. “Tabiinin i- 
cabı"nı yapmak suretiyle Hür P. ve
C. M. P. heyetleri bir kompleksin ze
bunu olmadıklarımı ispat ettiler. Ger- 
çi bir kaç gün sonra İktidar organla
rı bu iki partideki müfritleri kışkırt
mak için "Tabiînin icabı" mn yapıl
mış olmasını istismara kalkışacaklar, 
Karaosmanoğlu ve Arnayı İnönünün 
dümen suyuna girmiş göstermeye 
kalkışacaklardı. Hattâ bu organlar
dan Istanbulda çıkanı Osman Bölük- 
başıyı hasretle aradığım belli edecek 
ve İktidann onu siyaset sahasından 
uzaklaştırmakla liderler arasındaki 
hırçınlık faktörünü de ortadan kaldır
dığına yanacaktı. Zira kimse söylemek 
istemiyordu ama, herkesin akimday
dı: Eğer C. M. P. heyetine Genel Baş
kan başkanlık etseydi anlaşma bu ka
dar kolay olmaz, hava böylesine sa
mimileşmez, iğneli sözler, -iğneli ve 
son derece münasebetsiz- mutlak İnö
nü ile Karaosmanoğlunun canını sı
kardı. Hakikaten iki lider geçen yaz 
toplantılarında analarından emdikleri 
sütün burunlarından geldiğini henüz 
unutmamışlardı. Böylece İktidarın, 
zarar vermek için teşriî masuniyetini 
kaldırdığı Osman Bölükbaşı sadece 
muhalifleri birbirlerine doğru itme
miş, aynı zamanda yokluğuyla an
laşmalarını da kolaylaştırmış oluyor
du ve onun bir “martyre - çilekeş"

"•T*

Kaş Yaparken

İ r mel İnönü I!)50'ı1e demiş ki: 
“D.P. İdaresinde siyasi emni

yetimiz apaçık ve pervasızca 
tehditler altındadır”.

İsmet İnönü 1951’de de şöyle 
demiş: “Memleketin iktisadi,
mali durumu tamamen tesadüfe 
bırakılmıştır”.

İsmet tnöniinün o zamanki 
bir lafı’ daha: “Demokrat Parti
ye rey vermemek lâzımdır. I>ev- 
let ve millet işlerini İyi görmez 
ve İyi düşünmez halde bulunan 
Demokrat Partinin yüksek li
derleri ancak vatandaşların ken
dilerini tasvip etmediğini seçim
lerde görürlerse belki u lanabi
lirler-'.

şimdi İm sözleri hatırlatan 
sütunlarına alan kim? Ulus 
mu? Ne gezer. O Hilmi liranın 
adeta sünneti gününden başla
yan hatıraları ile meşgul. Ya 
kim? KenUikdsi s>i.ı tutunuz: 
Görülmemiş dehası ve gazeteci
lik kabiliyetiyle Ztthttt Hilmi 
Velllıeşenln idare ettiği Zafer!

Ayol. 1950’d® nasıl bir haki
ki büyiik devlet adamından ol
duğumuzu İspat ettiğiniz yet
medi. şimdi adamın aynı za
manda evliyalığı buluııdıığıınu 
da mı gözler önüne koyacaksı
nız?

I 1̂ A » W W W V V W V V V W W W V W W V W W W W W

olmak suretile Demokrasimize yaptı
ğı hizmet biraz daha büyüyordu.

Gerçi toplantının sonlarına doğru 
bir küçük kompleks belirtisi başını 
kaldırmaya çalışmadı değil, fakat 

İnönü . Karaosmanoğlu - Arna ha
vası her şeyi tatlıya bağladı. İlk, iki 
gün Heybelıadada toplanan temsilci
ler üçüncü gün gene İnönünün Taşlık
taki evini kendilerine karargâh ittihaz

ettiler. Ne toplantı yeri, ne başkan
lık bir mesele haline getirilmedi. "So
kaktaki Adam” ın aklından geçen her 
şey aynen tahakkuk etti, partiler te
ferruatı "şeref işi” yapmaktan dik
katle kaçındılar, böylece samimiyet 
Üçlü Toplantının alâmeti farikası o- 
larak kaldı. Samimiyet kadar anlaş
mak için iyi niyetin de varlığı ken
dini belli etti. Şimdiye kadar ki top
lantılarda bu samimiyeti ve iyi niye
ti daha ziyade Hür. P. ve C. M. P. 
liderleri göstermiş oluyorlardı, zira 
başkanlık ve toplantı mahalli mesele
sini mesele yapmayan onlardı. İnönü- 
nün etrafında toplanmış olmayı v*- 
dırgamamışlardı. İhtimal ki bunu 
propaganda vesilesi yapacak D.P. nin 
taktiği karşısında da bu sefer komp
lekse kapılmıyacaklardı. Buna muka
bil C. H. P. nin samimiyet ve iyi niye
tini gösterme zamanı İşbirliğinin a- 
meli tarafım tatbike koyunca gele
cekti. Eğer o zaman "Turgut Göle 
zihniyeti” C.H.P. ye hakim olursa bu
günkü bütün iyi hava bir anda kay
bolup gidecekti. Küçük ikj parti bir 
zamanların hayali olan "riyazi müsa

vat” ı bir kenara itmişler, böyle bir 
pazarlıkla C. H. P. yİ kandıramıya- 
caklan gibi umumî efkârın hiddetini 
celpten başka netice alamayacakla
rım da anlamışlardı. Ama kelimenin 
hakiki manasıyla müsavat, yani her
kese kuvveti nisbetinde pay ayırmak 
ve bunu yaparken küçük partilerin 
koalisyona girmek suretile hakiki 
kuvvetlerinden fazlasını sağladıkları
nı unutmamak şarttı. C. H. P. bunu 
unuttuğu gün hak yiyen bir fırsatçı, 
bir bezirgân sıfatını sırtlamayı gö
ze almalıydı. Riyazi olmayan bir mü
savat içinde dahi C. H. P. nin feda/- 
kârlık yapmak zorunda olduğu mu
hakkaktı. ama fedakârlığın o tür
lüsü insaf dahilinde kalacaktı ve bu
nun aksini düşünmek insafsızlık ola
caktı.

Toplantının sonlarında küçük oar- 
tilerin temsilcileri İsmet İnönünün 
kendi partisini böyle makul bir feda-

■ Isk a n  m e s e l e s i k i l  h a l in d e  e l e  a l in d i” h a v a d i s t e n  
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ME N D E R E S İ N

T A L İ H İ

ostlıık tezahürleri vardır; insana zarar verir. Hücumlar bulunur; 
■L '  t usa m kuvvetlendirir. Şimdiye kadar bilinen şuydu: Ahmet Emin 
Yalmanın dostluk tezahürleri insana zarar veriyor. Meğer anlaşıldı ki 
madalyonun tersi de doğruymuş: Ahmet tinıin Yalmanın h Ucu mitin 
insanı kuvvetlendiriyor. Seçimlerin arifesinde dört bir taraftan, ekse
risini tamamiyle hakkettiği hücumlara uğrayan Adnan Menderesin 
bugünlerde tek talihi, galiba, bu hücumların arasında Yalmanınkılerın 
de bulunmasından ibaret.
• Ahmet Emin Yalman Menderesi şiddetle tenkid ediyor. Menderes 
kendisine yanılmaklık izafe etmeye başlamıştır, Menderes tenkid ta- 
mmamaktadır, Menderes kabiliyetlerini herkesinkinden üstiiıı gör
mektedir. Menderes ölçiliıii kaçırmıştır. Bu tenkıdleri doğru bulmamaya 
inrkdıı yoktur, ama lütfen insaf ediniz, bunları söylemek hakkı Ahmet 
Emin Yalmanda mevcut mudur T

Adanı seçimlerden sonra kalkar Arnerikaya gider. Orada hiç bir 
feıkalıideliğj olmayan şekilde karşılanır, herkesin görduğıi alduayı gö
rür. Temasları neticesinde öyle biiyuk bir başarı da kazanamaz. Siz bu 
seyahatin intihalarını bir de Ahmet Emin Yalmandan dinleyiniz. 
Aman efendim, Amerikalılar Adnan Menderesi görür görmez başla
mamışlar mı ağlamaya, dövünmeye T “Allahım, seıı neden bize bu çap
ta bir devlet adamı nasip etmedin“ diye... Şinuli bunu bir ciddi gaze
tenin başmakale su tununda, Amerikalı tanıyan bir bpşyazarın kale
minden okuyan devlet atlamt kendisine yanılmazlık izafe etmeye baş
lamaz da ne yapar, tenkid taıiır mi, kabiliyetlerini hrrkesmkinden üs
tün görmez mi ve ölçüyü kaçıryıaz mı t

Adam bir sayılı K/ı.ıın kanunu çıkartır, Ahmet Emin Yalman
alkışlar. Sonra, bu kanunun neticesi seksen yaşındaki Hüseyin CaJıid 
Yalçın hapsedilir. O zaman Ahmet Emin Yalman barut kesilir, bütün 
hışmını döker. Ama kime karşıt Menderese m it Hayır! Bu Hüseyin 
Cahid Yalçın hapsedilmek suretiyle memleketin batı dünyası nezdin- 
deki itibarını iki paralık etmiştir.

Adam hata, yapar, arkadan cayar. Haydi, Ahmet Emin Yalmanın 
sütununda bir alkış sesi: Hakiki devlet adamlığı budur! Adam kazma
yı eline alır, İstanbulini altından girip üstünden çıkmaya hazırlanır; 
Ahmet Emin Yalman Fatih lll. 'i i hayranlıkla seldmlıyanlar ara
sındadır.

Şimdi, işler çıkmaza girmiştir. Şimdi memleket o gün alkışlanan, 
o gün örülen hareketlerin mukadder neticesiyle karşı karşıyadır. Şim
di 1960'nin o miitevazi, idealist, ölçülü Menderesi yerini D.P. nin hu 
dut tanımaz, başkasının görüşünü görüş saymaz Oenel Başkam Men
derese bırakmıştır. Bıı yüzden ona herkes hücum edebilir, ancak onu 
bu hale itenler, Yalmanlar hiç olmazsa susup başlarını yere eğmelidirler.

Zira asıl hücum edilecek biri varsa o Menderesten çok, Ahmet 
Emin Yalmandır. Evet, hafıza-i beşer tıisyan ile malûldür ama, bu ka
dar da değil...

k&rlığa sevkedebilecek kudrette ve 
niyette olduğu kanaatine vardılar. 
Neticenin müsbet çıkmasında da en 
çok bu kanaat rol oynadı.

EH© alınan meseleler
T_Teybeliadadaki görüşmeler daha 
Ulziyade umumi meseleler üzerinde 
cereyan etti. Evvelâ görüldü ki İş
birliğinin lüzum ve ehemmiyetini her
kes müdriktir. Sonra fikrî cephe ko
nuşmaların esasını teşkil etti. İşbir
liği niçin yapılacaktı, gaye neydi, bu
na Muhalefeti hangi zaruretler itiyor
du? Konuşmalar ilerleyince bir hu
sus elle tutulureasına vüzuh kesbet- 
ti: Muhalefet partileri bir Husumet 
Andı imzalamıyorlardı. Dertleri re- 
ımın selah bıılmasıydı ve bunun için 
ktıdar bir düşman olarak kabul edil

miyordu. İktidarın teması kabul et

mesi şartıyla ona Muhalefet cephesi
nin fikirlerini dostça ve seçimlerden 
evvel anlatmak Üçlü komitenin ka
rarları arasındaydı. Gerçi İnönü- 
den başkasının bu vadide fazla ümit
li olmadığı görüldü, tnönüniin üml- 
dt ise daha ziyade iyimserliği neti- 
cesiydi. Fakat toplantının bir Hıı.su- 
med Andı havası içinde geçmemesin
de bu iyimserliğin rolü büyük oldu. 
Muhalefet cephesinin en basit bir he
sapla milletin yUzde ellisinden fazla
sını temsil ettiği muhakkaktı. Eğer 
İktidar buna rağmen başını kuma gö
merse kanuni mücadeleye atılmaktan 
başka çare yoktu.

Heybeliada konuşmaları daha zi
yade bu neviden umumi mevzularda 
oldu. Zaten bundan başkasını bekle
mek doğru değildi. Muhalefet liderle
ri bazı kırıcı laflardan sonra ilk de
fa olarak bir araya geliyorlardı. Fa
kat ikinci gün hava daha samimileşti. 
Bu, müzakereler esnasında temsilcile
rin ceketlerini çıkarmalarıyla kendini 
belli etti. İlk  günkü resmiyet ve çe

kingenlik dağılmıştı. Üçüncü gün 
Taşlıkta çatallı sayılabilecek mese
lelere daha rahat şekilde temas e- 
dikli. İşbirliğinin ameli cephesinde 
varılan neticeler daha ziyade pren
siplerdi. Teferruata girmek için hem 
vakit erkendi, hem de İktidarın tu 
tumu meçhuldü. Üstelik seçimin res
mi işareti de henüz verilmemişti ve 
seçimlerin erkene alınması kararı
nın Menderesin kafasında yer tuttu
ğu biliniyorsa da Menderesin fikrini 
değiştirmesi her zaman için kabil
di.

Bu satırlar yazıldığı sırada mu
halefet temsilcileri dördüncü toplan
tılarını yapıyorlardı. Taşlık görüş
meleri son görüşme olmamış, tebliğin 
hazırlanması için bir dördüncü görüş
meye lüzum hasıl olmuştu. Zaten 
partiler bir yandan üçlü görüşmeler 

yaparlarken, temsilciler diğer taraf
tan kendi partileri ileri gelenlerine 
malûmat veriyorlar, fikirlerini alıyor
lardı. Bu bir nevi selâhiyet tazeleme-* 
si oluyordu. İnönünün bilhassa Şem- 
seddin Günaltayla istişareye ehemmi
yet verdiği görülüyordu. Hakikaten

eski Cumhurbaşkanı ile eski Başba
kan toplantılardan evvel Anadolu Ya
kasında görüştükleri gibi Salı günü 
Günaltay, Barutçu ve C. H. P. nin 
diğer ileri gelenleriyle birlikte Adaya 
geçti ve İnöpünün evinde uzun müd
det kaldı. Hür. P. liler kendi arka- 
daşlariyle Istanbulda temas ettiler. 
C M P. liler de aynı işi yapmaktan 
geri kalmadılar.

Bu, Üçlü Toplantı neticelerinin 
partiler tarafından kabul edileceğinin 
en güzel deliliydi.

' D. P.
Endişe bulutları

B u haftanın başında Pazartesi ak
şamı Heybeliadadan kalkan bir 

vapur Hür. P. ve C. M. P, temsilci
lerini Turgut Göle ile beraber Köp

rüye getirirken lstanbulun başka bir 
semtinde denizin üzerine uzanmış bir 
köşk pırıl pırıl yanıyordu. Semt Hey
beliadadan hayli uzak bir semtti. A- 
ma pırıl pırıl yanan köşkün o akşam-
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ki misafirlerinin ekserisi kafası için
de Refah Şehidleri caddesinin 73 nu
maralı köşkünde olup bitenleri dolaş
tırıyordu. Semt Florya, köşk Cum
hurbaşkanlığı köşküydü. Bütün ışık
ların yanması sebepsiz değildi: O 
gece bir ziyafet veriliyordu. Dona
nan köşkten ibaret kalmamış, İs
tanbul surları da aydınlatılmıştı. 
Bu, D . P. nin İktidara geçmesin
den sonra sık sık Cumhurbaşkan
lığı köşklerinde görülen mükellef res
mi ziyafetlerden biriydi ve bu sefer
ki Istanbulda tatil geçirmekte olan 
Irak Kralı Faysal II. şerefine verili
yordu. Saat dokuza yaklaşırken Bağ
dat 77 plâka numarasını taşıyan bir 
otomobil dış kapıdan girdi ve suyun 
üstü hizasından iç kapıya kadar gel
di. Otomobil misafir Kralı taşıyordu.

Ziyafet son derece muvaffak ol
du. Her şey hakikaten muhteşemdi 
ve aranılan, akla gelen ne varsa hep
si mevcuttu. Vaktin nasıl geçtiğini 
anlamak kolay olmuyordu. Florya 
köşkü C. H. P. İktidarı zamanında 
rüyasında dahi görmediği unutulmaz 
gecelerinden birini yaşıyor, sakin su
lara akseden mehtap etrafa başka 
bir güzellik veriyordu. Toplantının 
sonlarına doğru mehtabın ışıklarına 
saz ve ses sanatkârlarının musikisi 
de katıldı. Sanatkârların en mutena
ları o gece bulunup getirilmişti. Kon
serler geceye ayrı bir hususiyet ver
di.

Fakat toplantıda bulunanlar düz 
saçları itinayla taranmış, yuvarlak 
yüzlü, yavaş javaş şişmanlamaya 
başlayan bir misafirin durgun oldu
ğunu görmekten kendilerini alamadı
lar. Misafirin, bütün eğlencelere rağ
men içinin sıkıldığı anlaşılıyordu. 
Zihni bir meseleye takılmışa benzi
yordu. Zaman zaman kazıklar üstüne 
oturtulmuş terasa çıkıyor, hava alı
yor. etrafı seyrediyordu. Eğleneme- 
diği aşikârdı. O gece Başbakan Ad
nan Menderesi görenler bundan sade
ce b»r kaç ay evvel Ankara Palasta 
Ismst İnönü ile Amerika Büyükelçi
si Fletcher Warrren'in de bulunduğu 
bir masada neşeli kahkahalar atan 
Adnan Menderesi tanımakta güçlük 
çekeceklerdi.

Hakikaten Adnan Menderesin ak
lı o güııkü Muhalefet toplantısındav- 
dı. İktidar çevreleri Muhalefetin an
laşmak bir yana, bir araya gelebile
ceği hususunda dahi daima tereddüt 
izhar etmişti. D. P. Genel Başkanı- 
nm etrafını çevirenler, bütün yârân 
gibi. Genel Başkanı memnun etmek 
irin Muhalefetin İşbirliği yapamaya
cağı naktai nazarını müdafaa etmiş
lerdi. Halbuki üçlü temaslar görül
memiş bir sürat içinde gelişmiş ve 
işte liderler bir masanın etrafına otu- 
ruvermişlerdi. Bunların başında İs
met İnönü vardı ve asıl mesele oydu. 
Bir kaç aylık politika iflas mı edi
yordu ?

Hatalar silsilesi

pjoğrusu istenilirse Muhalefet par- 
J-^tilerini birbirinin kucağına bizzat 
İktidar atmıştı. Bütç« müzakerelerin

de başlayan İyi hava meyva versey
di ve hele son “Bölükbaşı hatası” ya- 
pılmasaydı ihtimal ki Muhalefet bir 
araya gelemeyecekti. Zira bu parti
lerde birbirlerine karşı itimadsızlık 
gittikçe artıyordu ve C. M. P. de 
Osman Bölükbaşımn, Hür. P. de Ta
vus kuşlarının tutumu, “koltuk mese
lesi” ni her şeyin üstüne çıkarıyordu.
O kadar ki Hür. P. içinde "Eğer C.- 
H. P. bize üçte bir pay vermezse 
biz de bir beyanname yayınlar, millet
ten reyini muhteris C H. P. ye değil, 
gene D. P. ye vermesini isteriz” di
yenler çıkıyordu. Fakat "Bölükba- 
şı hatası” bütün bunları telâfi etmiş, 
muhaliflerin gözünü açmıştı. Üste
lik D.P. nin müstakbel seçimlere 
hangi sloganlarla girmekte olduğu 
da ortaya çıkmıştı. Bizzat Adnan

Menderes meşhur Görülmemiş Kal
kınmasını devam ettireceğini söyle
miş ve Hürriyetmiş, Adaletmiş gibi 
feryatlara kulak asmayacağını bil
dirmişti. Muhalefet bundan gerekli 
manayı çıkartmıştı. Seçimler son fır
sattı. Eğer İktidar D. P. den alınmaz
sa bir belirsiz müddet için batılı ma
nasıyla Demokrasiye veda etmek lâ
zımdı.

İktidar Heybeliadaya kendisine 
haber getirecek bir çok eleman gön
dermişti. Bunların arasında gazete
ciler olduğu gribi, gazetecilerin “bi
zimkiler” adını taktığı “meraklı va
tandaşlar” da vardı. Onlardan gelen 
habeı-lerde ise müzakerelerin rnüsbet 
ilerlediği bildiriliyordu. Bunun neşe 
vermiyeceği muhakkaktı. Adnan Men
deres o gün Ankaradan, yanında “hu-

AVRUPADA YEKİMİZ

A vrııpa güçleri uzun müddetten 
beri bir türlü inanmak isteme- 

-dikleri bir gerçekle nihayet yüz 
yüze gelmişlerdir: Avrupada artık
“Büyük devlet” yoktur. Geçen son
bahardaki Süveyş fiyaskosu bunu 
açıkça göstermiştir. Bulganin ve 
Ike'ın bir işareti bu hareketi daha 
başlangıçta durdurmağa kâfi gel
miş. Ingiltere ve Fraıı*a başları e- 
ğlk ateş kesmeğe mecbur olmuşlar
dır. Bundan sonra da bir ekonomik 
şantaj başlamış, bu iki eski büyikk 
devlete ancak kayıtsız şartsız ka
nal bölgesini tamamen tahliye et
tikleri takdirde ve peşin ödemek 
şartiyle petrol alabilecekleri anla
tılmıştır. Avrupa sanayiinin felce 
uğraması, ekonomik hayatın dur
ması ancak bu şartlarla önlenmiş
tir.

Süveyş harekâtı Avrupa tari
hinde bir dönüm noktacıdır. Artık 
belli olmuştur kİ Avrupalı giicler, 
yaşamak için birleşmeğe mecbur
durlar. Artık Avrupa devletleri 
değil, Avrupa birliği, “Avrupa” ol
malıdır. Eninde sonunda bu birlik 
tahakkuk edecektir. Yoksa Avrupa 
devletlerinin yaşaması, İki tarafta
ki iki devin. Sovyetlerle Amerika
nın, insafına kalmıştır. Avrupa 
güçlerinin ise yeııi bir şantaja, ye
ni bir ablukaya tahammülleri yok
tur. Hem hayat seviyelerinin, hem 
maddi ve manevi kıymetlerinin ko
runması ise, Avrupalı milletlerin 
iktisadi güçlerini muhafaza etme
lerine bağlıdır. Bunun için de ar
tık bir tek hal çaresi kalmaktadır: 
Mesailerini birleştirmek..

*

Bunun içindir kİ Avrupa teşki
latlarının faaliyetlerine yeni 

bir hız gelmiş, "Avrupa Birliği" 
fikri yeniden aktüel mevzular içi
ne girmiştir. Ancak bu defa çok 
daha realist bir görüşle hareket e-

dilıııektedir. Beş yıl evvelkinin ak
sin*, halk efkârının itelediği aske
ri formüller, ordu ve silahlanma ta
sarıları değil, nıiisbet ve reel ele
manlara dayanan ve yaşayacak ter
kipler aranmaktadır. “Vatikan- 
Bonn” Avrupası artık geride kal
mıştır. Simdi Müşterek Pazar. A- 
toın Birliği gibi halk efkârının sa
mimiyetle alâkadar olduğu yapıcı 
ve müsbet formüller peşine gidil
mektedir. İstikbalin tehlikeli pers- 
pektlvlerini de bu formüller belki 
değiştireceklerdir. Parlamentolar, 
Atom Birliği. Müşterek Pazar ta 
sarılarını incelemeğe başlamışlar
dır. “Avrupa Birliği” tahakkuk 
yoluna girmiştir.

Mühim bir âmil de Ingllterenin 
hareket tarzını - nihayet - değiştir
miş olmasıdır. Savaş sonundan beri, 
biitün propagandalara rağmen. Av
rupa hareketlerini hazan sadece ha
sır altı hazan da açıkça sabote et
mekle kötü bir şöhret yapan în- 
ğiltere şimdi “Avrupa" fikrine ya
naşmakta hatta sabırsız bir heye
can göstermektedir. Müşterek Pa
zar ve Serbest Mübadele mıntıkası 
tasarılarında tngilterenin desteği 
büyük olmuştur..

Avrupa Birliğinin önünde engel
ler azalmıştır. Süveyş dersinden 
sonra milliyetçi bencillikler ortadan 
kalkmağa yüz tutmuş, mllH men
faatleri, Avrupanm menfaatlerine 
tercih edenler azınlıkta kalmaya 
başlamışlardır. Bu. İnsan münase
betleri tarihinde çok mühim bir 
merhaledir. “Klan” dan. kabileden 
milletler konfederasyonuna gidiş 
ancak bu yapıcı safhalarla mümkün 
olacaktır.

★

M illetlerarası teşkilâtlarda Avru
pa problemleri ön plâna geç

miştir. Avrupa İktisadi İşbirliğinde 
ise Avrupanm yeni dâvalan ele a- 
lınmıştır. Şimdilik sadece altı dev-
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-YURTTA OLTTP BÎTENLER
zuru mutad" zevattan Fatin RUştll 
Zorlu ve Emin Kalafat bulunduğu 
halde gelmişti. Sabehleyln Başbakan
lıkta kabineyi toplamış ve “mutad iş
leri” görüşmüştü.
İki yol
fy/t uhalefetin işbirliği yapmasının 

iktidar değişmesi demek olaca
ğını İktidar kampında pek çok kimse 
mükemmelen biliyordu. Bizzat Adnan 
Menderes, hem de D. P. nin kuvvetli 
sanıldığı yerlere gitmeyi tercih ettiği 
halde gittikçe daha az insanla kar
şılaşıyor ve bu Anadolu Ajansının 
bültenlerinde dahi hissediliyordu. A- 
jans İktidar ileri gelenlerini Erzu- 
rumda 100 bin kişiye karşılatmıştı. 
Karşılayıcılar Zonguldak’ta 50 bine 
inmişti. Kastamonuda ise ancak 10 
binlerce insandan bahsetmeye Ajans

cüret edebilmişti. Bu rakkamların 
mânası açıktı. Demokrat milletve
killeri temas ettikleri seçmenlerin
den sadece şikâyet dinliyorlardı. Ya- 
lovalı seçmenler Dr. Sarollu İstan
bul milletvekillerini “Hoş geldiniz, 
seçimlerden seçimlere teşrif eden 
milletvekillerimiz” diye karşılamış
lardı. O kadar ki bütün Demokrat 
milletvekilleri nereye gitseler karşı
larına muhaliflerin çıktığı zehabına 
kapılıyorlardı.

İşbirliği nasıl önlenecekti ? Bir kı
sım Demokratlar "kanun yaparız, ön
lenir’’ diyorlardı. Bunun hiç bir şeyi 
önlemeyeceği, milleti sadece kamçıla
yacağı düşünülmüyordu. Halbuki İş
birliğini önlemek mümkündü. D.P. se
çim emniyetini zedeleyen seçim ka
nununu ve ona benzeyen antidemok

ratik kanunları bir anda kaldırsa. 
Muhalefete hodri meydan dese D P. 
nin karşısına tek başlarına çıkmak
tan çekinecek partiler bütün itibar
larını kaybedeceklerdi. Hakikaten e- 
ğer bugün millet İşbirliğini hararetle 

destekliyorsa bu, eşit şartlar altında 
seçim mücadelesinin imkânsızlığını 
takdir ettiği içindi. Oyun eşit şartlar 
altında oynanacak olduktan sonra 
koalisyon bir aciz ifadesinden başka 
mana taşıyabilir miydi ? Ama o yola 
gidebilmek için ileriyi görebilmek ve 
sağlam sinirlere sahip olmak gereki
yordu.

Her halde İktidarın tutumu önü
müzdeki haftanın sonunda yapılacak 
olan İstanbul İl kongresinde aydın
lanacaktı.

VAR MIDIR,  YOK MIIUUR?..

lete münhasır olan müşterek Paza
rın genişletilmesine bunun bütün ti
ye devletlere teşmil edilmesine ça
lışılmaktadır. “Avrupa Serbest Mü
badele Mıntıkası” nda ise mallar 
ve hizmetler hudut tanımadan ser
bestçe yer değiştirebileceklerdir. 
Ziraî Ürünler İçin daha şimdiden e- 
tüdler başlamıştır. Atom birliğinin 
de genişletilmesine. İskandinav 
memleketlerini de içine almasını te
mine gayret edilmektedir.

Avrupanın İki blok arasında ye
rini alabilmesi, dış pazarlarda yarı
şabilmesi için istihsalin ne kadar e- 
hemmiyetll olduğu göz öniinde tu
tularak yeni bir teşkilât. Avrupa 
Prodüktivite Ajansı kurulmuştur. Kı 
saca AF,P olarak anılan bu ajans 
OECE içinde ve onunla koordinas
yon halinde çalışmaktadır. AEP Av
rupai!» istihsal problemlerini en kısa 
ve en çabuk yoldan hal çareleri a- 
raınakta. vakiin az, istihsal yarış
masında mesafenin çok olduğunu 
düşünerek hummalı bir faaliyet 
sarfetmektedir. Avrupa istihsal mo- 
töriinün beyni şimdi AEP dir.

Az gelişmiş memleketlere ceniş 
bir teknik yardım programı hazırla
yan AEP. Sardenyada Yunanis- 
tanda ve Tttrkt.vede “pilot-bölee”- 
ler seçerek buralarda prodüktivi
te imkânlarını denemektedir. Bu 
yardıma AEP'nln diğer üyeleri de 
maddeten iştirak etmektedirler kİ 
bütün üyelerin böylece grup halin
de bir veya bir kaç ortağa yardıma 
katılmaları beynelmilel teşkilâtlar
da ilk defa vuku bulmaktadır. Av
rupa Konseyi İse yeni ve müşahhas 
tekliflerle Eylül dönemini akacak
tır. Bütün bunlar Avrupa Birliği ve 
dayanışmasının ne kadar ilerlediği
ni göstermektedir.

★
11 ütün bu faatlyetin İçinde blzlıu ye 
” rlmlz nedir? Rolümüz ne olmuş

tur? Plânlarımız, tasarılarımız han
gileridir? İtiraf etmelidir kİ Avru
pa teşkilâtları içinde belki de en kö
tü partöner Türklyedlr. Bilhassa ik 
tisadi hayatımızın çok zigzaklı bir 
yol takip etmesi, hareket tarzımı
zı mantıkî bir sisteme bağlama
makta inad edişimiz, devlet işle
rinde fikrî bir gayret göstermekten 
kaçınmamız bizi, pek çabuk, bu 
teşkilâtlar içinde bir “figüran” ha-
1 in,. sokmuştur.

Belirli bîr plân ve düzen İçinde 
değil de geçiri şahısların elinde mil
letçe bir kutuptan diğerine kaygı
sızca atlayışımız, halta bu düzenin 
fonksiyonu mevzuunda dahi bir an
laşma zemini bulamayışımız mütte
fiklerimizde haklı şüpheler uyan
dırmıştır. 1053 ten sonra dış ti
caretimizin EPtI dışına. Demir Per
de memleketlerine kayması bizi 
pek de istenilmeyen sembolik bir or
tak durumuna götürmüştür. OECE 
kurulduğundan beri dokuz senedir 
I’ariste bulunan delegasyon üye
lerimiz bu İstiskali esefle hisset
mekledirler. Üstelik meınleketimi/de 
birçok hürriyetin kısılması, basına 
gem vurulmaya kalkışılması Avrupa 
Konseyinde itibarımızı çok düşür
müştür. işçi taleplerinin de zorhı 
bir şekilde susturulma teşebbüsü 
tam mânasıyla herşeye “tüy dik
miştir”. Bunun akisleri ne AEP de 
ne df OECE’de hiç lyl olmamıştır.

Hükümet dalma tek taraflı an
laşmalara, dış yardımlara, bilhassa 
Amerikanın kredilerine güvenmiş
tir. Ancak bir şey unutulmuştur. 
Biz bu teşkilâtlarda samimi bir 
gayret göstermedikçe, Batı anja- 
m:nda çalışmadıkça, “bedavacı üye” 
değil de; hakiki bir partöner"gibi 
hareket etmedikçe Amerikanın kre
dilerine de güvenmek hayaldir. N i
tekim hayal olmuştur. Çünkü bun
lardan ‘•bonservis” almadık* a. Ame-

Ajdemir BALKAN

rikanıjı daima elini uzatacağını san
mak güçtür...

Avrupa Birliği kurulmaktadır. Bir 
hummalı gayret Batının her kö

şesinde hissedilmektedir. Ancak 
Türkiyenin yeri nerededir? Bizim 1- 
se tembellere mahsus ikinci bir fa- 
raziyemlz daha vardır: Amerika,
bize yardım etmeğe, elini uzatma
ğa meebıırdıır. Sovyetlerle Ameri
ka arasındaki gerginliğe güvenerek 
milletin yüce menfaatlannı bu ger
ginliğin devamına İstinat ettirmek, 
itiraf etmelidir kl, rlddl bir devlet 
politikası olamaz. Bu sakat olduğu 
kadar da tehlikelidir. Çünkü bu iki 
devletin, kısmen: tamamen veya mu
ayyen bölgeler üzerinde anlaşabllme- 
leıi İhtimal harici değildir. Gayri ta 
bii bir durum olan “soğuk harp" 
üzerine devlet iktisat politikası in
şa etmenin sürprizleri vardın. Tür- 
kiye.vi bir gün tamamen teerll edil
miş vaziyette görmek islemiyorsak. 
Avrupa milletleri camiasında yeri
mizi ciddi olarak almalı, hu yeri hak 
etmek için de çok çalışmalıyız.

Tekrar edelim; bu ne D.P... ne de C 
H.P. meselesidir. Bu, Türkiyenin en 
azından tiç nesillik dâvasıdır. Gü
neyimizde Arap memleketleri uyan
mışlar. manen ve maddeten eihaz- 
lanmaya başlamışlardır. Kuzeyde 
Sovyetlerln imparatorluğu İse hızlı 
bâr gelişme İçindedir. Doğuda Asya 
memleketleri de süratle sanayileş
mektedirler. Bu anaforların ictnd-e 
milletçe hayatiyet gösterebilmek ar
tık Atlantik ötesinden dolar dilen
mekle olamaz.

Türkiye Atatlirkten beri vtizünü 
Batıya, Avrupaya dönmüştür. Bu 
lafta, yaldızda kalmamalıdır. Bu 
çok gayret, çok alınterl İstemekte
dir. Ancak evvelâ kendimizi bir şe
ye. düşünmeğe alıştırmamız lâzım
dır.
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YURTTA OLUP BİTENLER,

Basın
GünüJlü gazeteciler!

Basın kânununda 1956 Haziranın
da yapılan tadillerin, “şeref ve 

haysiyetleri korumak” tan çok nele
re yaradığı bu haftanın ba.şında iyice 
anlaşıldı. Hele meşhur 19 uncu rr id 
de kullanıla kullanıla o hale getiril
di ki birçok ciddi gazetenin birin
ci sayfaları değme mizah gazetelerin
den daha güldürücü hale geldi. Res
mî makamlar yerli veya yersiz, hak
lı veya haksız her vesileyle gazete
lerde çıkan haberleri -hattâ resimlen. 
tekzipte birbirleriyle yarış ediyorlar
dı. Sıranın yakında karikatürleri 
tekzibe geleceği muhakkaktı.

Tekzip yazılarına hedef olmayan 
gazete yok gibiydi - Zafer ve Hava
dis hariç-, ama rekor, şüphesiz Hür. 
P. organı Yeni Gün’e aitti. Bu gaze
tenin okuyucuları muhtelif vesileler
le "cevap ve tekzip hakkı” nin nasıl 
kullanıldığını vc Ankara Savcısının 
bu meseledeki anlayışını ögrcfımemiş 
olsalardı, gazeteyi okudukları zaman 
Yeni Gün’ün yazı işleri müdürünün 
aklını kaçırdığına hükmedebilirlerdi. 
Zira aklı başında hiç bir yazı işleri 
müdürünün B. B. imzasını kullanan 
muharririn yazılarını neşre cesaret 
edemiyeceği muhakkaktı. Ama oku
yucular işin aslını çabucak öğrenmiş
lerdi. B. R. Yeni Gün’ün bir muhar
ririnin adı değil, "Belediye Reisi” nin 
kısaltılmış şekliydi ve Yeni Gün'e neş
redilmek üzere savcılık kanalıyla 
gönderilen tekzip yazılarının çoğunun 
altında bir "nevheves” e aitmiş gibi 
zannedilecek B. R. imzası bulunuyor
du.

Hele bu haftanın başında Salı gü
nü çıkan Yeni GUn’ün birinci sayfa
sı, ‘‘cevap ve tekzip hakkı” nin An
kara Savcılığı tarafından ne şekilde 
anlaşıldığının belki basın tarihine ge
çecek bir misalini teşkil ediyordu. O 
kadar ki gazetenin yazı işleri mü
dürü, birinci sayfaya yerleştirdiği 
bir dişi klişeyle “Birinci sayfamızın 
tekziple doldurulması yüzünden ha
berlerimiz altıncı sayfamızdadır” di
ye bir kayıt oturtmaya mecbur 
kalmıştı. Birinci sayfa gönüllü gaze
teci B. R. ile Ankara Savcısının müş
terek himmetiyle, sekretere en ufak 
bir iş bırakılmamak şartıyla doldu
rulmuştu. Başyazıdan tutun da gü
nün en ehemmiyetli haberlerine ka
dar hepsi bu yüzden altıncı sayfaya 
taşınmak zorunda kalmışlardı.

Salı günkü Yeni GUn’ün birinci 
sayfasında neler yoktu, neler... Bir 
l&stik firmasının reklâm resmi, oto
mobil lâstiği sıkıntısının değil bollu
ğunun mevcut olduğuna -pek silik 
bir şekilde bile olsa- şahadet ediyor
du! B. R. nin iki satır konuşmak fır- 
satım bulmak şöyle dursun, yüzünü 
bile görmediği bir bisikletli turistten 
■'aldığı” beyanat, “mamur ve müref
feh Ankara” nin turistlerde uyandır
dığı “memnuniyet” 1 ifade ediyordu. 
Sokakları süpüren çöpçü ile Kızılay

semtinin yüksekten çekilmiş bir res
mi, Ankaranın ne kadar “derli toplu” 
bir şehir olduğunu gösteriyordu! Doğ
rusu gazetecilik heveslisi B. R. mes
lek aşkı ile iyice çalışmıştı. Ama yal
nız bir ufak noktayı unutuyordu: Ye- • 
ni Gün’ü okunsun diye Merih'e gönder 
miyorlard!. Gazete ^atışının en büyük 
kısmını Ankara şehrinde yapıyordu. 
Yani okuyucuları AnkaralIlardı. Bun
lar içinde yaşadıkları şehrin B. R. 
nin anlattığı gibi olmadığını iyi bili
yorlar ve sarfedilen bu neviden gay
retlerin sebebini de pek İyi bildikleri 
için bıyık altından kıs kıs gülüyor
lardı.

Salı günü çıkan Yeni Gün’de U- 
zerinde en fazla dikkatle durulması 
gereken tekzip yazısı şüphe yok ki, 
Ankara Cumhuriyet Savcısı Rahmi 
Ergil’in imzasını taşıyandı. Yeni Gün 
bir gün önce Kırşehir milletvekili Ah
met Bilginin B. M. M. başkanlığına

Salı günkü Yenigttn
Haberler altıncutaf..

verdiği bir sözlü sorudan okuyucula
rını haberdar etmişti. Bu, gazetecili
ğin en basit bir şekliydi. Bir millet
vekili, teşrii vazifesinin bir icabım 
yerine getirmek maksadıyla hükü
metten izahat istiyordu. Bu şüphesiz 
bir haberdi ve vazifesi haber vermek 
olan bir gazetede bu sözlü sorunun 
neşredilmesinden tabii bir şey olamaz, 

dı. Ama gelin görün ki Ankara Sav
cısı vakit kaybetmeden bir tekzip 
kaleme alıp gönderebiliyordu. Yeni 
Gün’ün haberi yalanmıydı? Hayır.. 
Ahmet Bilgin hakikaten B. M. M. 
Başkanlığına bir soru önergesi ver
mişti. Esasen böyle bir önerge veril
memiş bile olsaydı, bunu yalanla
mak hakkı Ahmet Bilgine ait olurdu. 
Milletvekili: "Hayır ben böyle bir ö- 
nerge vermedim" derdi; yahut B. M. 
M. Başkanlığı: “Haber yalandır, ma
kamımıza böyle bir önerge verilme

miştir" diyebilirdi. Ama böyle bir du
rum mevcut delildi. Ahmet Bilginin 
böyle bir soru önergesi verdiğinden 
bizzat Ankara Savcısı Rahmi ErgU 
bile şüphe etmiyordu. Rahmi Ergil 
-kanunları tatbik ile vazifeli bir hu
kuk adamıdır-, Ahmet Bilginin soru 
önergesinde adı geçtiği ve önerge ga
zetelerde neşredildigi için “cevap 
hakkı”nı hem de sırf kendi takdiriy
le, kullanıyordu. Kullanıyordu ve or
taya bir mesele çıkıyordu: Bazı hu

kukçular, Savcının bu şekildeki ha
reketinin icranın teşrii kuvvet tara
fından murakabesine karşı yapılmış 
bir müdahale olarak anlıyorlardı. Bu 
görüşe göre Ankara Savcısının hare
keti Basın Kanununun 19 uncu mad
desiyle kendisine tamnan hakkın bir 
suiistimalinden ibaret oluyordu. Işte- 
Yeni Gün’ün idarecileri bu düşünce
lerle Ankara Savcısını dâva etmeyi 
düşünüyorlardı. Bu dâvanın basın 
tarafından büyük bir alâka ile takip 
edileceği muhakkaktı.

Politikacılar
“Sokrat’ın Müdafaası”

A vukatıyla uzun .uzun bir türlü 
açılmamış olan dâvasının ne za

man açılabileceği ve bu dâvada ken
disini nasıl savunacağı yolunda konu
şan uzunca boylu, saçlarına aklar 
düşmüş orta yaşlı adam, avukatı ken
disiyle vedalaşıp gittikten sonra ko
ğuştaki yatanına döndü. Elinde biraz 
önce avukatının kendisine getirdiği 
bir kitap vardı. Ortalık boğucu bir sı
cak içindeydi ve orta yaşlı, saçlarına 
ak düşmüş adam sıcaktan bunalmış, 
bezgin bir halle kendisini yatağının 
üzerine bıraktı. Doğrusu canı hiç bir 
şey okumak istemiyordu. Bir müddet 
dalgın sırt üstü uzanıp durduğu ya
tağından doğruldu ve elindeki kitabın 
yapraklarını karıştırmaya başladı. Bu 
kitabı avukatından kendisi istemişti. 
Ama işte şimdi şu anda okumayı cam 
çekmiyordu. Gerçi kitap okumayı ca

ra çekmiyordu ama yapacak başka bir 
işi de yoktu. Çaresiz elindeki kitabı o- 
kumaga başladı. İlk satırları adeta 
güçlükle okuyan adamın kır saçlı başı 
aradan Uç beş dakika geçmeden kita
bın üzerine doğru büyük bir dikkatle 
eğilmişti. Âdeta kitabı yutarcasına o- 
kuyordıı. Kitabın adı “Sokrat’m Mü
dafaası” idj ve bundan binlerce yıl ön
ce fikirleri uğruna can vermiş bir 
kahramanın hayatının hikâyesiydi. 
Saçları kırlaşmış uzun boylu adam ise 
halen Ankara Merkez Ceza ve Tev- 
kifevinde bulunan C. M. P. Genel 
Başkanı Kırşehir Mebusu Osman Bö* 
lükbaşıydı.

Saatler geçiyor, fakat Bölükbaşı 
bir türlü elindeki kitabı bırakmıyor 
du. Sayfalar sayfalan, dakikalar da
kikaları kovalıyor; fakat Bölükbaşı 
elindeki kitaba dalmış, zamanın geç
tiğini unutmuş hiç durmadan okuyor
du. Hilton adlı koğuşta kendisi ile be
raber ikamet eden arkadaşları zaman 
zaman takılıyorlardı: "Hayrola Os-
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AKİS’in Yazı M üsabakan
— Demokratik Rejim içinde Yaşamağa Azimli 

Milletler Ne Şekilde Hareket Etmelidirler ?

ürriyetler verilmez alınır!
Bağış şeklinde çelen hürriyetle-, 

rin aynı kolaylıkla geleceği aşikar
dır. Demokratik rejim içinde yaşa
mağa azimli milletler hakları olan 
hürriyetlerini almasını ve ona sahip 
olmasını bilmek zorundadırlar. Bu 
rejimin hedef ve gayesinin temeli o- 
lan tajn ve ideal hürriyete varabil
mek İçin istifade edilecek vasıta da 
ancak mevcut hürriyet olabilir. İn 
sanlar kendi düşüncelerine göre ha
reket edebildikleri zaman hürdürler. 
Ne kadar yabancı gelse de umum! 
arzunun yakınlan içinde kendi sesle
rini tanıyabilmelidirler. Bugün zul
mün her yprde hürriyeti tehlikeye 
düşürdüğünü, bu uğurda dökülen 
kanlar ve gözyaşları ile öğrenmiş 
bulunuyoruz. Her hisli insanın uzun 
zamandanberi ' vicdanında yasıyan 
hürriyet mefhumu artık beşeriyet 
defterine geçmiş bulunuyor. Söz 
hürriyeti olmadıkça düşünce hürri
yeti de olnuyacağım bugün bilme

yen yoktur. Düşünce hürriyeti kal
kınca hareketler de tahdit olunma
ya başlar ve insan ancak hareket 
ve düşünce -iyesinde yenmece mu
vaffak olduğu tabiat kuvvetlerinin 
esiri olur. Birisine ne düşüneceğini 
söylemek hiç düşünmemesini söy
lemekten farklı değildir. İçten gelen 
hislere gem vıırulmamalıdır. Bu 
taşkınlığa mani olmak özü hisli o- 
lanlarm hislerini uyuşturmak de
mektir. Değ.«mek ve gelişmek hür
riyet ve insanlık için esastır. Ta
biat bile her şeyi sınırlandırmıştır. 
Fakat Yirminci Asır insanı, tabi
atın en İnatçı imkânsızlıklarına 
karşı koymak ve hattâ meydan o- 
kumaktan zevk alır. İnsanın yara
tıcı zekası tabiat tahditlerini kısmen 
ortadan kaldırmağa muvaffak ol
duğu gibi, sosyal maniaların da ne
ler olduğunu meydana çıkartmış
tır. Sosyal engellerle mücadele hür 
yaşamak için şarttır. Hürriyetin 
tahdidi ancak hürriyete eşit hak
kı olan başka bir insanın hürriye
tini korumak için olursa haklı gö
rülebilir. Aksi takdirde bu hakkı 
çığmyenlere kafasiyle, kalemiyle 
set çekmek şahsiyet sahibi insanla
rın hareket tarzı olur.

İşte Demokrasi, ferdin hürriyeti 
ile topluluğun hakimiyetini bağ
daştırmağa çalışır. Yani ferde ta 
nınmış ve onun tabii hakkı olan 
hürriyet sınırlarını, çoğunluk ikti- 
dannın hiç bir bahane ile aşma-

— I — ....

- VI -
masıdır. Şayet çoğunluk karan- 
na iştirak etmeyen azıfılığm hu
kukuna, çoğunluk hürmet ediyor
sa böyle bir toplulukta, toplulu
ğun hakimiyeti ile hürriyet bağ
daşmış demektir. Bunun için de 
ilk şart, çoğunluğun bu hakimiyet 
hakkını sadece kendisi için değil 
fakat azınlığın da dahil olduğu top
luluk için kullanmasıdır. Aksi ha
reket tarzında, çoğunluğun isabet
siz ve adaletsiz kararlar almasını 
önlemek, bu kararların hiç değilce 
sıhhatli olmasın: sağlamak ve ço
ğunluğun baskıcını engelleyici ted
birler almaz zaruri ve kavuşturul
ması en doğru yol olacaktır.

Mevcut hürriyet içerisinde m ü
cadele ile genişletilen hürriyetler 
teminat altına alınmadıkça, zaman
la kıymetinden kaybedeceği ve hat
tâ belki de tamamen bu haklardan 
mahrum kalınacağı göz önünde tu
tulmalıdır. Evet, her ne kadar Dev
lete ve halka karşı programını ger
çekleştirme taahhüdü altına giren 
nir parti iktidara geldiğinde seç
men gruf>qna karşı en az ahlâken 
programı ile bağlı ise de, bu asla 
yeter bir teminat sayılamsız. Nasıl 
ki çıkan her kanunun murakabesi 
zaman ve şartlara göre ıslâh edi
len anayasa uygunluğu araştırılma
sı ve icabında müstakil anayasa 
mahkemelerine baş vurmak zarure
ti duyuluyorsa, aynı şekilde parti 
programları da kazal murakabeye 
tabi olmalıdır. Seçmen vatandaş
lar programa aykırı kanun ve icra
ata karşı dâva açabilmelidirler. Bu
nunla beraber en mukaddes silâh 
olan »pcım unsurunu iyi kullanmak, 
programından ayrı yol tutanı bu 
yolla cezalandırmak, haklannı ko
ruması bilenlerin işi olacaktır. Se
çim, çoğunluğun kararını yenne 
getirmek mesuliyetini kimlerin ü- 
zerıne alacağını tayin eder.

Emerson; “Neticeleri vasıtalar
da aramalı” diyor. Eğer insan! ve 
liberal neticelere vasıl olmak isti
yorsak insan! ve liberal bir şekilde 
hareket etmemiz lâzımdır. Onun i- 
çin demokratik bir gaye uğruna 
mücadele eden kimseler, evvela ken. 
dilerini Demokratik bir tarzda ha
reket etmeğe hazırlamalıdırlar. İş
te öğrenilmesi ve tatbik edilmesi en 
zor olanı da budur. Bunun için eği
tim sistemlerinin demokratik gaye
lere ve metodlara göre hazırlanma
sı, yetişecek neslin demokrasiye i-

Ahnırt Cenıalettin CEM

hanet etmemesi bakımından lüzu
munu ortaya koyar. Meselâ mek
tepten me;un olur olmaz, hayatın 
bir çok hususlarına iştirak etme
sini beklediğimiz bir insanın tedri
sat hakkında verilen kararlara fik
ren iştirakte bulunmalarını sağla
mak, bu husus için atılacak ilk a- 
dımı teşkil eder. Eğitim yollyle öğ
retilen demokratik âdetler, sonun
da, demokratik hayat şeklini mey
dana getirirler.

İktisat sahasında işe vaziyet baş
ka zaviyeden incelenebilir. E /kân  
umumiye tarafından ya ser be’ t 
hususî teşekküller veya devletin 
kontrolü altındaki kollektif teşek
küllerden biri tercih edilir. Hususi 
teşekküller hürriyeti sağlar. Fakat 
emniyeti garanti etmezler. Diğer
leri ise aksine hürriyet pahasına 
emniyeti sağlar. Tek çeşitli iktisadi 
teşekkülü benimseyen bir cemiyet
ten ise, muhtelif İktisadî teşekkül
leri kabul edenlerin hürriyetleri da
ha çeşitli olur. CUnkü bunda deği
şik kaynaklardan faydalanmak 
mümkündür. Şahşl teşebbüsler, ko
operatif teşekküllen, müttehit te
şebbüsler, Hükümet teşekkülleri 
gibi, İktisadî teşekküllerin böyle 
çeşitli oluşu İktisadî keşiflerin art
masına da yardım eder. Bunların 
telifi mümkün olmazsa ekonomik 
tecrübelerden yaldız bir tip insan 
faydalanabilir. Diğerlerinin hakkı 
kaybolur. Demokratik bir Hükü
met şeklini muhafazaya çalışan 
her Devlet, çeşitli ekonomi siste
mini benimsemelidir. Gayesi de 
hem emniyeti, hem de hürnyeti sağ
lamak olmalıdır. Bu da plânlı bir 
şekilde teknolojiden faydalanarak 
insanların artan ihtiyaçlannı karşı
lamakla mümkün olur. Eğer plân
lı hareket etmeyip, gaye gerçekleş
tirilmez ise, demokrasi hayal olma
ğa mahkûm kalır. Çünkü insanlar 
çaresiz kalınca emniyeti hürriyete 
tercih edeceklerdir.

Demek oluyor ki, hürriyetleri i- 
çin lütuf beklemeyip mücadele et
mesini bilen, bu yolla elde ettikleri
ni teminat altına alarak ona sahip 
olmasını başaran, eğitim sistemleri
ni demokratik gayelere ve metodla
ra göre hasırlayan, ekonomide hem 
emniyeti ve hem de hürriyeti sağlı- 
yabilen milletler demokratik rejim 
içinde yaşamağa azmetmişlerdir.

Azmeden başarır!
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man Bey? Polis romanı okuyorsun 
galiba Bir ttlrlU başın kitaptan kalk
mıyor".

Bölükbaşı aslında son derece ha
reketli bir insandı. Âdeta durduğu 
yerde duramazdı. Ama hapishaneye 
girdiğinden beri üstüne bir ağırlık, 
bir durgunluk gelmişti. Artık eskisi 
kadar hareketli, cevval görünmüyor
du. Zamanının hemen hepsini oku
mayla geçiriyordu. Türkivede çıkan 
hemen bütün gazeteleri günü gününe 
takip ediyor, son satırına kadar oku
yordu. Zaman zaman da karısından 
yahut avukatlarından bir kitap ge
tirmelerini istediği oluyordu. İşte 
"Sokrat'ın Müdafaası” da bunlardan 
biriydi. Bölükbaşı o akşam geç va
kit kitabı bitirdiğinde okumaktan 
gözleri iyiden iyiye yorulmuştu. Ca
nı yemek yemek bile istemiyordu. E r
kenden uyumak için yatağına girdi. 
Günlerden beri belki ilk def», de
liksiz bir uyku uyudu. Kitap Bölük- 
başının sinirleri üzerinde son derece 
teskin edici bir tesir yaratmıştı. Bir 
insan fikri uğruna bundan binlerce 
yıl önce de ölse demek ki fikirleri ya
şıyordu. Üstelik yaşayan bu fikirler 
tarih önünde sahibini değil, kendisi
ni ölüme mahkûm edenleri suçlandı
rıyordu...

Bölükbaşı ertesi sabah uyandığın
da üzerinde bir kırıklık hissetti. Hıl- 
ton adı verilen 10 ncu koğuşun havası
o kadar ağır, üstelik sıcak da o kadar 
fazlaydı ki önce üstündeki ağırlık 
ve kırıklığı koğuşun ağır havasına 
ve sıcaklörına verdi. Ancak öğleye 
doğru farkına vardı ki bağırsakların
daki ağrı gittikçe şiddetini arttırmak
ta ve ateşi de gittikçe yükselmekte
dir. Hapishane usulleri gereğince vi
ziteye çıkan Bölükbaşıyı muayene e- 
den doktor etraflı bir muayeneden 
sonra teşhisini koymuştu: Bölükba- 
şında “kolit” vardı. Mide bozukluğu,

İştahsızlık, halsizlik ve ishal bundan 
mütevellitti. Derhal gereken müda
hale ykpıldı. O andan sonra Bölükba- 
şı tam bir perhize girdi. Yediğine iç
tiğine artık daha çok dikkat ediyor
du.

Evvelki hafta Çarşamba günü 
başlayan bu hastalık Bölükbaşıyı 38 
derece ateşle yatağına bağladı. An
cak hafta içinde sülfamitlerle yapı
lan tedavi tesirini kısa zamanda gös
tererek ateşi düşürdü ve Bölükbaşı 
biraz rahat nefes alabildi.

Bölükbaşı bir taraftan hastalığıy
la uğraşırken, bir yandan da parti
ler arası işbirliği mevzuunda cere
yan eden son gelişmeleri dikkatle ta
kip ediyor ve bilhassa kendi partisi 
tarafından yayınlanan tebliğden son
ra işbirliği hususunda atılan adımla
ra bakarak bir netice çıkarmağa ça
lışıyordu.- Siyasi bir partinin lideri 
olmasına rağınen parti idare heye
tinden olan arkadaşları ile hemen he
men hiç temas edemiyordu. Parti i- 
dare heyetindeki arkadaşlarından 
jncak bir iki tanesi, ayni zamana* 
avukat oldukları için kendisi ile gö
rüşme imkânına sahiptiler. Diğerleri 
hapishane idaresinin aldığı bir ka
rara göre normal ziyaret günleri ol
ması gereken Çarşamba ve Pazar 
günleri bile Bölükbaşı ile konuşamı
yorlardı. Ancak geçen haftanın son 
günü ziyaret saatinde Fuat Arna ile 
Ahmet Bilgin kapıda saatlerce sıra 
bekledikten sonra Merkez Cezaevinin 
demir parmaklı kapısından içeriye 
alınmışlar, merdivenlerden çıkmışlar, 
kapılardan geçmişler ve nihayet kar
şılıklı ufacık iki hücrede, o da arala
rında iki kat cam ve bir tel kafes 
arkasından beş dakikacık görüşebil- 
mişlerdi. Mevzu şüphesiz işbirliği idi 
ve Bölükbaşı arkadaşlarına Heybeli- 
ada görüşmeleri için iyi talih diliyor
du.

Mediha Bölükbaşı ve çocukları ziyaret saatini bekliyorlar
Bu., eziyetlerin küçüğü....

DEMOKRASİ

Milletlerin hayatında, zaman za
man bazı dâvaların, sosyal İlgi

nin mihrakını teşkil ettiğine şahit 
olmaktayız. “Muhalif partiler ara
sındaki işbirliği” konusu da. bir 
seneden ve hele, bir aydanberl, ge
rek konuşmalarda, gerekse yazılar
da hemen en bü.viik yeri işgal et
mektedir. Meselenin topluluk haya
tımız bakımından arzettlği önemin 
mahiyeti göz öııiinde. bulundurulur
sa. bıı alâkayı normal saymak gere
kir. Biz şahsen asla şiiphe etmiyo
ruz kİ. üç ııartl arasında bugün 
başlamış olan müzakerelerin menfi 

veya miisbet bir »onııea varması, 
memleketin siyasi kaderinin uzunca 
yıllar için karanlık yahııt aydınl'k 
olmasını, büyük ölçüde tâyin ede
cektir. Zira, bilhassa 1954 denberi 
antidemokratik istikamette dev a- 
dımlarla ilerleyen ve demokrasinin 
kalelerini birer birer düşüren D.P.- 
nin, önümüzdeki seçimleri kazan
ması, demokrasi dâvasının bir ne
sil boyunca akamete uğraması teh
likesini doğurabilir. Son seçimden 
bu yana, “mahkeme istiklâlini” , 
“seçim emniyet, hürriyet ve eşitli
ğini ” , “Basın hürriyetini", “top
lantı hürriyetini”, “tedris hürriye
ti ve üniversite muhtariyetini” pek 
ağır bir surette zedeleyen, memu
run tarafsızlığı ve vatandaşın eşit 
muamele görme hakkını bertaraf e- 
den bir partinin hu sistemli siyasi 
irticaa rağmen yeniden seçilmesi, 
onun tuttuğu diktatörlük yolunu 
tasvip mânasında tefsir olunacak
tır Seçimi kazanan bir D. P. nin, 
pek daha rahat bir surette. "Va
tandaş hürriyet ve demokrasi 
değil, baraj, çimento fabrikası 
ve yıkıp yeniden yapma istiyor” 
dövizini bir bayrak yaparak, dik
ta rejimini bir sistem halinde ta
mamlayacağını bu günden tes'it 
etmek için, kâhin olmağa lüzum 
yoktur.

Demokrasi en doğru ve hayırlı 
olduğu kadar, muhafazası en zor 
ve vatandaşa pek büyük vazifeler 
hatta fedakârlıklar yükleyen re
jimdir. Bu idare tarzında, alelâde 
vatandaş, siyasi hayat bekçiliğini 
yapmağa, daima uyanık bulunmağa, 
hürriyet nizamı için ciddi tehlike
ler belirince, medeni cesaret göste
rerek "Artık Yeter!” demeğe mec
burdur. Siyasî hayatın nüvesini teş
kil eden partilerin de. her şeyden 
önce, prensipler için mücadele et
meleri. demokrasinin yaşayabilmesi 
için zaruridir. Esasen şahsi ve züm- 
revi menfaatlar etrafında birleş
miş olan insanların kurduğu siyasi 
teşkilât, ancak bir komitedir, b ir , 
kliktir; yoksa demokrasinin anladı-]
11 manada bir parti değildir.Bugün, .
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TARAFTARI PARTİLERİN İŞBİRLİĞİ ZARURİDİR
Muammer AKSOY

siyasi hayatımızın içinde bulundu
ğa durum ise. acı olmakla beraber 
pek berrak bir manzara arzetmek- 
tedlr: Ya D P . nln iktidarı devam 
edecek ve boylere demokrasiye ve
da edilecektir; valini da, antide
mokratik gidişin İmtmı biricik mii- 

dafll olan adı "demokrat*' parti, 
azınlığa düşürülecek ve böylece de
mokrasi kurtarılacaktır. IHr mem
lekette siyasi hayat bu safhaya va
rınca, “demokrasi taraftan parti
ler”! birbirinden ayırnıı kiiçiik fö- 
riiş farkları ve parti mücadeleleri, 
müşterek tehlike atlatılıncaya kadar 
sona erer. Demokratik partiler, bii- 
tün kuvvetlerini, demokrasiyi kur
tarma gayesi etrafında seferber et
meğe mecburdurlar. Eğer memleke
timizde nisbt seçim esası kabul e- 
dilmiş olsaydı, mesele kendiliğin
den halledilirdi. Ne yazık kİ seçim 
kanunumuzun sistemi, taraftarları 
milletin sinesinde sadece bir azınlık 
teşkil eden partinin, Mecliste ço
ğunluk elde etmesine İmkân vere
bilmektedir. İşte bu sebeple, demok
rasi cephesine verilen reylerin bö
lünmesine rnııııi olmak, milli bir 
borç halini almıştır. Bu kat’I lüzu
ma rağmen muhalif partilerin an- 
laşaınıyarak. demokrasi için aşikâr 
bir tehlike haline gelen O.P. nln se
çimi kazanına şansını çoğaltmaları, 
tasavvur olunabilecek siyasi gafle
tin azamisini ve memleket İçin en 
acısını teşkil edecektir. Gayeyi hu 
derece gözden uzak tutan “demok
rasi taraftarı partller"in millet ve 
tarih karşısındaki mesuliyetleri de, 
demokrasiye kıyanlarınklnden daha 
hafif olamaz.

Karsı karşıya bulunduğumuz 
tehlikenin azametini İdrak ettikle
ri halde. İşbirliğini hâlâ tereddüt
le karşılayan azınlığın görüşü. bil
hassa Uç mülâhazaya dayanmakta
dır:

1 — Müştereken alınacak karar 
ların tatbiki hususunda, partilerin 
birbirlerine kdfi derecede itinıad et
memeleri. Partilerden birinin mahal
li teşkilâtınca şuursuz bir partizan
lık yoluna sapılması halinde, gaye
nin akamet* uğrayacağı endişesiy
le, İşbirliğinin müsbet netice ver
mesi hususunda Ümitsizliğe düşmek, 
kanaatimizce asır» bir kötümserlik
tir. Her üç partinin üst kademele
rinde bulunan tanınmış simaların, 
derhal ve fasılasız olarak yapacak
ları yurt gezileri sayesinde, partile
rin teşkilâtına ve diğer ilgililere. İş 
birliğinin yapılmamalı halindeki teh 
İlkenin büyüklüğü kâfi derecede an
latılırsa, endişe» mahal kalmaz. 
Bilhassa tarafsız aydınların hele 
hukukçuların. üzerlerine düşen 
memleket vazifesini ve manevi me

suliyetlerini idrak ederek, bütün 
milleti “demokrasi ve hukuk devle
ti” cephesinde toplamak İçin, parti
siz seçmene birliğin zaruretini tel
kin etmeleri sayesinde, oyun bozan
ların sayısı, neticeye tesir edeml.ve- 
cek bir halde düşürülebilir.

B — işbirliğinin, mahalit teş
kilattaki adaylık heveslilerinin mıı- 
kavemetine sebep olacağı ve bu yüz
den bir çok rey kaybedileceği id
diası. Partililerin en ateşli müdafi- 
lerl arasında, mebus olmağa çok 
büyük önem verenlerin, hatırı sa
yılır bir yer tuttuğunu göz önünde 
bulundurmamak, realiteleri İnkâr 
etmek olur. Ancak, bu unsurun ro
lünü de mübalâğa etmemek i<-ahe
der. Partili vatandaşların ve teşki
lât başındakilerin çoğunluğunun, 
“memleketin hayati menfaati" ve
ya “kendisinin mebusluğu' 'ndan bi
ri tehlikeye dtiştiiğü zaman, mebus
luğu feda edeceğini farzetmeğe 
mecburuz. Esasen böyle düşünmez
sek. bugün demokrasi İçin savaştı
ğını kabııl ettiğimiz partilerin dahi, 
hakiki bir parti sayılmalarına İm
kân bırakmıyacak kadar prensip
ten uzak, ferdi ve zümrevl menfa
atler peşinde didinen İnsanlar toplu
luğu olduğunu iddia etmek gibi Ur 
tezada düşmüş oluruz. Azınlığı teş
kil eden miifrid particilerin tutumu 
İse, yukarda kaydettiğimiz tedbir 
sayesinde düzeltilebilir. Nihayet 
W S çoğunluğun elde edilmesi ha
linde. gelen Meclisin Kurucu Mec
lis vazifesini görerek rejim mesele
lerini çözdükten sonra dağılması e- 
sası Uç parti tarafından taahhüt e- 
dlllr ise. mebusluk mücadelesinin 
doğuracağı mahzurlar da haflfletU- 
miş olur.

S — işbirliği halinde Demokrat 
Partinin kanuni ve fiM  zorhıkttun 
daha da arttıracağı iddiası. Bugün
kü şartlar altında muhalefet parti
lerinden birinin seçimi tek başma 
kazanmayı ümit etmesi, hayale ka
pılmak olur. Buna mukabil milletin 
çoğunluğu tarafından desteklenen 
hlr “demokrasi cephes1”nln kurul
ması. seçim mevzuatının değiştiril
mesini miimkiın kılabilir. Çünkü, 
mevcut şartlar altında seçimin m il
li iradeyi gereği veçhile tezahür et
tirebileceğini tasavvura imkân yok
tur. Bu hakikati Demokrat Parti li
derleri, 1&4R - 1950 seneleri arasın
da sayısız defa ifade etmiş bulun
maktadırlar Muhalefetin birleşmesi 
halinde, milletin büyük bir çoğun
luğunu teşkil eden milttehld cephe
ye karşı. D.P. nln, “seçim emniyet, 
hürriyet ve eşitliğin) mümkün k ı
lan eski htikümler’*e dönmemekte Is
rar etmesi, biraz zor tasavvur olu
nabilir. Aksi halde, normal bir se

çimden kaçındığını ve bana müsa
ade etmek İstemediğini, açıkça İti
raf etmiş duruma düşecektir. Bu 
hakikatin millet tarafından şüphe
ye yer kalmı.vacak surette öğrenil
mesi İse, dâvanın halli için lüzumlu 
büyük bir merhalenin kat edilmesi 
demektir.

Hele D.P., seçimin milli iradeyi 
tezahür ettirmesine mâni olacak 
yeni tedbirler almak yoluna gider
se, bu davranışın doğuracağı arzu 
edilmez gelişmelerden millete ve ta
rihe karşı, sadece o mesul olacaktır. 
Nihayet muhalefetin, hıı günkü ve 
mUstakhel pek kötü seçim şartlarını 
göz önünde bulundurarak, gerekir
se seçime girmemek suretiyle, “de
mokrasi yolundan çıkanları mesuli
yetleri ile baş başa bırakabilmesi” 
de. ancak işbirliği sayesinde ger
çekleştirilebilir. Pek kötü şartlar 
altında seçim bütün mffhasını kay
bedince. elde kalan hn biricik meş
ru mücadele vasıtasının tesir dere
cesini, asla küçümsememek gere
kir.

★

İ şbirliğinin fllll ve hukuki zor
lukları. “işbirliği olmalı mı olma

malı mıdır” sualini cevaplandır
mağa kâfi gelemez. Meselenin hal 
sureti, “demokrasiyi kurtarma ga
yesine. işbirliği olmadan mı. yoksa 
işbirliği sayesinde mİ daha kolay 
ulaşılabilir” sualine verilecek cevap
ta saklıdır. Biz İşbirliğinin, hedefe 
ulaşmak için bugün elimizde kal
mış tek çare olduğuna kaniyiz. U- 
laşılacak gayenin önemi, bu husus
taki mUşküllevden pek daha ağır 
basmaktadır. Türk Milleti, bıçak 
kemiğe dayanınca, İmkânsız sanılan 
İşleri hile başarmasını bilmiştir. Ye
ter ki. gayenin hayati önemine kani 
olsun.

Bu gün alelâde vatandaş, artık 
nzunea Mr tecrübe İle öğrenmiştir 
kİ, demokrasi asla Mr lüks değil, 
topluluk hayatında refah ve saade
tin biricik anahtarıdır. Hürriyet, 
adalet, eşitlik vP insan haysiyetine 
hürmetin, gereği gibi sağlanmadı
ğı Mr toplulukta. İktisadi hayatın 
da. sonunda tahammül edilmez bir 
gelişme arzedeceğinl. aklı selim sa- 
hiM vatandaşın artık öğrenmiş ol
duğuna İnanıyoruz. Bir topluluğun 
kaderini, “üyelerinin, siyasi hayat
taki gelişmelere karşı göstereceği 
liginin ve hu hususta eslr^emiyece- 
ğl cesaret ve fedakârlık derecesinin 
tâyin edeceği hakikati”n) hâlâ öğre- 
neıuedlysck. demokrasinin ardın
dan. yaşlı gözlerle şu acı voclzeyl 
hlr kere daha tekrarlamaktan baş
ka yapılacak Mr şey kalmamış de
mektir: Her memleket lâyık olduğu 
rejiıiıe sahiptir!
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Kömür

Kasım Gülek
Hem delilli, hem mesnetli

Siyaset rahnesinde

Ankaralı ve İstanbullu vatandaş
ların kışlık kömürlerinin peşinde 

koştukları şu sıralarda “kaıa elmas" 
ufak bir hamle ile siyaset repertua
rında lâyık olduğu mevkii alıyordu. 
Hâdise Kasını GUlek'ın Caycumada 
verdiği nutukla başladı. C.H.P. Ge
nel Sekreteri, paı tisinin iktidarday
ken hazırladığı kömür plânından 
bahsediyordu. Sabık iktidarın 6 Ocak 
1948'de Bakanlar Kurulunca tasdik 
edilen plânı, kömür .stihsalıni 10 yıl
da 10 milyon tona çıkartmayı karar
laştırmıştı. 1954’de 7,4 milyon tona 
varılacaktı. Bütün bu tedbirler alın
mış. Marshall plânından Amerikan 
yardımı temin edilmişti.

Samet Ağaoğlu, radyoda okun
ması 20 dakika süren beyanatında 
‘‘Hangi plândan bahsediyorsunuz" di
yordu, “esasen plân yapmak kâfi 
değil, tatbik etmek marifet.." C.H.P. 
her şeyde olduğu gibi kömür mevzu
unda da bir şey yapmamıştı. D..P. ik
tidarı her şeyi olduğu gribi kömürü 
de dinamikleştirmişti. C.H.P. 10 se
ne sonraki istihsali 10 milyon değil, 
en çok 5,040 milyon ton olarak tea- 
bit etmişti. D.P. hükümeti eski plân
ları değiştirmiş, 1960 için istihsal 
miktarım 8,352 milyon ton olaıak 
tesbit etmişti. 1957 de istihsalin 6,5 
milyon tonu bulacağı unutulmama
lıydı Bu miktar 1954 için 5.711 mil
yon ton, 1955 için, 5.496, 1956 için ise 
5,889 idi. Tabii ki bu miktarlar sa
tılacak kömürü ifade etmiyordu. Yi-

M  !

• M A H R U M İY E T L İ  K A LK IN M A ■
cDirinci beş yıllık plânını muvaffakkiyetle bitiren Hindistan 16 aydan 
D  beri ikinci beş yıllık plânı gerçekleştirmekle uğranmaktadır. İlk 

plân hakikaten beklenmedik bir muvaffakiyet oldu. Milli gelirin yiizde
11 artacağı tahmin edilirken, a» fi? yiizde IS’i buldu. Zirai istihsal yüz
de ıb, sanayi istihsali yüzde 50 arttı. Yeni plân daha büyük iddialarla 
ortaylı çıkmaktadır. Milli gelir beş yıl içinde yüzde 25 yükselecektir Geçen 
plânın S5 milyar Rupilik yatırımına mukabil, bu devrede 62 milyar 
yatırılacaktır. Tasarruf imkânlarının çok zayıf olduğu Hindistan gibi 
dünyanın en fakir memleketlerinden biri için bu miktarlar bir hayli 
yüksektir. Fakat kitlelerin hır an evvel sefaletten kurtulmaya azmet
tikleri düşünülürse, bu rakkamlar çok büyük göeükmiyecektir.

Nitekim ilk güçlükler çok geçmeden kendisini gösterdi: Döviz 
kaynaklarının erimesi ve fıatların hızla yükselmesi.. Enflâsyonu daha 
fazla körüklemek isteıniyen Nehru, işçilerin ücretlerinin arttırılması 
talebim reddetti.

Hikâyenin buraya kadar olan kısmı belki pek miihim değildir. Mü
him olan, Nehru hükümetinin bu durum karşısında nasıl hareket et
tiğidir.

Nehru evi'rld hükümet masraflarını kısmakla işe haşladı Kendi
si de dahil olmak üzere devlet memurlarının maaşları yüzde 10 nisbe- 
tinde azaltıldı. Masraflarım kısmak için Nehru ufak bir daireye yer
leşti. Emniyetini teminle vazifeli 200 memura yol verdi. Cumhurbaş
kanı Pıa'iad da bundan böyle seyahıftlarını hususi trenle değil, herke
sin bindiği trenle yapmağa başladı.

Hükümet masraflarım kısmak iktisadi bakımdan belki pek fazla 
bir şe y  ifade etmıyebilirdi. Fanat herkese kemerini sıkmasını tavsiye 
eden bir hükümetin işe evvelâ kendinden başlaması en âdil hal çare- 
siydi. Nehru başkasına çuvaldızı batırmadan önce, iğneyi kendinde de
neyen adamlardandı. İktisadi bakımdan daha ciddi tedbilere sıra, on
dan sonra geliyordu.

Kredi hacminin artışın* muazzam bir iktisadi kalkınmanın delili 
olarak gösterecek yerde, bankalara krediyi kısmaları ve sıkı bir seç
meye tâbi tutmaları »cin emir verdi. Bununla da yetinmedi. Enflâsyon
la mücadelemn en sağlam silâhı vergileri arttırmaktı. İstihlâk veya itha
lât vergilerini arttırmak, esasen güç hayat şartları içinde bulunan fakır 
Hindistan halkına gadretmek olacaktı. Bu sebeple Nehru, vergi yükleri 
hafif olmamasına rağmen zenginleri vergilendirmeyi seçti. Çoğunu bu- 
yüK arazi sahiplerinin teşkil ettiği 36 bin zengin, yeni vergiler ödeye
ceklerdi.

Nehru boylece evin içinde alınacak bütün tedbirleri almıştı. O hal
de göğsünü Kabarta kabar t a dış yardım us t iye t),lirdi. Kimse ona evvelâ 
evini düzene Koy, sonra yardım istemeye gel diyemezdi. 300 milyon da 
istese, 500 milyon da istese alabilirdi.

Nitekim gelecek ay Maliye Bakam Krishnamachari, Wastıington’a 
gidecek ve oradan her halde elleri dolu dönecekti.

Hindistan hakikaten tMİKimyordu ve bu memleketin kalkınmasın
dan alınacak çok ders vardı.

★
TTındistandan başka bir misal de Fransaydı. Son yıllarda Fransada 

istihsal şimdiye Kadar görülmemiş bir şekilde yükselmişse de., tale
bin daha fazla ar İması malum güçlükleri doğurmuştur: Fıatlar yüksel
mektedir, döviz kaynakları tükenmektedir..

Halkın, rahatından en ufak bir fedakârlık yapmaya hazır olmadı
ğı bu memlekette hükıımet ne şeKilde hareket etmektedir * İktisaden 
yapılacak tek bir iş vardır: Talep aşırıdır, o halde kısılmalıdır. Fakat 
iktisadi gelişmeyi durdurmamak şartıyla...

Oenç Maliye Bakam F6lix G-aillard tereddüt etmedi. Talebi kısma
ya evvelâ hükümetten başladı. 1958 bütçesinde 600 milyar frank tasar
ruf yapılacaktır. 600 milyar frank tasarruf!. Bu, Türkiyenin iki senelik 
bütçesi demektir. Bütçenin şişmesini büyük bir zafer olarak itan edece
ği yerde. Fransa bütçesini budamaktadır. Cezayir harbine rağmen as
keri masraflar bile kısılmaktadır.

Hükümetin attığı ikinci adım, sübvansiyonları kesmek oldu. Bu 
durum süt, et. şarap, otobüs, havagazı fiatların* bir miktar arttıracak
tır. Bazı maddelerin ftatlarının yükselmesi ve bütçe açığının azalması 
sayesinde enflâsyonu durdurmaya çalışmaktadır. Bu da kâfi gelmense 
yeni vergilere baş vurulacağı muhakkaktır. Şimdiden birçok iktisatçı 
vergilerin arttırılmasını istemektedir.

Menderes IV. Hükümeti de bu hakikatleri bilmiyor değildi. Hatta 
programına bile geçirmişti. Ama ne çare ki “hafıza-i beşer nisyan He 
malûl” idi.
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kandıktan sonra Kasım Güleke göre 
yansı, edebiyatçı bakana göre yüz
de 37'si heba oluyordu.

Gene hikâye kitapları sahibi ba
kana. göre, istihsal ihtiyaca bol bol 
yetiyordu. 'Şimdiye kadar kaydedil
memiş stoklar" teşkH edilmişti. “Bir 
politika ihtirasının zebunu olarak” 
Kasım Gülek mutadı üzere ‘‘rakkain
siz, delilsiz, mesnetsiz” konuşuyordu.

Kömürsüzlüğün ne olduğunu çok 
iyi bilen kömUr karneli veya karne- 
siz İstanbullu ve AnkaralI vatandaş
lar. bermutad rakkamlarla konuşan 
İktidarın izahatını tatlı tatlı dinli
yorlardı.

Bu arada sabrı tükenen bir eski 
bakan da münakaşaya katılmadan 
duramadı. Fethi Çelikbaş kömursüz- 
lllk dolavısıyla 1954'de kâfi derece
de vagon tahrik edilemediğini ve Si
vas Çimento Fabrikasının bu yüz
den az istihsal yaptığını açıklıyordu. 
Fethi Çeükbaşın şahidi de sevimli 
Devlet Bakanı Emin Kalafat idi. 
Hattâ Çelikbaş o sırada 800 bm ton 
kömür ithali lüzumunu belirtmişti. 
Talihi bugünlerde tekzipçilik yap
mak olan edip bakanın tekzibi Çelik- 
başm sözlerine yeni bir şey ilâve et
miyordu.

C.H.P. Genel Sekreteri bu sefer 
"rakkamlı, delilli, mesnetli” bir şe
kilde cevap vermeye ahdetmişti. 
Tekzipçi bakan bu sefer, Kasım Gü- 
lekin geçen haftanın sonunda Konya- 
da söylediği sözlere cevap vermekte 
epey güçlük çekecekti.

Kasım Gülek Konyada neler söy
lemişti ? Amenajman plânı 1948'de 
bal gibi yapılmıştı. 10 yıl içinde is
tihsâl 10 milyon tona çıkarılacaktı. 
Delil m i? 1951 yılında, yani D.P. İk 
tidarı zamanında hükümetçe hazırla

Samct A£no£lıı 
Silip

tılan “TUrkiyede Marshall plânı” ad
lı rapora bakmak kâfi idi. Krediler 
temin edilmiş, siparişler verilmiş ve 
işe başlanmıştı.

D.P. İktidara gelince durum ne 
oldu? D.P Amenajman plânını 23 
Mayıs 1952'de revizyona tâbi tu t
muştu. C.H P. Plânı, Samet Ağaoğ- 
lunun iddia ettıgı gibi, tezyıd edilme
miş, bilâkis eksıltilmişti. Yem plânın 
rakkamları şöyledir:

Satılabilir istihsal 
Sene Plân Tahakkuk Pl. naram açık

İ9M 3.901) mm 3.400.000 500.000
1955 4.800.000 3.300.000 1.300.000

1956 4.800.000 3.100.000 1.400.000

İyi Okuyucu

K asım Gülekin Zaferi okudu
ğu, hem de iyi okuduğa 

Konya nutkundan sonra anla
şıldı. Bunun delili Konyada ku
rulacağı vaadedilen Çimento 
Fabrikasının “macera" sim Za
ferin arzından aynen şöyle nak- 
letmeslydi:

24.1.1954 ,rKonya Çimento 

Fabrikası ihale edildi, iki sene 
İçinde bitecek”

30.8 1954 “Konya Çimento 
Fabrikası hazırlıkları ilerliyor.”

8.1 I I 954 “Konyada yeni bir 
Çimento Fabrikası kuruluyor.”

37.11.1954 ve 8.12.1954 “Kon
yada Çimento Fabrikası kuru
lacak”

' 6.1.1955 “Fabrika için şir
ket kuruldu, Almanya’ya heyet 
gidiyor.”

12.1.1955 ^Almanya'da yeni 
mukavele imzalantyor.”

20.2.1955 “Konya biiylik bir 
sanavi bölgesi olacak.”

26.2.1955 “Konya Çimento 
Fabrikası kurulacak.”

16.3.1955 “Konya Çimento 
Fabrikası inşaatı banlıyor.”

26.2.1955 "Konya Çimento 
Fabrikası inşa halinde.”

26.9.1955 “Temel atma me
rasimi hazırlığı." (Halbuki 1954 
seçimlerinden once yapılan ıru- 
kavelesine göre bu tarihte tec
rübe işletmesine başlaması ge
rekmektedir.)

15.10.1956 “Konya Çimento 
Fabrikasının te«ıeli Cumhuriyet 
Bayramında atılıyor.”

Plânın tamamiyle tahakkuk et- 
tirüemediğj aşikârdı. Hatta haJen 
dahili ihtiyaç bile lâyıkiyle karşılana- 
mıyordu. Halbuki C.H.P. plânına gö
re ihracat yapmak mUınkün olacaktı. 
Kömürden 90 milyon Ttlrk lirası kar
şılımı döviz kazanılabilirdi. Maliyeti
nin dörtte birinden aşağı Hatlarla

Fethi Çelikbaş
Sabır taşı

şeker ihracına çalışıyordu ama dö
viz Zonguldak topraklarında yatı
yordu. D.P. İktidarı “anlaşması güç 
ve çelişik kararlarıyla döviz imkân
larını çarçur" fetmiş, tesislerin açılı
şım ihmal etmişti. C.H.P. plânşna 
göre 1953 Şubatında bitmesi lâarm 
gelen lavuar 3 sene sonra işletmeye 
açılmıştı. İstihsalin artmasını temin 
edecek tesislerin hepsi asgari ikişer, 
üçer senelik gecikmeyle işletmeye a- 
çılabilmişti. Bu suretle hem istihsal 
sekteye uğramış, hem altın yumurt
layan bir döviz kaynacı kurutulmuş
tu.

D.P. İktidarının kömür istihsalini 
ihmal ettiğini AKİS müteaddit de
fa yazmıştı. Ne yazık kı bu sahada 
da araba öküzlerin önüne koşulmuş
tu.

Şimdi söz edebiyatçı bakanındı, 
bakalım anlatacak ne hikâyeler bu
lacaktı.

Kalkınma
Meydan muharebesi

İ ktidarın başı geçen haftanın or
tasında. Perşembe günü Kasta

monu'da bir zafer müjdesi veriyordu: 
“İktisadi istiklâl mücadelesinin mey
dan muharebesi kazanılmıştır”, "Müş
küller siperleri tahliye etmiştir”.

Jilet bıçağı, dikiş iğnesi ve nal m ı
hı için bile dışanya muhtaç olduğu
muzu hatırlayan vatandaşlar, doğru
su istiklalin, nasıl olııp ta kazanıldı
ğını pek iyi anlayamıyorlardı. "Yok" 
lar kendilerini zaferden pek daha 
kuvvetle hissettiriyorlardı. Gazete
ler 51,5 milyon liralık ithalâtın an
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cak 22 günlük ihtiyacı karşılayabile
ceğini yazıyordu. Ayni gün Konyada 
bir D.P. milletvekili -Himmet Ölç
men- Amerikan ticaret heyetine "Sia 
dünyayı yerinden oynatmağa çalışır
ken ben hâlâ köyümde, kasabam
da kandil yakarsam, onbinlerce kö
yümde içecek su yok, okul yok9a, iğ
nesinden ipliğine kadar hariçten sa- 
tınalınak zorunda olan bir millet ola
rak nasıl durabilirim?” diyordu. Hat
tâ orada da durmıyarak Amerikayı 
"yadellerden” yardım aramakla teh
dit ediyordu.

Bu durumda acaba hangi zafer
den bahsediliyordu ? Eger mutlaka

meydan muharebesi kazanıldığına i- 
nanmak lâzımsa, Türk parası. Dış ti
caret ve müstehlikler bu çetin harbin 
mağlûpları arasındaydı.

Sonra muzaffer başkumandan niye 
bu derece telâşlanıyordu, niye bu de
rece sinirliydi ?

Madem ki “İktisadi İstiklâl Sava
şı” kazanılmıştı, niye "içteki ve dış
taki siyaset bezirgânlan”, Türkiyeyi 
"siyasi istikbalinden kısmen olsun 
mahrum etmek”le itham ediyordu? 
Mağlûplara karşı müsamahakâr dav
ranmak, galiplerin şanından değil 
miydi?

Doğrusu her şeye rağmen vatan

daşlar, Başbakanın sözlerine inan
mak istiyorlardı. “Hayat pahalılığı 
vardır diyenin aklına şaşarım” dediği 
zaman bile, yanıldıklarım düşünerek 
boyunlarım bükmüşlerdi. Buğday fi- 
atlannm  arkasından ekmek fiatlan 
da artınca İçtimaî adaletten bahse
dilmiş, vatandaşlar da “Eh, bizde de 
içtimai adalet böyle olur” demişler
di. Şimdi ne diye meydan muharebe
sinin kazanıldığına inanmıyacaklar- 
d ı? Beşuş çehreler, bu itimadın en 
büyük deliliydi.
Gençler geliyor
D  aşbakan üç günlük konuşmalann- 
■*—1 da yem bir mevzua da temas et-

İ K T İ S A D Î  İ S T İ K L Â L ------
Doğan AVCIOGLU

İ ktisadi İstiklâl savaşııııızıa ıııejr- 
daıı muharebesi kazanılmıştır” 

deniyor. ‘Müşküllerin tahliye etti
ği siperler*' artık birer birer işgal 
edilecektir..

Fatihlere yakışan bu sözlerin 
sahibi, iktisadi istiklâlin ne dernek 
olduğunu ve nasıl elde edileceği hu
susunda bir şey söylememekte, za
feri tebşirle yetinmektedir.

Bir meydan muharebesi sonun
da kazandığımız bu İktisadi İstiklâl 
nedir acaba? İlk bakışta akla. lk- 

’ ttsadi bakımdan dışarıya hiç bir su
rette muhtaç olmamak çelmekte
dir. F.n ufak bir maddeyi bile dışar
dan ithal etmeye lüzum kalmamış
tır. Böyle hlr durum ne mllnıkün- 
dür, ne arzuya şayandır.

İktisadi İstiklâlden anlaşılacak 
ikinci bir mâna, dış âlemle olan a- 
lışverişlmtzi denkleştirmek olabilir. 
Fakat İstiklâl, sadece İthalâtı kıs
mak sayesinde gerçekleştirilirse, fl- 
atı bir hayli pahalı olacaktır. Avru- 
pamn en eerl memleketi Portekiz, 
bu mânada mutlak İstiklâle sahip
tir İktisadi kalkınmadan vazgeç
mek pahasına elde edilecek zahi
ri bir İstiklâl, hiç hlr şey İfade et- 
nüyeoekttr. Zira temel gaye hızlı 
iktisadi kalkınmadır, tktlsadi İstik
lâl kalkınma gerçekleştikten sonra 
elde edilecektir. Fakat kalkınma, 
yatırım demektir. Yatınm  maddele
rinin birçoğu dışardan gelmekte
dir. Halen yatırımlara harcanan S 
liranın 1 lirası ithalâta gitmekte
dir. Bu ağır yatırım yükünü kendi 
imkânlarımızla karşılamak müm
kün değildir. Dış .vardım bir zaru
rettir. Bu sebeple dış ticaret açığı
nın ve -yok" ların çoğaldığı, kapı 
kapı dışardan yardım arandığı su 
günlerde İktisadi istiklâlden bahse
denleri ciddiye alıuak zordur. Şu 
hald? İktisadi istiklâl yarına alt Mr 
meseledir. Ancak istikbalde dış â- 
leıııle olan alışverişimizi denkleş
tirmeyi ümit edebiliriz. Ne Başba
kan Menderes, ne Doktor âchacht •  
mutlu günün tarihini şimdide» tâyin 
edecek durumda değildir

Fakat iktisadi İstiklâl bakımın
dan iyi yolda olup olmadığımızı şim
diden söylemek mümkündür. İçinde 
bulunduğumuz duruıu hiç de gönül 
açıcı değildir.

★

D öviz İhtiyacı hızla artmaktadır. 
Baraj, yol, liman v.a. gibi doğ

rudan doğruya müstahsil olmıyan 
yatırımlar döviz yutmaktadır. 1950 
de 94,7 milyon lira olan İnşaat mal
zemesi İthalatı. 1955 sonunda 251.9 
milyona yükselmiştir. Başbakanın 
1957 de çimento İthal edllmiyeceğl- 
n| söylemesine rağmen, çimento İt
hali devam etmektedir. Barajların 
etrafında gelişeceği ümit «slileıı sa
nayi kolları döviz İhtiyacını daha da 
arttıracaktır. Kurulan sanayinin ba
kım, tamir ve ham madde ihtiyacı 
bile miUüm bir yilk teşkil etmekte
dir. 1950 - 1955 yılları arasında, is
tihlak sanayii imalâtı iki misline 
çıknuş. fakat bu sanayinin ithalât 
ihtiyacı da hemen hemen ayni nis- 
bette artarak 142 milyondan 275 
milyona yükselmiştir llaııı madde
si dışardan gelen sanayilerin düşün
cesizce kurulması, döviz meselesini 
daha da güçleştirmiştir. 1950 de 125 
milyon döviz harcayan gıda ve 
mensucat sanayii, yokların çoğal
masına rağmen. 1955 te 284 milyon 
liralık ithalat yapmıştır.

Evvelce temin edilen uzun vade
li kredilerin ödeme günü de kapıya 
gelip çatmıştır. 1955 . 1956 yılında 
ödenen devlet borçları taksitleri 151 
milyon liraya yükselmektedir.

★

D öviz İhtiyacının artmasına rağ
men, ihracat düşmektedir. 1953 

te 1 milyar 108 milyon lira olan ih
racat. 938 ve 877 milyondan geçerek 
1956 da 853 milyona kadar İnmiştir. 
İthalatı kısmak için alınan sıkı ted
birler kâr etmemiştir. Dış ticaret 
açığı 1955 te 386 milyonla. 1953 se
viyelinin üstündedir.

İhracatı arttırmak İçin gayret 
•atfedileceği yerde para makinala- 
rı çalıştırılarak İç istihlâk körük-

lenmlştlr. 195S - 1956 yıllan arasın
da paııııık İstihsalinin 139 binden 
168 hine fırlamasına mukabil, aynı ' 
tarihlerde pamuk İhracatı 100 bin 
tondun »5 bine düşmüştür. İstihsal 
artmakla beraber hayvan İhracı 
1950 de 61,4 milyon Ura döviz geti
rirken. bıı rakkam 1955 te 42,5 m il
yondan ibarettir.

Yağlı tohumlar ve bakliyat İçin 
de durum değişik değildir. Kötü ha
va şartlarının buğday İstihsalini a- 
zaltmasına rağmen, yumuşak buğ
day İthali pahasına da olsa, sert 
buğdayı satmak mümkündü. Fakat 
miihim miktarda sert buğdayın ek
mek İmalinde kullanılmasına seyirci 
kalınmıştır.

Esasen aralan İhracatın bir kıs
mını Almanya, Fransa, tngiltere 
glb| memleketlere olan ticari borç
larımızı ödem e» tahsis etmek za
rureti hasıl olmuştur.

Görüldüğü gibi iktlsadt kalkın
manın, dola.vıslyle iktlsadt istiklâ
lin temel meselelerinden Mrl olan 
döviz durumu parlak bir manzara 
arzetmemektedlr. Döviz İçin bir 
meydan muharebesi vermek zarure
ti vardır. Bu hususta muharebe he
nüz göze alınmamıştır.

ithalâtı kısmak fayda etmemek
tedir, bilâkis prlortlte dahilinde ya
tırım malları İthalatım arttırmak 
gerektir. Bunun da başlıca çaresi 
"Sanı Amca” ya veya "yadeller'’e 
güvenmekten çok, ihracatı çoğalt
maktır. İhracatın Yükselmesi, bir 
taraftan ihraç mallannın istihsali
ni arttırmak, yeni İhraç mallan bul
mak. diğer taraftan bu malların da
hilde istihlâkini kısmak sayesinde 
mümkün olacaktır. Bu yapıldıktan 
sonra, her şeye rağmen mahdut kal
maya mahkûm dövizlerin en İsabetli 
şekilde kullanılması düşünülecek
tir.

Kahramanlık ve fedakârlık paha
sına da olsa, iktisadi İstiklâle gö
türen en kısa yol budur. Ancak bu 
yolu seçen Mr İktidar, İktisadi İs
tiklâl savaşının nu-ydan muharebe
sini kazanmayı ümit edebilir.
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Ç A L I Ş M Amiîti. Türkiyenin nüfusu senede 1 
milyon kadar artıyordu. 1955 te 24 
milyon olan nüfus, 1960 ta 30 m il
yonu bulacaktı. Hakiki artış 750 bin 
civarındaydı ama bu bile muazzam 
bir rakamdı. Gençler bir ordu halin
de geliyordu.» Acaba İktidar ,bu ço
cukların gelişine hazırlanıyor muy
du? Scııcde 750 bin nüfus, bir sürü 
mektep, bir sürü ev, bir sürü besle
necek yeni ağız demekti. Halen okul 
çağındaki çocukların yarısının oku
yup yazma bilmediğinden haberdar 
olanlar, bu suale evet diyemiyorlar- 
dı. 15 üniversite daha açacağını söy
leyen İktidarın, arabayı öküzlerin ö- 
nüne koşmasından korkuyorlardı.

Hızla artan nüfus, köylerde bes- 
lenemiyen kimseleri şehre sürükliye- 

cekti. Bu, yeni yeni gecekondular 
demekti. O zaman ne yapılacaktı? 
Acaba “mühürlü mumla mı davet 
ettik, dönsünler köylerine” mi deni
lecekti ?

1953 ten beri nüfus artması, m il
li gelir artışından daha hızlı ol
muştu. Bu sebeple millî gelirden a- 
dam başına dlişen hisse günler geç
tikçe küçülüyordu. Nüfus artışı, ü- 
zerinde hassasiyetle durulacak son 

derece ciddî bir meseleydi. 30 m il
yon olmakla övüneceğimiz yerde, ar
tan nüfusun ortaya çıkardığı halli 
güç meselelere çare getirmeye ça
lışılmalıydı.

Demir ve Çelik

K arabükteki Demir ve Çelik tesis
leri tevsi ediliyordu. Fabrika mü

dürünün dediğine göre bu, diğer tev
si projelerine benzemiyordu. Şimdiye 
kadar memleketimizde âdet, “anah

tar teslimi komple tesisler siparişi” 
idi. Veriyordun dövizi ecnebi firma
ya. o da sana anahtarı ile birlikte te- 
aiaj teslim ediyordu. Bu sefer, denil

diğine göre, tesislerin çelik konstrük- 
siyonunıın tamamı ve makina akşa
mının bir kısmı Karabükte imal edi
lecekti. Bina inşaatının bile büyük öl
çüde döviz yuttuğu düşünülürse, te
sislerin yapılmasında bizim de tuzu
muzun bulunması sevinilecek bir 
şeydi.

Fabrika müdürünün söylediği Bi
bi, demir ve çelik ihtiyacımız günden 
güne artmaktadır. Aylık istatistik 
bültenlerini açanlar çelik ve çelikten 
mamûl maddelere her ay ne kadar 
döviz harcadığımızı göreceklerdir.

D. P. iktidarı daha ilk günden Ka- 
rabükün tevsiine gitmekle son dere
ce isabetli bir iş yapmış olacaktı. Zi

ra çeliği dışardan gelen Kalkınma 
şon derece pahalıydı. Ne çare aklı
mız başımıza çok geç geliyordu. Dö
viz israf ederek, yıllarca taşıma suy
la değirmen döndürülmeye çalışıldı. 

Önce çeliğri, çimentoyu imâl etmek 
zaruriydi. Ancak ondan sonra büyük 
binalar inşaasına girişmeliydi. İsti- 
mi arkadan gelen Kalkınma olmazdı. 
Geç te olsa Karabük fabrikalarının 
genişletilmesi iyi bir teşebbüstü.

Sendikalar
Çimento işçileri

G eçen Pazar Istanbulda sıcaklar 
evlerine en bağlı kimseleri bile 

bir ağaç altına veya bir sahile kaçı
rırken İstanbul Çimento Endüstrisi 
İşçileri, Bakırköyün Osmaniye sem
tindeki bir kahvede-Toplantı ve Gös
teri Yürüyüşleri Kanununun bir 
cilvesj olarak kahvenin ftapalı kıs
mında- sendikalarının yıllık kongre
sini yapıyorlardı. Osmaniye Emniyet 
Komiserliği kahvenin hfemen karşısın
da olduğundan hiçbir olağanüstü ted
bir alınmadığı derhal göze çarpıyor
du.

Vakıa sıkı emniyet tedbirleri an
cak bazı sendikaların toplantıların
da alınıyordu. Ama çimento endüstri
si işçilerinin uğradıkları haksızlık
lar yüzünden 1953 yılının ilk ayların
da İstanbul inçi çevrelerindeki ga
leyanı hatırlayanlar için bu toplan
tının ehemmiyeti büyüktü. Hakikaten 
1953 yılının ilk aylarında patlak ve
ren bir hâdise çimento endüstrisinde 
çalışan işçilerin nasıl perişan bir hal
de olduklarını bütün “vatan sathı”- 
na duyurmuştu. 1950 yılından uzak
laşıldıkça diğer hürriyetler ve haklar 
gibi işçilerin hak ve hürriyetleri de 
çiğnenmeğe ve kanunun himayesi fay

da vermemeğe başlamıştı. Grev gibi 
lokavt ta yasaktı. Fakat işverenler 
-bugün de olduğu gibi- işçilerine top
tan olarak yol veriyorlar, onları ka
nunsuz olarak fazla çalıştırıyorlar, üc
retlerini ve fazla mesailerini ödemi
yorlar, iş.emniyeti ve sağlığına uymu
yorlardı. Fakat kanuna karşı açıkça 
cephe aldıklarını ilân eden sadece bir i- 

ki işverendi. Haşan Tahsin Aker de 
bunlardan biriydi. Bakırköydeki çi
mento fabrikasının eski sahibi -çünkü 
halen ölmüştür- işçilerinin devamlı 
şikâyetleri karşısında nihayet bakla
yı ağzından çıkarmış ve “T.C. kanun
larının fabrikasının duvarları dışın
da kaldığını, içeri giremediğini” a- 
çıkça işçilere bildirmişti. İşte bu be
yan çimento işçileri ile birlikte ts- 
tanhuldaki bütün işçileri çileden çı
karmıştı. Bu yalnız kanunlara değil, 
fakat işçilere de açıkça bir hakaret
ten ibaretti. Haber İstanbuldaki iş
çiler arasında yıldırım hızı ile ya
yıldığı gibi Türk-lş ve memleketin 
heryerindeki bütün işçi teşekkülleri 
de müstebit bir işveren olan Haşan

Tahsin Akerin kanunları ve işçileri 
hiçe sayması karşısında "hareketsiz” 
kalmamağa karar verdiler. Yapıla
cak ilk iş “durumu protesto etmek” 
için bir miting hazırlamaktı. İstan
bul İşçi Sendikaları Birliğinin önder
liğinde bu fikir derhal bütün mem
lekete yayıldı. İşçiler bu miting için 
her türlü yardıma hazır olduklarını 
derhal ve açıkça bildirdiler ve yar
dımın sözde kalmıyacağını göster
mek için miting tertip komitesine

memleketin her yanından para yardım 
lan  gelmeğe başladı. Bu, Türk isçi
sinin şuurlandığını gösteren örnek 
bir hareketti. Miting için hazırlıklar 
devam ederken bir taraftan da İs
tanbul Vilâyetinden müsaade alabil
mek için bir müracaat yapıldı. O ta 
rihte henüz toplantı yasağı yoktu. 
OsmanlI devrinden kalma "Tecem- 
müat Kanunu” ise toplantıları yasak 
etmediği gibi önceden “izine” de baş
lı tutmuyordu. Sadece İdarî mercile
rin toplantıyı -o da bazı hallerin vu
kuu halinde- dağıtmak yetkisi vardı. 
İşçilerin toptan işlerinden çıkarılma
larım, 'yani lokavt yapılmasını, bina
enaleyh kanuna karşı gelinmesini 
protesto etmek ve kanunları hiçe 
sayanlan halka tanıtmak maksadıy

la bir toplantı yapılacaktı. Böyle bir 
toplantının memleket menfaatlerine 
zarar değil, fayda vereceği meydan
daydı. Hele işçilerin nizam ve kanun
lara karşı bir harekette bulundukla
rı şimdiye kadar görülmemişti. O- 
nun için bu toplantının dağıtılması 
düşünülemezdi. Faljat yüzbınlerce 
işçiyi bir araya toplayıp bu kadar 
masraf yaptıktan sonra bu mitingin 
dağıtılması, işçi liderlerini güç du
rumda bırakabilirdi. Bu sebeple m i
tingi hazırlıyanlar "ihtiyatlı” - hatta 
fazla ihtiyatlı - davranarak vilâyet
ten müsaade almak istemişlerdi. 
Kanunen yasak olmayan bir m i
ting için müsaade istemek yanlış
tı. Nitekim bu yanlış hareketin ceza
sı ileride çekilecekti. Vilâyet aylar
ca işçileri oyaladıktan sonra niha
yet mitinge izin vermişti. Çünkü iş
çiler miting tarihi olarak tesbit et
tikleri 15 Mart 1953 günü her ne paha
sına olursa olsun miting yapmayı 
kararlaştırmışlardı. Bütün işçi te
şekküllerine bu yolda talimat veril
mişti. Nitekim 15 Mart sabahı erken 
saatlerde Istanbulun en uzak semt
lerinden kalabalık işçi gruplan 

şehre doğru ilrelemeğe başlamışlar
dı. Vapurlar adam almıyordu. Saba
hın ilk seferlerini yapan vapurlar 
Pasabahçeden, Üsküdardan tıklım 
tıklım işçilerle dolu olarak Boğaza 
yanaşıyorlardı. Galata ve Atatürk 
köprülerini Rolis kordonları tutmağa 
başladı. Taksim meydanına giden 
bütün yollar polis ve jandarma ta
rafından tutulmuştu. Resmi makam
lar mitinge izin verirken “sureti hak” 
tan görünmeyi düşünmüşler, fakat 
işçilerin bu kadar şuurlu olarak ve da
yanışma ile harekete geçeceklerini he- 
saplamamışlardı. Onun için bu emni
yet tedbirleri alınıyor ve işçilerin m i
tingine izin verilmediği, ortada bir an
laşmazlık bulunduğu ileri sürülerek 
mitinge engel olmağa çalışılıyordu.

Fakat ok yayından fırlamıştı. A- 
lınan bütün tedbirlere rağmen Tak
sim meydanı işçilerle dolmuş, kala
balık işçi kitleleri Taksim etrafında
ki mahallelere, pastahanelere, iş
kembeci dükkânlarına kadar yayıl
mışlardı. Miting saati yaklaştıkça
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SECİ M VE İ Ş Ç İ L ER

M emleketimizin geleoeği bakı
mından btr dönüm noktası teş

kil edecek olan seçimlerin yaklaş
ması İsçilerin kuvvetlerini toplayıp 
bir birlik halinde, harekat etmeleri 
lüxnmunıı ortaya çıkarmıştır.

Dünyanın her yerinde olduğu 
gibi Tiirldyede de iş^  hareketi, dal
ma terakki re sosyal adalet taraf
tarı olmuş, her türlü g-erlHk, hürri
yetsizlik, haksızlık, adaletsizlik ve 
inhisarcılık rejimlerine karşı cephe 
almıştır Bu bakımdan İşçilerimi* 
kendi mesleki ve siyasi hak ve hür
riyetleri kadar memleketin bütiln 
vatandaş zümreleri için hayati e- 
hemmtvetı olan genel demokratik 
hak ve hürriyetlerin de dalma en 
hararetli mtldafllerı olmuşlardır. 
1946-1950 yılları aracında memleke
timizde başlayan demokratik geliş
me hareketlerine ilk katmanlar ara
sında işçilerimiz bulunmuş ve bü
tün varlıkları ile muhalefetin on 
«atlarında yer alanlar gene onlardı.

Memleketin mesut geleceği için 
Uk şartı teşkil eden sosyal adaletin 
gerçekleşmesi bakımından, o gün
den bugüne kadar hiçbir İlerleme 
kaydedilmediğinden İşçilerimiz bu
gün de dünkü mevkilerini muhafa
za ve daha âdil, daha hür, daha zen
gin bir yurt İçin mücadelelerine de
vam etmektedirler.

Son istatistiklere göre memle
ketimizin faal nüfusa 10 milyon ci
varında olup bunun % 20 sini işçi
ler teşkil etmektedir. Bu hale göre 
Türkiye’de oy kullanma hakkına 
«ahİp en az 2 milyon işçi mevcut
tur. Hakikatte ise bu rakkamın eok 
daha yüksek olması Htaundır. Çün
kü birçok işyerleri gizli çalıştığı 
jjlbi,, herh«ngj bir işyerine bağlı ol
madan kendi vasıtalarile geçinen 
fakat yanında ücretli çalıştıramayaıı 
daha yüzbin!er<y işçi vardır. Mem
leket nüfusunun çoğunluğunu köy
lülerimizin teşkil etmesi karşısında 
seçimlerin akıbeti üzerine tesir ede
bilecek en kuvvetli sosyal grubun 
köylüler olduğu kanaati umumidir. 
Bununla beraber şurasın* da unut
mamak lazımdır ki. memleketimiz
de köylü ve İşçi ayrılığı zannedildi
ği kadar kesin değildir. İstihsalin 
v* hizmetlerin çeşitli kollarında ça
lışan milyonlarca İşçinin çoğu şe
hirlerden çok köylerden gelmiştir 
v* yılın muayyen devrelerinde gene 
köye dönmektedir Bilhassa mev
simlik İşlerde çalışanların çoğunun 
tıum n zaman köylerine dönüp köy
le şehir arasında bir köprü kurduk
ları unutulmamalıdır. Bu durumdan 
bazı neticeler çıkarmak mümkün
dür. İşçilerin çoğunun devamlı ola
rak şehirlerde kalmayıp muayyen 
mevsimlerde köylerine dönmeleri Iş-- 
çl sınıfının daha kuvvetli ve müteca
nis bir hale gelmesine cııgel olduğu 1- 
çln zararlıdır. Bununla beraber.

yüzbinlenyı insanın şehirde, fabrika 
ve makinelerle ve aydın çevrelerle 
teması» geçtikten sonra köylere dön
meleri de bazı yeni görgülerin ya
şayış ve düşünüş şekillerinin köy* 
girmesin# sebep olmakta ve köylü
ler şehirlerde olup bitenler hakkın
da daha fazla bilgi sahibi olmakta
dırlar. Bu suretle “köy” , “şehir” 
den ve onun dert ve düşüncelerin
den habersiz bir kapalı kutu ve sa
dece kendi menfaatlerini düşünen 
bir topluluk olmaktan kısmen çık
maktadır.

Bu müşahedeler işçilerin seçim 
ve sosyal politika bakımından sade
ce btr sayı olarak ele alınmasındaki 
isabetsizliği ortaya çıkartmakta ve 
işçilerin teşkil ettikleri gerçek kuv
veti belirtmektedir.

Bu durum karşısında siyasi par
tilerin işçileri kendi saflarına çek
mek için sarfettikleri gayretler gün 
geçtikfe çoğalmaktadır. D. P. yan
lı* bir politika güderek işçilerin teş
kilatlanma, çalışma hürriyetleri ba
kımından muhtaç oldukları imkân
ları vermemekte, buna karşılık işçi 
meskenleri ve lojmanları İle işçile
ri kendi tarafına çekmeğe çalış
maktadır. Aslında işçilerin kendi 
(■araları İle veya gene onların ve İş
verenlerin ödediği primlerden hasıl 
olan t«ei Sigortaları Burumunun 
kredileri He yaptırmağa muvaffak 
oldukları mesken ve lojmanlar İşçi
ler için birer ıstırap kaynağı olmuş
tur. Kooperatifler yolu ile kendile
rine mesken yaptırmağa çalışan 
işçilerin sayısı son dere'-e a »dır. 
Çünkü kooperatiflere katılmak İçin 
gerekil sermayeyi verebilecek kadar 
yüksek ücret alan işçilerin saysı 
3 5 bini geçmemektedir. Sonra hu 
kooperatifler ne belediyeden ne de 
devletten arsa temini hususunda um
dukları yardımı görememişlerdir. 
Müteahhitler tarafından aldatılmış
lar ve hükümet bu müteahhitlere 
karşı hiç de sert davraamamıştır. 
Evler oturulması imkansız bir hal
de inşa edildiği gibi şehirden ufak
lıkları ve İlgisizlik sebebi i'e -Eski- 
şehlrde olduğu gibi . buralara vol 
yapılmamış, su ve elektrik verilme
miştir Bıı suretle D. P. nin övündü
ğü “mesken politikası” iflâs etmiş 
ve işçileri kazanmağa değil, kay
betmeğe sebep olmuştur. Hür. P. 
ye gelince, bu partiye mensup genç 
bir İki milletvekilinin Meclis içinde 
ve dışında İşçi meseleleri hakkında 
gösterdikleri İlgi ve cidden tefekkü
re değer çalışmaları dışında İşçileri 
tatmin edebilecek bir “sosyal poli
tika” ya sahip olmadığı anlaşılmalı 
tadır. Bu parti tarafından B. M. M 
ne son olarak verilen bir grev ka
nunu tasarısının da mesele etraflı 
olarak' İncelenmeden ve sırf siyasi 
teşebbüsün ünciilüğiinti elde tutmak 
İçin hazırlandığı anlaşılmaktadır.

A dil AŞÇIOGLU

Bu tasarı işçileri tatmin etmekten 
o kadar uzaktır kİ. Çalışma Baka
nı Mümtaz Tarhan haklı olarak iş
çilerle yaptığı bir konuşmada “İster
seniz bu tasarıyı kabul edelim” de
miştir. Tabiatiyle işçiler bu teklife 
derhal itiraz etmişlerdir.

îşc| meselelerinin klâsik liberal 
bir anlayışla çözülmesine imkân 
olmadığını ‘ Demokrat Parti tecrü
besi” göstermiştir. Binaenaleyh 
Türk işçisinin bugün çeşitli sebep
ler yüzünden kendi babına siyasi 
bakımdan teşkilâtlanma imkânla
rından mahrum olması bütün ümit
lerini C. H. P. ye bağlamacına se
bep olmaktadır. C. H. P. huglın i- 
çin işçi meselelerinin halledilebilme
si bakım-ndan gerekil sosya! politi
kayı takip edebilecek bir siyasi te
şekkül gibi görünmektedir. Devrim
cilik, halkçılık ve devletçilik gibi 
prensipler bu partinin işçi hareke
tini daha kolav anlayıp takip etme
sini ve desteklemesini muınkun k ı
lacak şartlardır. Ne var İd, bugün 
gerek Meclis içindeki, gerek dışın
daki faaliyetlerinde CH P. işçi me
selelerini lâyık oldukları thf-nurü- 
yetle ele almamıştır. Meselâ İşçi Sen
dikaları Birlik ve Federasyonlarının 
kapatılmasını Meclise getirmemiş 
ve getirildiği zaman da tesirli mü
dahalelerde bulunmamıştır.

Grev mevzuunda da bu partinin ik
tidarda bulunduğu sırada çıkardığı 
kanun bugün D. P. ve Hür. P. ta 
rafından hazırlanan lâyihalara na
zaran işçilere daha elverişli olmakla 
beraher. hu hususta her iki partinin 
tasarılarından daha ileri ve etraflı 
hir tadarının hazırlanıp Meclise ge
tirilmesi devrimci, devletçi ve halk
çı bir parti için bilhassa bu secim 
devresinde en zaruri vaztfelerdsn 
biridir.

Partilerin bu tutumları karşısın
da İşçilerin biitiin kuvvetlerini der
leyip tonlamaları ve secim dolayı
sıyla partilerin kendilerine karşı 
gösterdikleri yakınlıktan faydalan
masını bilerek askıda kalmış mese 
lelerlnl b<ıHettirmeğe çalışmaları lâ 
zımdır Bu arada biıtün millet ietn 
seçimlerde asıl halli gereken mese
le 7 yıl evvel az bulup şimdi kav- 
bettiğlmlz 1950 yılı htirrivet vs 
şartlarına dönülüp dönülmeyeoeğt- 
di* tşçüer dahil olduğa halde bütün 
halk tabakalarının 1959 deki şart
lan riv,ı>a Heri götürmek hususunda 
b iled ikleri limitler boşa gitmiş ve 
bugiin herkes 1950 deki şartları her 
bakımdan yeniden sağlamayı hir i- 
lerleme ve kazanç saymağa başla
mıştır. İşçilerin herkesten fazla bu 
müddet İçinde sıkıntı çektikleri, 
hürriyetlerinin kısıldığı, haklarının 
çiğnendiği düşünülecek olursa. 1950 
şartlarını yeniden karanmak için 
milletle elbirliği yapacakları mu
hakkaktır.
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heyecan ve sabırsızlık dalgası g it
tikçe yayılıyor ve polis kordonundan 
bir yolunu bulup kurtulabilenler 
Takiım meydanına dogtu akın edi
yorlardı

M’^cgte kimlenn konuşacağı ve 
ne konujacagı evvelden yazılı olarak 
hazırtanmış ve bu nutuklar tert’p 
komitesine imzalı olarak verilmişti. 
Btıtün hazırlıklar tamamdı.

İşçilerin bu şuurlu ve muntazam 
hareketinden endişeye düsen resmî 
makamlar mitingi her ne pahasına o- 
lur^a olsun dağıtmağa karar vermiş
lerdi. îje ilen ancak işçi liderleri 
dağıtabilirlerdi. Bunun üzerine po
lis ve jandarma kuvvetleri ifçı li
derlerini ve İstanbul İşçi Sendikaları 
Birliği üyelerim me ;.hur Opera Bina
sının yanındaki karakola “celbede- 
rek” mitinge müsaade edilmediğini 
ve İsçileri dağıtmalarını ihtar ettiler. 
İşçi Ijderlerının ve birlik üyelerinin 
itirazları bir fayda vermedi. Mitingi 
dağıtmayı üzerine alan jandarma 
ylizbaiis! makineli tüfeği uzatarak 
içinde “leblebi veya kahve çekirde
ğ i” bulunmadığını işçi liderlerine ha
tırlatıyordu. Bu suretle işvereni ka
nuna saygı göstermeğe davet etmek 
isteyen iseler aynı kanun tarafın
dan susturulduklarını hayretle ve 
dehşetle görüyorlardı. Demek ki bir 
işveren kanuna meydan okuyabili
yordu, fakat işçiler kanun! hakları
nı dahi kullanamazlardı. Kanun bu
rada da işverenlerden yana çıkmıştı. 
Bu suretle Tiirk isçi fathinde ve belki 
de memleket tarihinde eşi görülme
miş bir şuur ve dayanışma örneği o- 
lan büyük bir miting, silâh zoru ile 
dağıtı'ıvordu. Esa>en o tarihten son
ra gittikçe diğer, hürriyetler de kı
sılmış ve nihayet bugünkü hallerine 
gelmişlerdi.

Memleketin kalkınması için ilk 
şart olarak iktidarca ilen sürülen 
“cimento”yu yapanlar 1967 Türkiye- 
sınde gene tonlu olarak i lerinden 
çıkarılıyorlar. Il Hakem Kurulları 
çimento işçilerinin 7S kuruşluk -aat 
ücretini arttırmak isteklerim yıllar- 
danberi sistemli olarak geri çeviriyor
du. Çimento işçilerine eskiden olduğu 
gibi bugün de gerekli elbise ve çizme
ler venlmiyor işyerlerinde sağlık şart
larına uyulmuyor, su ve duş bulunmu
yor ve memleketin kalkınmasında 
“hare" olarak kullanılan çimentonun 
istihsalinde 20 vıldanberı çalıdan işçi
ler busün 6 lira gündelikle çalınmağa 
zorlanıyordu

Bundan 4 yıl önce bu gibi haksız
lık ve kanunsuzluklara karşı işçiler 
m itin* yanmasalar da buna teşebbüs 
edebiliyorlardı. Şimdi bövle bir hare
kete teşebbüs etmek bil» suçtu. Ha
şan Tahsin Aker ölmüştü, fakat o- 
nun yeğeni Orhan 4 ker "merhumun” 
prensiplerini sadakatle tatbik ediyor 
du. Çimento İstihsalindeki artıştan 
İşçi değil. Kasan Tahsin İA keıin 
mirasçıları faydalanmıştı. O halde 
katlanılan fedakârlıklar, yokluklar, 
ıstırap ve haksızlıklar kimin içindi? 
Bütün bunlar “nurlu yıllar’ ın kimin 
için olduğunu gösteriyordu. Kalkın
manın nimetleri bazı kimselere, kül
fetleri de halkın sırtına gidiyordu.
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Ingili ere
Tokatlanan Lord

B aron Altnncham'ı hiç değıUe gö
rünüşte diğer İngiliz asilzadele

rinden ayırdetmeğe imkân yoktur. 
Bir muhafar.akâr bakanın oğludur. 
Bütün asilzadeler gibi Et.on ve Oxford‘ 
dan geçmiştir. Kraliçenin muhafız ala
yında hizmet ettikten sonra aylık bir 
mecmua neşrine başladı. Londranuı 
en şık mahallesi B^lgravıa’daki muh

teşem apartmanında yaşamaktadır. 
Otuz yaşındaki genç, uzun boylu ve 
yakışıklı lordun etrafında asilzade 
kızları belki beni alır ümidiyle per
vane gibi dönmektedirler. Demek 
oluyor ki Lord Altrıncham Muhafa
zakâr Partinin parJak istıkballerın-

Elizabeth JJ
Bir itmeli tavusk'işu!.

den biri olmak için bütün kozlara 
sahır>*'r. Ama ne var ki, genç I/jrd. 
muhafazakârların nefretini kazan
mak i<şn elinden gebeni yapmakta
dır. "Tory”ler en az Bevan ksdar on

dan nefret etmekte.dir'er. Haksız da 
değillerdir. Bundan üc yıl evvel u- 
zunboylu Lord. Carlton Klübünde, 
I<ordlar Kamarasına ayak atmıyaca- 
ğmı söylediği zaman, majestenin asil
zadelerinin kan tepelerine çıkmıştı. 
Genç adanı siyasî iktidarın miras gi
bi babadan oğula geçemiyeceğini söy
lüyordu. lord  doğmuş olabilirdi, fa
kat bu. Lordlar Kamarasına girmek 
için kâfT bir hak sayılmamalıydı.

Süveyş sef“ri sırasında genç J.on- 
dun sesi tekrar işitildi BUtUn asil
zadelerin Nâjır'ı bir ijaşık suda boğ 
inağı arzuladıkları o günlerde, Lord

Altrıncham Muhafazakâr Hüküme
tin siyâsetim tenkit ediyor. Lden’ı is
tifaya davet ediyordu. Bununla bera
ber genç Lordun şahaserini görmek 
ıçm geçen haftanın başını beklemek 
lâzımdı. Lord geçen hafta mecm1ıa3’n- 
da Kraliçeye hücum eden imzalı bir 
makale neşrediyordu. Kra! ailesinin u 
bu hareketini tenkit etmek Ingılterede 
çok nadir vuku bulan şeylerdendir. Fa
kat görünüşte öteki asilzadelere ben
zese bile, kafaca ayrılan Lord. bu âde
te metelik vermiyordu. Evvelâ Majes
telerim çeviren m.-anları tenkile işe 
baş'adı. Kraliçe, Buckinghamda ka
biliyetsiz, akılları hiç bir şeye erme
yen insanların ara^mda yakıyordu. 
Kraliçe de esasen fazla b;r meta de
ğildi. Kraliçelik vazifelerine hiç de 
iyi hazırlanmamıştı; Tavuskuşu gibi 
kurulan zenginler ye asilzadeler a- 
rasmda, monden toplantılara ve at 
yarışlarına gitmekten başka hiç b:r 
i-, yapmıyordu. Nutukları, mide bu
landıracak kadar berbattı, üstelik 
Kraliçe mahcup bir mektep talebesi 
kadar da .ıh;ıyetsıcdı Gen’ nldııgu 
irin şimdilik biraz seviliyordu. Ha'k 
gene kraliçeleri severdi, -fakat kırk 
vaşma gelince işler çata'la.acaktı. 
Kraliçe şahsiyet kazanmaya cali - 
mahydı. Yoksa İngiliz tahtı tehli
kedeydi. . Çok ciddi Time.. gazetesi 
hariç, ertesi gün bütün gazeteler Lor
dun makale, inden narçalar neşredi
yorlardı. Muhafazakâr Pai'v F>c- 
press'in ha jlığı “Bir Lord Kraliçeye 
hücum edıyor’ du.

Asilzadelerin yüzleri öfkeden kıp
kırmızı olmujtu. Strathmore Kontu 
"Altrıncham memleketten koyulma
lıdır. Ah, bir tabancam olsa, onu ge- 
bertırdım'" diyordu. Argyle Düku 
“Bu adamın asılması, bozulma.-', par
ça par’a edilmesi” arzusunu ı?har e- 
dıyordu. Köylüler Lordun sayfiyede
ki evine gelmişler, pencerelere b-r 
metre boyundaki harflerle “Kraliçe
ye dokunmayın” diye yazmalardı.

Kopan gürültüye rağmen. Lord 
Altrincham. gecen hafta or*as>nda 
televizyonda konuşmaya ge'dığin d<ı 
son derece soğukkanlı- ve neşeti gö
rünüyordu. Kendini müdafaa etti: 
“Kraliçeye hürmetim vardır. 'r?nkit- 
l«rinı iadece tahtı kuvvet’end'rmek 
gayesine matuftur” dedi. Maarv-tfh 
televizyon konuşma.;! da h f i i ı ^ ' Z  
bitmedi. Uzun b.vlu ve yftkışık'ı 
Lord Stüdyoyu - terkederken. kısa 
boylu kabak kafa!' hır adam tara
fından tokatlandı. Öhürku asillerden 
görünüş bakımından bir farkı olma
yan Lordun bir sürü tehditten hisse
si, sadece bir tokat oldu.

Fakat Altrinchanı'ın tarafını tu 
tanların sayısı da az değildi. Bir sü
rü telefon ve mektıın. Lordun tasvip 
edild'ğini bildiriyordu. Daily Ex- 
press’e gelen her üc mektuptan biri 
Lordu tutuyordu. Hakikaten Krali
çenin vaktini harcayış tarzı bir ç^k 
lngilizin hoşuna gitmiyordu. Geçen 
bütün bir haftayı, Goodwood’dakl at
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Kapaktaki asker

R us ıııoiflpleriyle uğraşan mli- 
It'luıssıslar miii tasfiyeden beri şu 

suale bir cevap bulmaca çalışmak
tadırlar: Zukov ne yapmayı düşün
me ktedir ?

Hakikaten Kı/ılordunıın meş
hur şefi halen "tahtlar'’ devirecek 
kadar kuvvetlidir. Parti Genel 
Sekreteri Krutçef. rakiplerinden 
kurtulmaya muvaffak olduysa, bu 
an<-ak Mareşal Zukov'un destek
lemesi sayesinde içerlekleşebildi.

Ya Mareşal bir adım daha a- 
tıp Krutçef’in de yerini alırsa?.. 
Zukov'u şahsen tanıyanlar böyle 
bir ihtimal karşısında “hayır” di
yorlar. O tam bir askerdir, en ufak 
siyasi ihtirasa sahip değildir. Na- 
poiyon olmayı aklına bile betimle
mektedir.

Maaıııafih Stalin, Mareşal Zu- 
kov'ıın vakınları gibi düşünmemiş
ti. İkinei Dünya Harbinden muzaf
fer çıkan Zukov’u mutlak hakimi
yeti için bir tehdit olarak gttrmüş- 
tii. Harp kahramanı, çizmelerini 
silmeye vakit bırakılmadan önce 
Odesa’ya, sonra da Urallara gön
derilmişti.

Mareşal Zukov'un yıldızının par- 
lama.sn için Stallııin ölüniiiniin bek
lenmesi lâzım (teldi. Meşhur dik
tatörün ölümünden 24 saat sonra. 
Mareşal Zukov yeniden ordunun 
başına geliyordu. Maienkof hükü
metinde Savunma Bakanı yardım
cısı olan Zukov, 1955 te Savunma 
Bakanlığına yükseliyordu. Son tas
fiye hareketiyle de eski harp kah
ramanı Rusyanın 2 numaralı ada
mı mevkiine yükseliyordu. Artık 
Zukov un Bıılganinin yerine baş
bakan olacağı rahatça söylenebili
yordu.

Kısa boylu, tombul ve mavi
-

/

*

t

*

gözlü Mareşal bundan 62 yıl evvel 
Moskova civarındaki bir köyde 
dünyaya gelmişti. 19 yaşındayken 
Car’ııı ordusuna gönüllü yazılmış
tı. İhtilâlde Kızılordu saflarında 
çarpıştı. 1919 yılında Parti üyesi 
olan Zukov, Harp Akademicine 
girdi. Meşhur Alman generali Von 
Seeckt in yanında askeri bilgisini 
ilerletti. Stalln’in bir çırpıda 874 
generali tasfiye etmesi Zukov'un 
mesleğinde yükselmesini bir hayli 
kolaylaştırdı. Zukov. 1941 de Genel 
Kurmay Başkanıydı. Ama ası) şöh
retini İkinci ■ Dünya Harbine borç
ludur. Alman orduları Rusya’da 
süratle ilerliyordu. Bizzat Stalin 
panik içindeydi. Moskova nere
deyse düşmek üzereydi. Zukov, Sl- 
biryadan celbettiği taze kuvvetler
le Kus başkentini Alıııan işgalin
den kurtarmaya muvaffak oldu. 
Bundan sonra zaferler birbirini ta
kip etti. Stalingrad, 1-eııingrad, 
IHııyeper zaferlerine Zukov'un adı 
yazılmıştı. Nihayet 1945 te Kızıl- 
ordunun başında Berline girdi.

Elseııhower ile Berllnde tanış
tılar. tki asker arasında kısa za
manda samimi bir dostluk doğdu. 
Bu dostluk. 1955 yılına kadar kar
şılıklı gönderilen mektuplarla de
vam etti. Son tasfiyeden sonra bi
le, Amerika Birleşik Devletleri 
Başkanı Lisenhower, Zukov’un son 
derece ahlâk sahibi bir adanı oldu
ğunu söylüyordu.

Mıacaristan hâdiselerinden son
ra geri gelen kış havasından. Ce
nevre Konferansının ıııütebessim 
günlerine dönmek kabil olursa Ei- 
senhower karşısında muhatap ola- 
rak eski silâh arkadaşını bulmak
tan duyacağı memnuniyeti sakla
mıyordu.

Mareşal Zukov

yarışlarında geçirmesi pek beğenil-
memişti.

Buckingham Sarayı öfke içinde 
susuyordu. Majestenin bastn işlerini 
tedvire memur bendeleri, gazetecile
re gayet sert bir tonla: "Majestenin 
bu makale hakkında diyeceği hiç bir 
şey olmadığım ve programlarında da 
en ufak bir değişiklik yapmadığını’’ 
söylüyorlardı. Bu haftaki program 
Cowes’in son derece aristokrat ka
yık yarışlarıydı...

Docju Almanya
Evdeki hesap çarşıda

G eçen hafta Çarşamba gilnü, öğ
leye doğru, Doğu Berlindeki 

Schönenfeld Hava Alanına TU - 104 
tipi Rus yapısı büyük bir tepkili yol
cu uçağı indi. Bu uçağın içinden çı
kanları, ilk ağızda, uçak kapısının 
karşısına gelen duvara iliştirilmiş 
kırmızı bir bez kuşak üzerine sarı 
harflerle yazılmış “Berlin en yakın 
dostlarım candan selâmlar” ibaresi 
karşılıyordu. Ancak uçaktan indik
ten sonra otomobillere binen bu "en 
yakın dostlar”, meşhur Stalin Cad

desi boyunca ilerlemeye başlayınca, 
"candan selâmlar"ın kırmızı bez ku
şak üzerinde kaldığını anlamakta 
gecikmediler. Zira uçaktan inen mi
safirler geçtikleri bütün yollarda 
Doğu Berlinlilerin büyük kayıtsızlığı 
ile karşılaşmışlardı. Yol kenarında 
birikenler ise işlerinden zorla ayrı
larak ellerine birer döviz tutuşturul
muş işçilerle, alelacele toplanılmış 
bir talebe kalabalığından teşekkül 
eden cansız ve ruhsuz bir kitleden 
başka bir şey değildi. Evet, eğer ha-

Mikoyan
Sert ithamlar

20

va alanında başta Ulbricht olmak 
üzere Doğu Almanyanın bütün ileri 
gelen devlet adamları ile bir selam 
kıt’ası yer almasaydı, halkın ilgisiz
liği karşısında bu " en yakın dost
lar” ın Sovyet Rusyanın 1 numaralı 
adamı Krutçef ile son günlerde yıl
dızı parlamaya başlayan Mikoyan 
olduğunu söylemek çok güç olacak
tı.

Krutçef’in Doğu Almanyaya ya
pacağı bu ziyaret uzun bir müddet 
önce kararlaştırılmış bulunuyordu. 
Ancak o zamanlar Krutçef’in yanısı- 
ra Bulganin’in de seyahate katılaca

ğı düşünülüyor, kimse bu ayrılmaz 
ikizlerin Dogu Almanya yolculuğu
nun arifesinde birbiriyle bozuşacağı
nı aklına bile getirmiyordu. Halbu
ki o günden bu yana köprülerin al
tından çok su akmış ve Krutçef ya
nında Bulganın degıl, takat Mikoyan

olduğu halde yola çıkmıştı.

Sovyet Rusyanın 1 numaralı ada
mının Doğu Almanya gezisi oldukça 
yüklü bir program çerçevesi içinde 
cereyan ediyordu. Krutçef Berlin'e 
ayak bastığı gün önce Doğu Berlin 
garında bir konuşma yapmış, ertesi 
gün Dogu Almanya Halk Meclisi ö- 
nilnde verdiği bir nutukta da Batı Al

manya Başbakanı Dr. Adenauere 
şiddetle çatmaktan kendini alama
mıştı. Sovyet Komünist Partisi bi
rinci sekreterine göre Dr. Adenauer 
ikinci bir Hitler’den başka bir şey de
ğildi. Batı Almanya şu sırada mili
taristlerle intikam taraftarlarının e- 
liyle idare ediliyordu. Almanyanın 

birleştirilmesi Batılılann hazırladığı 
emperyalist plânların değil, fakat 
Dogu Almanya idarecilerinden Grote- 
vvohl'un 19&8 Haziranında ileri sür
düğü plânın tatbiki ile geıçekleşebı-

AB.İS, 17 AĞUSTOS 19S7



DÜNYADA OLUP BİTENLER

lirdi. Bilindiği gibi, Grotewohl’un Ke
çen Federal Almanya parlâmento 
selimlerinin arifesinde ileri sürdüğü 
bu plân, iki Almanya’nın bir konfe
derasyon kadrosu içinde birleşmesi
ni derpiş ediyordu.

Krutçef’in yaptığı bu konuşma
dan birkaç glln sonra Rostock’ta söz 
alan Mikoyan da aşağı yukarı aynı 
şeyleri tekrarlıyordu. Sovyet Rusya- 
nın birinci Başbakan yardımcısına 
göre, Sovyet Rusya Batı Almanya ile 
dostluk münasebetleri kurmaya ça
lışmış, fakat bu memleketin milita
rizm ve intikam yolunda ilerleyen 
idarecileri Rus gayretlerini hep bo
şa çıkarmışlardı. Mikoyan, bu sözle
rine delil olarak son günlerde Mos
kova’da Sovyet devlet adamlarıyla 
görüşmeler yapmakta olan Batı A l
manya heyetinin takındığı tavrı gös
teriyordu. Bu heyet meseleleri taraf
sız bir şekilde inceleyeceğine esirle
rin iadesi gibi sun’i bir mesele yara
tarak bunu görüşmelerin mihveri ha
line getirmeye çalışıyordu. Halbuki 
Mikoyan’ın söylediğine göre, Rusya- 
da tek bir Alman vatandaşı bile kal
mamıştı. Eğer kalsaydı Sovyet Rus- 
yada bulunan herkesin istediği yere 
gitmek hürriyetinden faydalanarak 
zaten şimdiye kadar çoktan memle
ketine dönmüş olurdu.

Doğu Almanya’yı ziyaret eden 
Sovyet idarecilerinin bütün konuş
malarında Batı Almanya devlet a- 
damları ile uğraşmaları Batı Alman
ya seçimlerinin arifesinde yapılan bu 
yolculuğun asıl gayesinin ne olduğu
nu bütün açıklığıyla ortaya koyuyor
du. öyle anlaşılmıştı ki Krutçef ile 
yanındakilerin bütün hedefi Dogu 
Almanyayı ziyaret etmek değil, fa
kat bu ziyaret sırasında yapılacak 
propaganda ile Dr. Adenauer ve par
tisini iktidardan düşürmekti. Halbu
ki Batı Almanyadan alınan haberler
den anlaşıldığına göre, Sovyet idare
cilerinin k^id i işlerine burunlarım 
sokmaları Almanları sinirlendiriyor, 
Adenauer’in durumunu zayıflatacağı
na büsbütün kuvvetlendiriyordu. Pa
tavatsız misafirler, bu noktayı önce
den dikkate almak zorundaydılar. A- 
ma gösterilen gayretlerin istikameti 
ne olursa olsun Almanyanın birleşti
rilmesi meselesi de tıpkı dünya sulhü 
gibi iki büyük kuvvetin. A.B.D. ve 
Sovyet Rusyanın, anlaşmasına bağ
lı bulunuyordu.

A. B. D.
Bir casus yakalandı

R undan dokuz yıl kadar önce, 1948 
ortalarına doğru, New York’a Ru- 

dolf îvanoviç Abel ismini taşıyan 
kısa boylu, orta yaşlı bir adam geldi. 
Soranlara Avrupa'dan Kanada’ya 
göçen Rus mültecilerinden olduğunu 
söylüyor, görünüşe bakılırsa ekme
ğini fotoğrafçılıktan kazanmaya ça
lışıyordu. New York’a ayak bastık
tan sonra işleri iyi gitmiş olmalı ki 
1952 yılında, Brooklyn'de, Federal

Mahkeme binasının tam karşısına 
gelen apartmanın alt katında ufak 
bir fotoğraf stüdyosu açmaya mu
vaffak olmuştu.

Fakat îvanarviç Abel’in başlangıçta 
iyi gittiği anlaşılan işleri, bu Haziran 
içinde birden bozuluverdi. Amerika
nın meşhur Muhaceret Dairesi me
murları Rus asıllı fotoğrafçının vesi
kalarının tamam olmadığını tesbit 
etmişler ve kendisini, Birleşik Dev
letler topraklarında kanunsuz ika
met etmek ithamı altında Texas’takf 
McAllen tevkifevıne yollamışlardı, 
îvanoviç Abel kendisine yüklenen bu 
suçu bir türlü kabul etmiyor, masum 
olduğunu ispat etmek için gerekli 
makamlara başvuracağı yolunda teh
ditler sallamaktan geri kalmıyordu. 
Muhaceret Dairesi memurları biraz 
daha dikkatli bir tahkikat yaptıkla
rı takdirde, Îvanoviç Abel’in bir yan
lışlığa kurban gittiği gün gibi mey
dana çıkacaktı!

Ali Bin tiaJip
Postu kaptırmtyor

Ancak bu Îvanoviç Abel denilen 
fotoğrafçı, biraz akıllı bir adam ol
saydı, derinleştirilmesini istediği tah
kikatın sonunda sadece hürriyetini 
değil, aynı zamanda faşını da kaybe
deceğini kolayca anlayabilirdi. Nite
kim, Îvanoviç hakkındaki tahkikat de
rinleştikçe Muhaceret Dairesi memur-» 
lan hayretler içinde kalıyorlardı. Rus 
asıllı fotoğrafçının New York'ta bir 
stüdyosundan başka iki tane de evi var 
dı. Bu evlerden birinde oturduğu za
man Emil Goldfus, diğerinde otur
duğu zaman ise Martin Collins ismini 
kullanıyordu. Hele Îvanoviç Abel is
mi altında çalıştırdığı fotoğraf stüd
yosu... Burası normal bir stüdyodan 
çok, ufak bir laboratuvan andırıyor
du. Bir kenarda en modern mikrofilm

makinelerinden düzinelerce»! durur
ken, diğer yandan stüdyonun arka
sındaki karanlık odada da Rus yapısı 
en yeni bir alıcı - verici telsiz ma
kinesi bulunuyordu.

Meselenin böyle bir yola dökül
mesinden sonra Muhaceret Dairesi 
tahkikatı Amerikanın meşhur Tah
kikat Bürosuna devretmişti. Bu bü
ronun çalışmaları sonunda elde edilen 
netice ise büsbütün hayret vericiy
di. Zira Tahkikat Bürosunun ça
lışmaları sonunda Îvanoviç Abel'in 
bütün Birleşik Amerikadaki Rus ca
sus şebekesini idare eden adam oldu
ğu anlaşılmıştı. Bu bakımdan, Abel, 
şimdiye kadar Amerika toprakları 
üzerinde yakalanan en mühim ca
susların başında geliyordu. Birleşik 
Devletlerdeki Rus ajanlarından ge
len bütün malûmat Abel’in stüdyo
sunda toplanıyor ve dışarıya oradan 
gönderiliyordu. Bunun gibi. Ameri
kanın en gizli yerlerinden çekilen fo
toğrafların mikro/ilmi de bu stüdyo
da yapılıyor, ondan sonra da madeni 
para, kurşun ve dolma kalem gibi 
şeylerin içine yerleştirilerek Sovyet 
Rusya’ya kaçınlıyordu.

Tahkikat Bürosu çalışmaları so
nunda Abel’in bir kaç suç ortağını 
tesbit etmeye de muvaffak olmuştu. 
Bunların başında, 1952’den 1956’ya 
kadar Birleşmiş Milletlerdeki Rus 
heyetinde vazife gören Mıkhail Svirin 
geliyor, ondan sonra da Reino Hay- 
hanen, Alexandre Korotkof, Vitali 
Pavlof gibi isimlere rastlanıyordu. 
Svirin, Pavlof ve Hayhanen 1952 ya
zında Rus haberalma teşkilâtının 
Moskovadaki merkezinde bir toplan
tı yapmışlar, ondan sonra da Birle
şik Devletlere gelerek çalışmalarına 
başlamışlardı. Tahkikat Bürosunun 
tesbit ettiğine göre Abel ile Uç suç 
ortağı arasındaki en son görüşme 
geçen Şubat ayında vuku bulmuştu. 
Dördüncü suç ortağı, yani Alexandre 
Korotkof ise resmi kayıtlara göre 
Birleşik Devletlere hiç gelmemişti. 
Demek ki, Korotkof Amerikan top
raklarına ya gizlice, yahut da başka 
bir isim altında girmiş bulunuyordu.

Amerikadaki em büyük Rus ca
susluk şebekesinin meydana çıkarıldı
ğı haberi Üzerine Sovyet Büyükelçi
liğine başvuran gazeteciler, buradan 
ellen boş olarak ayrılmışlardı. Was- 
hington’daki Sovyet makamları, bu 
haber hakkında herhangi bir yorum 
yapmaktan kaçınmışlardı. Doğrusu, 
bu, üzerinde Rusların öyle kolay ko
lay konuşabileceği cinsten bir mesele 
de değildi.

Arabistan
İsyan devam ediyor

B ir ara bastırılır gibi olan Maskat 
ve Umman isyanı, geçen hafta 

İçinde yeniden dünya siyaset sahne
sinin ön plânına geçiverdi. Filhaki
ka, bir yandan isyanın baş aktörü 1- 
mam Ali Bin Galib İngiliz müdaha-
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Suriye Savunma Bakanı Halid El Aznı
Eğilmek te bir hünerdir...

leşinin son* erdirilmesi için hafta 
başında Birleşik Amerika ve Sovyet 
Rusya'ya baş vurur, Washington- 
daki Arap devletleri temsilcileri me
seleyi Birleşmiş Milletlere getirme
ye çalışırken, diğer yandan asilerin 
elinde bulunan Nizva kalesini ele 
geçirmek için taarruza geçmişi bulu
nan İngiliz kuvvetleri de hafta so
nunda asilerin şiddetli mukavemeti 
ile karşılaşıyorlardı.

Asilerin hücuma geçen İngiliz 
kuvvetleri karşısında, bu derece da- 
yanabrlmeleri, doğrusu hem beklen
miyor, hem de temenni edilmiyordu. 
Beklenmiyordu, çünkü General Ro- 
bertson idaresindeki İngiliz kuvvet
lerinin Maskat Sultanının askerleri ile 
Kraliyet Hava Kuvvetlerinin de yar
dımıyla isyan mıntakasını kolayca 
ha tti dövüşe lüzum bile kalmadan 
temizleyeceği sanılıyordu. Asilerin 
bu harekete uzun bir hazırlık dev
resinden sonra giriştikleri anlaşılı
yor, ellerinde otomatik tüfeklerle en 
modern piyade silâhlan bulunduğu 
biliniyordu ama Ingilizler bunların 
karşısına, zırhlı birlikler halinde 
çıktıkları için üstünlük General Ro- 
bertson’da kalacağa benziyordu. İsya. 
nm bastınlması geciktikçe anlaşmaz
lık asilerle Umman ve Maskat Sul
tanlığı. dolayısıyla İngiltere arasında 
kalmaktan uzaklaşıyor, milletlerara
sı bir hal alıyordu. Hem öyle millet
lerarası bir anlaşmazlık ki, bunun i- 
çine Orta Doğunun bütün devletle
rinden başka her an Amerika ve Rus
ya da karışabilir, ikinci bir Süveyş 
meselesinin patlak vermesi her an 
beklenebilirdi.

Hakikaten. Umman ve Maskat 
isyanı gün geçtikçe içine daha çok 
menfaatin kanştığı, daha çok cephe
li bir mesele olmak durumuna geli
yordu. Bir kere. Mısır meseleyi Arap 
Birliği kanalıyla Birleşmiş Milletlere 
götürmeye teşebbüs ederken bu is
yandan • son günlerde içine düştü
ğü yalnızlıktan kurtulmak için fay
dalanmak istemekteydi. Bilindiği gi
bi. Ürdün’ün Suudi Arabistan ve Bir
leşik Amerika saflarına doğru kay

masından, Suudilerle H&şimiler ara
sındaki yakınlaşmadan ve Lübnan’-, 
da Batı taraftarlarının seçimleri za
ferle bitirmelerinden sonra Mısır’ın 
Orta Doğudaki üstünlüğü son de
rece azalmış bulunuyordu. Eğer Bir
leşik Amerika Batı tesanüdü uğruna 
Umman asilerini takbih etmeye kal

kışırsa. bunların arkasında olduğu 
açıkça anlaşılan Suudi Arabistan'ı 
gücendirmiş olmayacak mıydı? Bu 
netice Mısır'ı sadece memnun edebi
lirdi. Eğer Amerika Suud’u gücen
dirmemek endişesiyle hareket eder 
de İngiltere’nin müdahalesini tasvip 
etmediğini açıklarsa bu sefer Orta 
Doğudaki son İngiliz nüfuzu da dar
be yemiş ve İngiltere ile Amerika 
arasındaki görüş aynlık lan bütün 
açıklığıyla ortaya çıkmış olacaktı.

Bundan başka, mesele uzadıkça 
sadece Amerikan . Suudi Arabistan

veya Amerikan . İngiliz münasebet
leri değil, aynı zamanda bütün A- 
rap devletleri ile Batı âlemi arasın
daki münasebetler de çetin bir im 
tihan geçirmeye doğru yol • alıyordu. 
Acaba Eisenhower doktrinim kabul 
eden Arap devletleri Batılıların Arap 
milliyetçilik cereyanlarını söndürme
ye uğraştıklarını ileri sürerek mesele 
uzadıkça Mısır’ın safına geçmeye 
meyletmeyecek nıiydiler? Sonra geııe 
meselenin uzamasıyla Arap devletle
rinin kendi aralarındaki münasebet
lerde de bazı güçlükler çıkabilirdi. 
Meselâ Umman petrollerinde gözü o- 
lan Aramco Şirketini Suudi Ara
bistan desteklerken bu petrolleri iş
leten Iraq Petroleum isimli İngiliz 
şirketinin arkasında da Irak’m des
teği bulunuyordu. .Aralarında yeni 
dostluk kurulan bu ikj devlet karşı
lıklı menfaatlerini nasıl bağdaştıra- 
bileceklerdi? Bu sualleri cevaplan
dırmak, doğrusu hiç kolay değildi.

Bütün bu endişeler bir tarafa bı
rakılsa bile. Umman isyanı bir an ön
ce bastırılmadıkça Sovyet Rusya Or

ta Doğu işlerine burnunu sokmak i- 
in yeni bir fırsat bulrçıuş olacaktı, 
şte Batılıları korkutan en kötü ih

timal de buydu. Bu bakımdan, ge
çen hafta bütün Batı âlemi Umman 
ve Maskat isyanının bir an önce bas
tırılmasını temenni ediyor. Generil 
Robertson idaresinde İngiliz ve Um
man kuvvetlerinin Nizva kalesini ele 

geçirmeye muvaffak oldııklan habe
rini bir müjde olarak karşılıyordu. 
Ancak gelecek günlerin daha ne gibi 
hâdiselere gebe olduğu da, asilerin 
elindeki bir kalenin işgaline bakıla
rak, şimdiden söylenemezdi.

Suriye
Rusya'n m kucağında

Bundan birbuçuk ay kadar öne*. 
Kremlin’deki son temizliği bildi

ren bir Arapça yayınında Moskova 
radyosu o zamanlar şöyle deımştı: 
"Sovyet Rusyanın Arap devletlerin# 
karşı takip ettiği kardeşçe yakınlık 
politikası sadece bir kişinin eseri de
ğildir. Bu kardeşçe yakınlık şahısla
rın çok üstünde bulunan bir ana 
prensiptir. Bu bakımdan. Şepilof vol- 
daşın iş başından uzaklaştırm asın
dan sonra Sovyet Rusyanın Arap 
devletlerine karşı takip ettiği politi
kada bir değişiklik beklenmemelidir. 
Bilâkis, Sovyet Rusya ile Arap dev
letleri arasındaki kardeşlik ve ya
kınlık bağı bundan sonra daha da 
kuvvetlenecektir..

Hakikaten Moskova radyosunun 
bu sözlerinin üzerinden geçen birbu- 
cuk, İki ay içinde. Sovyet idarecilerinin 
her hareketinden Araplarla Rusya 
arasındaki münasebetleri daha da 
sıkılaştırmak niyetinde olduklan a- 
cıkça seziliyor ve geçen hafta içinde 
Moskovada yayınlanan bir resm! teb
liğden de bu sıkı münasebet ağına 
düşen ilk Arap devletlerinden birinin 
Suriye olduğu anlaşılıyordu. Savun
ma Bakanı Halid El Azm'ın başkan
lığında ve geçen ayın son günlerin
de Moskova'ya giden bir Suriye he
yeti, Rus devlet adamlanyla yaptığı 
onbeş günlük görüşmeler sonunda, 
Arap devletleriyle Sovyet Rusya a- 
rasındaki münasebetlerde yeni bir 
saflı» açan bazı neticelere ulaşmıştı.

Rus-Suriye görüşmelerinden son
ra yayınlanan müşterek tebliğde

AKİS, 11 AĞUSTOS 19 5%



K A D İ N
l»elirtfldiğîn« g5re, Suriye’nin siya
hi ve iktisadi bağımsızlığım korumak 
«menfide olan Sovyet Rusya, bu mem
leketin kfllkınm.ısı için gerekli malî 
ve tqkmk yardımı hem de kayıtsız 
şartsız olarak yapmağa amade bu
lunuyordu. Sovyetler Birliği bu mail 
ve teknik yardıma, ilk olarak, Suri- 
yede demir ve karayolları, hidroelek
trik santralleri ve sınai tesisler ku
rulması için gerekli malzeme ve tek
nisyenleri yollamakla başlayacaktı. 
Gerçi bu mevzudakı teknik teferru
at henüz kararlaştırılmış değildi a- 
ma kalabalık bir Sovyet mütehassıs 
heyeti memleketin ihtiyaçlarını tes
bit etmek Üzere önümüzdeki günlerde 
Suriyeye gidecek, ayrıca, Sovyet 
Rusya her gerekli gördüğü zaman 
bu sadık dostunun topraklarına ye
ni yeni heyetler yollamaktan geri 
kalmıyacaktı. Bu sonuncularının da 
birincisi gibi teknik heyetler olup ol
mayacakları mevzuunda hiçbir sara
hat yoktu.

Moskovanın Suriyeye yapacağı 
askeri yardıma gelince, görüşmeler 
sonunda yayınlanan resmi tebliğde 
böyle bir yardımın isıııı bile geçmi
yordu. Ancak Suıiye-Rus görüşmele
rine Sovyetlerin Genelkurmay Baş
kanı Mareşal Sokolovski’nin de ka
tıldığı ve Suriye heyeti içinde ise 
yüksek rütbeli subayların bulundu
ğu düşünülürse Halid El Azm in 
Moskovadan askerî yardım mevzu
unda da bazı neticeler elde ettiği 
kolayca kestirilebilirdi. Nitekim, 
Moskovada bulunduğu sıralarda yap
tığı bir konuşmada, Suriye Savunma 
Bakam, Sovyetlerin yaptığı yardımlar 
neticesinde Suriye ordusu potansiyeli
nin son derece artmış olduğunu açiK- 
lamaktan çekinmemişti. Bilindiği gi
bi, Mısır'a karşı girişilen İngiliz ve 
Fransız müşterek hareketine kadar, 
Sovyetler Arap devletlerine, bu ara
da Suriye’ye silâh ve malzeme yardı
mım Mısır yoluyla yapıyorlardı. Bu 
hareketten sonra ise Rusların artık 
doğrudan doğruya yardıma girişmiş 
bulundukları söylenmekteydi. Hattâ 
gene söylendiğine göre bu yardım so
nunda Suriye ordusunda Sovyet ya
pısı tankların ve piyade silahlarının 
sayısı son derece artmıştı. Eğer Ha
lid El Azm'ın Moskovada yaptığı ko
nuşmalardaki bazı üstü kapalı söz
lere bakılırsa önümüzdeki günlerde 
bu sayının çok daha fazla bir artış 
göstermesi beklenebilirdi.

Halid El Azm’ın Moskovada yap
tığı konuşmalarda dikkati çeken di
ğer bir nokta da, bu konuşmaların 
büyük ölçüde Demir Perde gerisi 
devlet adamlarının yaptıkları konuş
maları andırmasıydı. Suriye Savun
ma Bakanı hemen bütün nutukların
da Sovyet Rusyaya methiyeler sunu
yor, Batı dünyasına şiddetle hücum 
ederek Amerika ve Ingiltereyi em
peryalizmle suçlandırıyordu. Evet, 
şu sıralarda Suriyeyi tam bir Sovyet 
peyki saymak belki doğru olmıyacak- 
tı ama Türkiyenin güney komşusunun 
hiç olmazsa bir peyk olma yoluna 
girdiğim söylemek de büyük bir ke
hanet sayılmazdı.

İstanbul
Su kızlan

Serin bir yaz akşamı idi. Ağusto
sun başı olmasına rağmen Moda 

Plâjı o akşam âdeta sonbahar man
zarasına bürünmüştü. Tahta iskele
ler bomboştu ve denizde geciken tek 
tük müşteriler, soğuktan şikâyet e- 
derek giyinmeğe koşuyorlardı. Yal
nız eşofmanlı bir genç kız hâlâ de
par tahtasında dolaşıyor, zevkle su
yu seyrediyordu. Rüzgâr durmuştu, 
deniz sakindi. Genç kız eşofmanını 
çıkardı, nefis plonjonla suya dal
dı. Adı Semin Tengiz idi. Moda spor 
yüzücüleıindendi ve akşam antren
manına gelmişti. Plâjın gazinosunda 
oturan sarışın bir kadın merakla 
genç kızı seyrediyordu. Biraz ötedeki 
esmer adama:

“— Semin nasıl, vaziyeti iyi m i?” 
diye sordu.

Güneşten yanmış adam, -antre
nör Fuat Torkey idi-, sarışın kadına 
gülümsiyerek:

“— Sayenizde çok iyi, dedi.. Her 
anne sizin gibi çocuklarını spora teş
vik etse işimiz çok kolaylaşır”. Son
ra kronometresini ayarlıyarak ka
labalık bir genç kız grubuna yaklaş
tı:

"— Haydi çocuklar, geciktiniz!” 
diyordu. Eşofmanını çıkaran depar 
tahtasına koşuyordu. Kuvvetli kolla
rı, kendisine has yürüyüşü ve şirin 
tebessümü ile Selma Hassan, en ar- 
kadan geliyordu. Son günlerde kır
dığı rekorlarla Mitün alâkayı üzerine 
çeken bu genç kız, sporcu arkadaş
larının iftiharı olmuştu. Herkes Sel- 
mayı teşt’ik ediyor, herkes Selma- 
dan bllyllk işler bekliyordu. Onlar 
depar tahtasına vardıkları zaman

Semin Tengiz ilk üç yüz metreyi bi
tirmişti ve diğerine bakıyordu. Çok 
tatlı, yumuşak, rahat bir kurbağlama 
ile yüzüyordu. Genç kızlar. Selim 
Duru, Fuat Törkey, Kemal Kezelden 
direktifler alarak bir bir suya daldı
lar. Selma Hassan en başa geçmişti.. 
Karada yavaş, suda hı/lı gidiyordu. 
Serbestte ona rakip yetiştirmek cid
den güç olacak gibiydi. Fakat Sevgi 
Durunun güzel stilini seyretmek te 
hakikaten zevkli birşeydi. İnce yapı
lı Meral Ekran antrenörlerin bütün 
alâkasını çekiyordu. Çünkü sırtüstü, 
yeni bir rekor kırması bekleniyordu. 
Yüzücü kızlar arasında Seçkin Sarı- 
er, L*ylâ Uyanık, Duygu Siikan, D i
lek Gözen, Ayşe Perinbürge de ça
lışmaları ile dikkat nazarını çekiyor
lardı. Ama içlerinde en takdir edile
cek olanı muhakkak 1954-1955 sır
tüstü rekortmeni Münevver Taran 
idi. Genç kız o yandan bu yana ev
lenmişti ve evlendikten sonra yüzü
cülüğü devam ettiren yegâne kadın
dı. Çarşıya, pazara koşuyor, evinin 
bütün işini yapıyordu ve gene de sa
bah, akşam antrenmanlara yetişiyor
du.

Antrenman yapan yüzücü kazlar 
arasında en çok alâkayı çekenlerden 
birisi de Başak Dölensoy idi. Başak 
henüz 12 yaşındaydı ve hakikaten 
bir başağa benziyordu. İnce ve na
rindi; uzun san, saçları kuyruk şek
linde toplanmıştı. Ciddi surette ça
lışıyor, bale dersier.ne, yüzmeye ve 
okumaya aynı şekilde ehemmiyet ve
riyordu. Babası eski bir yüzücü olan 
Remzi Dölensoy idi ve annesi küçük 
Başağı, her sabah Beyoğlu tarafın
dan Kadıköye, antrenmana getiri- 
riyordu. Zaten bütün yüzücü kızla
rın anneleri yüzmeyi en abından kız
ları kadar seviyorlardı. Annenin ço-

Moda'lı yüzücüler ?wtr“nmandan sonra
Denizden f ikart.au sağlam ruhlar
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Ş a n s l ı

M adem İd dünyaya gelmek ban 
tesadüflere bağlıdır, demek İd 

“yaşamak”, bu güzel şey bir çan» 
İşidir. Dünyaya geldikten sonra, 
binbir tehlikeye karşı koyarak “ya- 
şıyabilmek” de gene şansa bağlıdır. 
Hele "insan gibi yaşamak" bunun 
için lâ/ını olan hasletlere sahip ol
mak ve bu hasletleri kıymetlendi
recek bir cemiyette bulunmak mu
hakkak kİ, şansların en büyüğüdür. 
Ama bunların ötesinde, başımıza 
gelen herşeyi, muvaffakiyeti veya 
tını vaffakiyetsizl iği. şansa kadere 
ve kısmete bağlı.van bir zihniyete 
inanmak güçtür. Hele kadın toplu
luklarında pek revaçta olan “şanslı 
kadın" tâbiri üzerinde durulmağa 
değer. Çünkü bu tâbir, temsil ettiği 
zihniyet bakımından kadınlar ve 
bilhassa yetişen genç kızlar için 
zararlıdır. Birçok anneler kızlarının 
güzelliği konuşulduğu zaman, içle
rini çekerek, “şansı güzel olsun” 
derler. Zaten halk, arasında dolaşan 
bir rivayete göre çirkinlerin talihi 
güzel olurmuş. Bu acaba neden 
hoyiedir. İlâhi adaletin çirkinlere 
böyle bir avantaj bahşettiğini dü
şünmek yersizdir. Çirkin denilen in
san. hayat yarışına, mühim bir han
dikap ile katıldığını hissettiği İçin
dir kİ, bunu kendi gayreti ve çalış
ması ile telâfiye çalışır ve o za
man da. kolayca, hem şansına, hem 
kadere kısmete hâkim olur. Mesele 
her genç kızın, her genç kadının 
hayatta ııe istediğin! bilmesi ve 
şansa güvenmeden, sırf kendisine 
güvenerek gayeye erişmek İçin ça
lışmasıdır Kimi zenginlik İster, e- 
lini soğuk sudan sıcak suyu sokma
mak İster, bunun için de narlak bir

cuk üzerindeki telkin kabiliyeti. Mo
da banyolarındaki gazinoda bariz 
şekilde görülüyordu. Spor, muhak
kak ki gençliği maruz olduğu birçok 
tehlikelerden kurtaracak en müessir 
bir meşgaleydi. Yüzme ve deniz spor
larına gelince bunlar ^jorun en fay
dalı, en temiz bir şubesivdi. Türk 
gençliğinin boyu, gün geçtikçe üzü
yorsa bunda sporun ve bilhassa yüz
menin mühim bir rolü olduğu mu
hakkaktı. Bilhassa sırtüstü yüzme 
vücudu çok güzelleştiriyordu Meş
hur yüzücü ve sinema yıldızı Esther 
YVilliams hatıralarını anlatırken 
genç k ırğ ın d a  tombalak, pısırık ve 
daha ziyade çirkin bir kız olduğunu 
söylemişti. Ona vücudunu, güzelliği
ni, saadetini kazandıran şey hep de
nizdi. Yavaş yavaş ineçjmiş, uzamış, 
kendi kendisine karşı güveni art
mıştı. Demek ki denizin aynı zaman
da ruh üzerinde çok müsbet tesirleri 
olabiliyordu. Yaz tatilini yüzme 
sporları yaparak geçiren gençler e-

■*

K a d ı n

Jale CANDAN

İzdivaç İster.. Neden olmasın T Ce
miyette çok muhterem zengin ka
dınlar vardır. Bunlar cemiyete çok 
faydalı da olabilirler. Ama rtiyada- 
kj prens, hiçbir zaman gelip kapıyı 
çalmıyacaktır. Zengin kadının va
zifeleri diğerlerlnklnden daha kolay 
değildir. Kültürü, görgüsü, her sa
hada bilgisi olmalıdır. tstisnalar 
hiçbir zaman kaideleri yapmıyaca- 
ğıııa göre, sözde “hiçbir meziyeti ol- 
mıyan filânca şanslı kadına öze
nip” kendi şansına küsmek akıllı
lık değildir. Bazı genç kızların ha
yali ise, yalnız temiz, mesut, kü
çük bir yuvadır. Bu düşiinee ile ev
lenirler de nedense sonradan, ekse
li büyüklerin tesiri altında kalarak 
parlak İzdivaçlara özenir, kompleks
lere kapılır, bedbahtlığa düzerler ve 
“şans” lanna küsmekle meseleyi 
hallederler.

Bazı kadınlar İçin en mühim şey, 
kocalan tarafından sevilmektir. 
Aşk için yaşıyan bu kadınlar askın 
ancak devamlı gayretler, fedakâr
lıklar. psikoloji ve bilgi ile devam 
ettirilebileceğini bilmelidirler. Sevil
mek bile yalnızca “şans” a bağlana
maz. Eskiden fena bir evlilik bir 
kadının bütün hayatını mahvetme
ğe yeterdi. Hayatı yenebilecek şe
kilde hazırlanmış, ekmeğini kazan
maya imiktedir ve çalışmaktan yd- 
mayan kadın bu tehlikeyi önlemiş
tir. Hayat bazan güzel. Itazan kötü 
tesadüflerle karşımıza çıkar. Ancak 
güzel tesadüflerden faydalanmak I- 
çin de, kötüleri yenmek İçin de İra
de ve enerji lâzımdır. Erişilmez bir 
“şanslı kadın” efsanesini böylece 
yıkarsak “mesut kadın” adedi faz- 
lal aşacaktır.

nerjilerini faydalı bir yere harca
mak. onu kontrol etmek imkânını da 
kazanıyorlardı. Anneler, yetişmiş ço- 
cuklannın, bilhassa içkiye ve sigara
ya alışmamalarından büyük bir 
memnuniyet duyuyorlardı. Kısacası 
çok bahsedilen şu "yaramaz gençlik” 
İçin, spor her derde deva gibi görü
nüyordu.

Hava yavaş yavaş kararıyordu. 
Yüzücü kızlar teker teker antren
manı bıraktılar. ıslak mayolarının 
üzerine geçirdikleri eşofmanlarla 
tahta iskeleler üzerinde koşarak, 
jimnastik yaparak ısınmaya çalıştı

lar Hepsinin sudan çıkmış balığa 
benzeyen bir hali vardı. Doğrusunu 
isterseniz UşümUşlerdi. Bir Amerika
lı dünya yüzme şampiyonu. Moda
da. 22 derece suda yüzmek istediği 
zaman bunda muvaffak olamamış ve 
yüzen çocuklara hayret etmişti. Ha
kikat şuydu: Yüzücülerin 24 derece
de yüzmeleri lazımdı. bunun isin de

Baçak Döletısoy
Deniz aş ki

“kapalı havuz” şarttı. Bu havuzlar 
kışın ısıtılmalı ve böylece antren
manlar yaz kış devam etmeliydi. 
Halbuki yazın birkaç ay antrenman 
yapan çocuklar kış aylarında tama- 
miyle hamlaşıyor ve böylece dünya 
çapında bir varlık gösteremiyorlardı. 
Herkesin bir derdi vardı. Yüzücü 
kızlarınki ise “kapalı havuz" der
diydi. Yoksa istidatlar birer birer 
yok olup gideceklerdi.

Moda
Model seçmek

Kumaş almak kolaydır, model seç
mek zordur. Her kadın bunu bilir. 

Hakikaten beğenilerek alman bir
çok kumaşlann fena model ve fena 
terzi yüzünden bozulduğu çok defa 
görülmüş şeydir. Bunun için model 
seçerken bazı noktalara dikkat et
mek lâzımdır. Evvelâ modelin ku
maşa uygun olması şarttır. Büzgüye 
iyi giden bir kumaş, dar biçime hiç 
gitmeyebilir, ba/.ı kumaş pli tutar, 
bazısı tutmaz. Buruşan bir kumaş 
kolay ütülenebilecek bir biçimde se
çilmelidir. îyi dökülen kumaş var
dır. kabarık duran kumaş vardır. Bir 
modeli gösterecek ve göstermiyecek 
kumaş vardır. Her kadın tecrübe ile 
hangi kumaşlann hangi biçimlere g i
deceğini az çok bilir. Fakat model 
seçerken bunu kâfi derecede nazarı 
dikkate almaz. Halbuki terzisi ile 
bu yolda istişare edip öyle karar 
vermesi, ieap ederse kumaşın bir 
parçası üzerine tecrübe yapması 
şarttır. Meselâ nervür çalışılacak bir 
elbise için evvelâ ufak bir parça ça
lışmak, büzgüyü, pliyi ufak bir par
ça üzerinde denemek gayet kolayd\rt • 
Hele günden güne fazlalaşan yeni 
kumaşlar için bu âdeta şarttır.

Model kumaşa uymalıdır v« aynı
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zamanda model diktiren kadının bi
çimine de uymalıdır. Öyle modeller 
vardır ki yalnız çok ince kadınlar 
İçin dütünülmüştür ve öyleleri var
dır ki tombullarda daha hoş ve gös
terişli duracaktır. Meselâ şişman bir 

kadın zayıf bir kadına gidecek olan 
biçimi seçerse yalnız çirkinleşmekle 
kalmıyacaktır. elbisenin biçimi bozu
lacaktır. Kalçalı, geniş omuzlu kadın
lar İçin düşünülmüş modeller de zayıf
ların üstünden dökülecektir. Dikkat 
edilecek üçüncü nokta terzinin kabili, 
yetidir. Ufak bir terziye zor ve iddialı 

bir biçim vermek kumaşı ziyan et
mek demektir. Bu takdirde şıklığı 
"kup"larla değil buluşlar, renkler, 
aksesuarlarla yapmak, kolay biçim
leri seçmek lâzımdır. Model seçerken 
mümkün mertebe en son ve en güzel 
büyük mecmualara bakmak, bir ka

dını kolayca demode olmaktan kur
taracaktır. En son modellerde bile 
insan daima sade, klâsik biçimler bu
labilir. Ancak değişen bir hava var
dır ki. iyi giyinmek isteyen her ka
dın, bu havayı takip etmek mecburi
yetindedir. Uydurma modellerden se
çilen biçimler, ekseriya uydurma o- 
lur, çabuk modası geçer. Bunların

Çocuk Suçluluğu
Trhlikrli artışlar

undan bir ay kadar önce. Frank-
furt çocuk mahkemesinin verdi

ği kararlarla ün salmış hâkimlerin
den biri orman yangını çıkarmakla 
suçlandırılan bir yaramazı bin agaç 
dikerek büyütmek cezasına mahkûm 
etmişti. Kararın okunmasından son
ra kendisiyle görüşen gazetecilere, 
hâkim, "Böylece bu çocuk yalnız a- 
gaç dikip büyütmenin ne Zor bir iş 
olduğunu anlamakla kalmayacak, 
aynı zamanda ufak bir orman yetiş
tirerek agaç yakmış olmanın ilerde 
doğurabileceği komplekslerden de 
kurtulacaktır. Tabii verdiği zararı 
telâfi etmesi de caba!” diyordu.

Alman çocuklarının nisbeten ma
sum suçları karşısında kalan meslek- 
daşlarına, Amerikan hâkimleri, hic 
şüphe yok ki, daima büyük bir gıp
ta ile bakmışlardı. Frankfurt mah
kemesinin baktığı agaç yakma, şe
ker çalma, birbirini dövme davaları 
Amerikan çocuk mahkemelerine gi
den vak'aların yanında zemzemle yı
kanmış gibi kalıyordu. Bu gerçeği 
bütün açıklığıyla görmek için New 
York polisinin sadece bu, ayın hk 
haftası içinde kaydettiği çocuk suç
larına bir göz atmak yeter de artar
dı. Haftanın ilk vak’ası New York'un 
meşhur Central parkında olmuştu. 
Hepsi de 20 yaşından küçük bir zor
ba güruhu, parkın banklarından bi
rinde oturan 16 yaşındaki Ed\vard 
Sims'in üzerine saldırarak bir tele
vizyon anteni vasıtasıyla çocukcağı
zın kafasını kırmışlar, iki dişini sök
müşler, bütün bunlar yetmiyormuş 
gibi kalbine bir de bıçak sokmuşlar
dı. Bu vak'adan iki gün sonra da 15 
yaşlarında iki çocuk, New York’un 
ara sokaklarından birinde, akranları 
Mıchael Farmer ile Roger Moshan- 
ne'ı bıçaklamaya kalkışmışlardı. Far
mer yediği bıçak darbelerinin tesiri 
altında derhal ölmüş. Moshanne ise 
altı yerinden varalı olduğu halde has- 
tahaneye kaldırılmıştı. Mütecavizler
den biri, mahkeme önünde verdiği i- 
fadede şöyle demişti: “İnsan etme 
saplanan bir bıçağın çıkardığı sesi 
duymak istiyordum”.

Eger bir haftanın bilânçosu bun
dan ibaret olsavdı. New York hakim
leri hallerinden şikâyet etmeyecek
lerdi. Fakat bu ikinci vak’amn üze
rinden bir gün bile geçmeden Ric- 
hard L. Stokes isimli bir gazeteci 
odasında ölü olarak bulundu. Yapı
lan tahkikat sonunda. 60 yaşındaki 
gazetecinin, hepsi de gençlerden mü
teşekkil bir çete mensuplarından ye
diği dayak sonunda öldüğü anlaşılı
yordu. Nihayet bundan iki gün sonra 
da bir New York polisinin oğlu öldü
rüldü. Genç Cobert Praeger yolda bir 
zorba grubunun hücumuna uğra
mıştı ve yediği tekme ve yumrukla
ra dayanamıyarak daha hastahaneye 
kaldırılırken yolda can vermişti.

25

çoğu üstelik fazla süslü ve teferru
atlıdırlar. Gene dikkat edilecek bir 
nokta da seçilen modeli olduğu gibi 
muhafaza etmektir. Bazı kadınlar 
modelleri istedikleri gibi değiştirir
ler. Halbuki bu ekseriya biçimleri 
bozar. İyi modeller uzun bir etüd ne

ticesi meydana geldiğine göre bunla
rın herhangi bir yerine dokundu mu 
o modelin hiç bir kıymeti kalmaz. 
Meselâ çok açık yakalı bir elbisenin 
yakası biraz kapandı mı, o elbisenin 
biçimi tamamiyle bozulur. Bazı ka

dınlar beğendikleri modelleri kesip 
saklarlar ve ihtiyaç oldukça o biçim
lere gidecek kumaşlar alarak dikiş-

ü r i j i n a l  b i r  m o d e l

Ve mankeni...

lerini diktirirler. Bu giyimi çok ko: 
taylaştıran bir usuldür. Çünkü insan 
çoğu zaman sevdiği ve kendisine ya
kıştırdığı modelleri bulamaz. Kısaca
sı model seçmek kolay iş değildir ve 
bunu bilerek yapanlar hem güzellik, 
hem de ekonomi kaidelerine hizmet 
etmiş olurlar.

Bir defilede model beğenenler
Ona ’jnktştr, fakat size t...
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Kumarbaz çocuklar
Ayıbı hepimii-nı

Ancak, çok kesif bir nüfus toplulu
ğu barındırdığı için daha fazla vak'a- 
ya şahit olan New York'un çocuk suç
luluğu meselesinden en çok acı çeken 
tek yer olduğu söylenemezdi. Lond
ra ve Paris polisi arka mahallelerin 
cinayetlerinde cocuk parmadı bul
maktan bıkıp usanmış, Tokyo şehri 
de küçük gangsterlerin elinden yaka 
silker olmuştu. İkinci Dünya Harbini 
takip eden yıllar içinde, bütün dünya
da olduğa gibi, Türkiyedeki çocuk 
suçluluğu da devamlı bir artış gös
teriyordu. Okuyucularımız, gazeteler- 
d« görülen çocuk suçluluğu vak ala
rının her yıl biraz daha çoğaldığına 
elbette dikkat etmiş olacaklardı.
Suc urı gerilindekiler

ünümüzde bir sosyal âfet haline 
gelmiş bulunan çocuk suçlarının 

gerisindeki sebepleri saymak, doğ
rusu pek kolay değildir. Hukukçular 
ve psikologlar, bu sebepleri, genel o- 
larsk fizik ve irsi sebepler ile sosyal 
ve psikolojik âmiller diye isimlendir
dikleri iki büvük grup içinde topla
maktadırlar. Firik sebepelr arasında 
bünye zayıflı ile aklî melekelerin nor
mal derecede gelişememiş bulunma
sını, ebeveynden ‘.evarüs edilen, has
talıkları saymak mümkündür. Ancak 
bazı marazî had vak'alar dışında bu 
fizik ve irsî sebepler tek başına ço
cuk suçluluğunu izah edemezler, 
“Terbiye" ile “sosyal çevre” nin ço
cuk hayatında oynadığı mühim rol, 
göz önünde tutulunca çocuk suçlu
luğunun fizik ve irsi sebeplerini sos
yal ve psikolojik âmillerle tamam
lamak zarureti kendiliğinden orta
ya çıkmaktadır. Cocuk suçluluğunun 
ilk olarak belirdiği Ondokuzuncu As
rın başlarında, bunları teknik geliş
meler neticesinde büyük merkezlere 
yapılan göçler ve bu merkezlerde ke
sif işçi mahallelerinin teşekkülü, bu

mahallelerdeki maddî ve manevî ha
yat şartlarının kötülüğü, ana ve ba

banın fabrikada çalışmasıyla aile ter
biye ve ihtimamından mahrum kalan 
çocuğun sokağa dü'.üp kaderini ma
ceraya terketmesi veya çocukların 
pek genç yaşlardan itibaren fabri

kalarda çalışmağa mecbur kalmaları 
gibi başlıca birkaç sebebe irca et
mek mümkündü. Ancak zamanla bun
lara daha mu.iıl başka sebepler de 
eklenmiştir. Aile kontrolünü üstün
de hissetmediği ve yapıcı bir terbiye 
almadığı iciu kendilerini kolaylıkla 
zevk ve macera âlemine *atınak te
mayülünde olan çocuklar, teknik ee-

A
lişmenin en yüksek haddine ulaştığı 
şu sıralatda sinemalarda, oyun, ve 
bayram yerlerinde, kendilerinejtıer- 
gün bir başka veçhesini gösteriyi so
kaklarda bu zevk ve macera ihtiyaç-. 
lannı tatmin yolunun çeşitlisini bu
luyorlar, ondan sonra da kendilerini 
bu âlemden bir türlü kurtaramıyor- 
lardı. Kendi haline bırakıldıkları için 
meydanı boş bulan bu medeniyet kur
banları, hayal ve macera âlemlerini 
devam ettirebilmek kaygısıyla ve 
ook defa bu âlemden aldıkları ilham
larla önce i.ı hafızlığa döküyorlar, 
aile içinde yeter derecede şefkat ve 
ilgi görmedikleri müddetçe daha i- 
lerilere gitmekte bir mahzur mülâ
haza edemedikleri için, kısa bir za
man sonra da cemiyetin başına bir 
bela kesiliyorlardı. Genç yaşta ağır 
ve yorucu bir iş hayatına atılmak zo
runda kalanlara gelince, onlar da 
nıuhtaç bulundukları huzur ve sükûn 
saatlerinin sayılı olması dolayısiyle 
önlerine ilk çıkaıı her çegıt eğlence 
ve zevke kendilerini kaptıtıveriyorlar 
ve bu durum da ruhlarında bir mu
vazenesizlik ve düzensizlik yaralı
yordu.

Günümüzün bütün hukukçuları, 
çocuk suçluluğunun önüne geçmek i- 
çm herşevden önce bu suçluluğun sos
yal ve psikolojik âmilleri üzerinde 
durmak gerektiği hususunda ittifak 
etmektedirler. Bu âmilleri bertaraf 
etmek için ise önce aile müessesesini 
eie almak ve ona eski vazife ve itiba
rını iade etmek lâzımdır. Filhakika, 
suç işleyen çocukların büyük b»r kıs
mının ya aile bağları gayet zayıf o- 
lan, ya da hiç yeri yurdu bulunmayan 
zavallılar olduğunu istatistikler açık- 
va oıtaya koymuştu. Aile bağı zayıf 
cları çocukların günaln İliç şüphesiz, 
herkesten cok ana babalaıdadıf. Ev
siz barksızlannkı ise -maalesef- he
pimizin sırlındadır.

Çocuğunu terbiye eden annt*
Eğitim Kundaktan başla/mal*
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X * emleketinıize güney doğudan a-
* ristokrat turist akını devam edi

yor. Îstanbulda bulunan Irak Kralı 
Faysal, Veliahd Prens Abdülill&h, 
Sabık Irak Başvekillerinden Tevfik 
SUveydi ve Erşed El ömerî. Sabık Ür
dün Kralı Tall&l, zevcesi Ana Kraliçe 
Zeyn, çocukları muhtelif prens ve 
prensesler, Kral Hüseyin’in kızı Pren
ses Aliye vesaire gibi hanedan men
suplarına ilâveten geçen hafta Ür
dün Kraliçesi Dlııa ve t ran Ana Kra
liçesi Melike Turan da teşrif ettiler. 
Daha küçiik aristokratlar ve ceıpleri 
sterlin dolu sair güneydoğulu turist
ler de o kadar mebzul ki İstanbul so
kaklarında bükaç senedir pek sey
rekleşen yeni model otomobiller son 
günlerde tekrar nonııal bir manzara 
okhı. tik bakışta bu durum çoktan
dır memleketimizi Orta Doğunun 
sıklet merkezi yapmak iddiasında 
bulunanlar hesabına bir kazanç gibi 
görünmekteyse de, misafirlerimizle 
yapılan hususi konuşmalar hakikatin 
bunun tam tersi olduğunu meydana 
koymaktadır. Memleketimize rağ
betlerinin sebebi: Türk parasının dü
şüklüğü. ★

M emleketimizi ziyareti sırasında 
bir fatih gibi ahırlanan, bilhassa 

kredi bakımından vaadettiği şeylerle 
hepimizin sevinçten uykularımızı ka
çıran Alfred Krııpp’un, talihniz İzmir 
vapurunun benzerini kolay tediye 
şartlarıyla vaptınp bu kaybımızı te
lâfi edeceği ilân olunmuştu. Yeni İz
mir’in ne vakit denize indirileceğini 
düşünürken aldığımız bir haberle ge
mi yerine bu ümit suya düştü: Herr 
Krupp hem 28 milyon gibi muazzam

bir ücret talep etmekte, hem de bu
nun hopaini nakit olarak ve peşin is
temektedir. Tabii bunun üzerine 1- 
kinci İzmir'in yapılmasından vazge
çilmiş ve karar Ahnanyaya bildiril
miştir 
_  ★
O  ekiz ay kadar evved Italyaya grit- 

miş olan bir Denizyolları heyeti 
hâlâ dönmemiştir. Heyet âzalarının 
aileleri de yanlarında bulunmaktadır. 
Kendiletinüı Türkiyede kalan sair ak
rabaları akıbetleri hususunda endi
şeye düşerek sağ olup olmadıklarım 
araştırmaya başlamışlardır.

¥

S ıcaktan ve susuzluktan bunalan 
İstanbul halkı akm akın plâjlara 

firar etmekte, orada da arada sırada 
daha kötü bir belâya çatıp gittikçe 
çoğalan hırsızlar tarafından soyul
maktadır. Son kurban: muharrir Nl- 
zaniettln Nazif Teııedelenliog-lu... Ge
çen hafta bil- sabah Caddebostan Pla
jındaki kabinesinde bıraktığa ceketi
nin ceplerini boş'bulunca tepesi delin
mişe dönen Nizamettin Nafiz polise 
koşmuş ve şu beyanatı vermiştir: "Pa
rayı hırsıza helâl ediyorum. Yalnız 
boncuktan m&mûl çantamı iade etsin.
O çantayı bana hapishanede Adapaza
rı Canavarı hediye etmişti’'.

•k

D

. P. İstanbul İl Merkezine dert 
yanmağa gelen Esnaf Demeği 

temsücileriyle görüşürken Dr. Mü- 
kerrem Sarol ortaya yepyeni bir eko
nomik anlayış atarak iktisat ilmine 
büyük bir hizmette bulundu. Fiatlar 
dolay isiyle süte su katmağa, mecbu
riyet hasıl olmasından şikâyet eden 
sütçülere cevaben Dr. Sarol şu fetva
yı verdi: "Süt istihlâki artmıştır. Bu
na mukabil istihsal aodır. İstihsal 
istihlâki karşılamamaktadır. Bu va
ziyet karşısında elbette süte su ka
tılacaktır.”.

★

A

ğlamak, ağlatmak, inlemek ve in
letmekle meşhur şarkıcı Johnııy 

Kay Istanbula geldi ve bu işlere me
raklı bir kadın sürüsünün hücumuna 
uğradı. "Her yer karanlık" kahrama
nı Mlinlr Nurettin Selçuk da aynı gün 
yurda döndüğünden, okuyucular ga
zetelerdeki "Ağlatan şarkıcı” ibare
sinden kimin kastedildiğini anlamak
ta güçlük çektiler.

★

G

örülmemiş Kalkınma notu: Av
rupa Konseyinin bildirdiğine gö

re senelik nüfus artışında Türkiye 
yüzde 2.2 ile Avrupa birincisidir. 
Halkımıza "Aferin” ve "kolay getein” 
deriz.

★

J atan bulda Açık Hava Tiyatrosun
da temsiller vermeğe başlayan 

"Night And Doy Failleş" revüsünün 
gala gecesi beklenmedik bir hadisey
le umulduğundan daha da hoş oldu. 
Dünyanın meşhur esprileriyle tanın
mış şandörü ve dizörü Koland Tru-

chofnun Marakeşli “fakir’’ kıyafetin
de sahneye fırlayıp iki kızı uyutmak 
için bir spritizma numarasına henüz 
başlamışken şkidetli bir gürültüyle 
sahnenin sarsılması bir oldu. Seyir
cileri şaşırtmak için sahneye.çıkan 
artistin o andaki şaşkınlığı bu in
filâkın imar hareketine ait olduğunu 
bilen İstanbulluları ' pry güldürdü.

~k

B

eynelmilel 'sahada edindiğimiz 
şöhretlere bir misal daha katüdı: 

Yirmi iki yaşındaki Arthur Dmıaltl 
Keller ile ondokuz yayındaki Türk 
karısı Tanju Dilek Tüıkiv ye e‘ vala- 
rmın arasında 880 dolar değerindeki 
küıkten tutun da Elvis Prestley’nin 
en son Rock’n Roll parçalarını ihtiva 
eden 73 plâğa kadar değişik şeyi-a- 
bulunan onüç bavulla dönmek üze
reyken 31 Temmuzda tevkif edilmiş
lerdir. Taryu Dileğin avukatı Milton 
W ln , "bütün hâdisenin esef edil o< k 
bir yanlışlıktan ibaret” oktuğunu söy
lerken Îstanbulda bir bankanın U- 
mum müdürü olan pederi de bu işin 
içinden çıkması için zevcesini derhal 
Amerikaya göndermiştir.

★

P

eterion. Kont Zenlson, Haııs 
( ’arhut ve Mene Reinhart adlarında 

dört Ahnan genci Beyoğlundaki ga
zinolardan birinde rakı, içerek orta
lığı bir birine kattılar. Gençlerin üze
rinde para yerine bıçak, tabanca ve 
cop bulunmuştur.

★

D aima tevazuundan bahsettiğimiz 
viyolonist Suııa Kan Avrupa’dan 

son dönüşünde gazetecilerin bütün 
suallerini cevapsız bırakarak, "Ms- 
ııajerim Faruk Yeııer’i Radyo Evinde 
bulup konuşabilirsiniz” dedi. Sunanın 
nişanlısı Ahmet t'stel sandotinin zir
vesinde olduğundan Sunan m bu ce
vabını belki duymadı ama gazeteciler 
uzun müddet bu acaip cevabı unu- 
tanııyacaklar.

Sıma Kan
Konuşma yasağı!.

Kraliçe Dina
KvUUİ muhabbeti
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Sanatkârlar

Pablo Casals
Götıiil kocamayı uca...

SO’e 21

G ünümüzün ünlü musikişinasların
dan, 80 yaşındaki İspanyol çel- 

listı Pablo Casals'ın, öğrencilerinden 
biriyle -21 yaşındaki Marta Monta- 
nez’le . evjenctiği geçen hafta açık 
landı. Hafta başında New YoKk'a ge
len haberlere bakılırsa nikâh 3 Ağus
tos günü Porto Riko'da kıyılmıştır.' 
Bildirildiğine göre merasim, sanat
kârın, Porto Riko'nun başkenti San 
Juan civarındaki evinde yapılmış ve 
nikâhta birkaç aile dokundan baş
ka kimse bulunmamıştır. Evlenme 
şahitlerinden biri, Casals'ı birkaç 
ay önce geçirdiği kalp krizinde te
davi eden bir doktor, öteki de Alfıe- 
do Matılla adlı bir musiki tenkitçi
sidir.

İhtiyar viyolonselciyle genç karı
sı. balaylarını denizde geçirmişler
dir. Evlendikten bir iki gün sonra 
sanatkâr çift, Fratısaya hareket et
mişlerdir. Casals orada, Prades şeh
rinde kendi idaresinde yapılan mu
siki festivalinin 1958 plânlarını göz
den geçirecektir. Yola çıkarlarken, 
sanatkârın evlendiğini bilmiyenler, 
Miss Montanez'in sol elindeki yü
zücü farketmişlerdır. Buna rağ
men genç zeVce, evlendiklerini ilân 
etmek istememiş, "yüzüğüme bakıp 
da neticelçr çıkartmaya kalkmayı
nız” demiştir.

Casals, Maria Montanez’le Uç yıl 
önce tanım ıştı. Mıss Montanez, Pra- 
des’da, Casals’la viyolonsel çalışmak 
için bir burs kazanmıştı.

Casals, İspanyada İç Savaş çıktı
ğından beri bu Fransız kasabasında 
yaşamaktaydı ve orayı, dünyanın sa

28

yılı musiki merkezlerinden biri haline 
getirmiştir.

Caz
Klarin<>tf' hayat a.-jısı

Cazda klaıinetçilik bugün, bir ba
kir saha halindedir. Yeni -Orlean 

klarinetçilerinin ve daha sonra Benny 
Goodman'ların, Artie Shavv'ların al
tın çağı geçince, diğer çalgılardaki 
cazcılarla boy ölçüşebilecek klarinet- 
çiler nedense yetişmemiştir. Genç çal
gıcılar trompetin, trombonun, sakso
fonların parlak sesini klarinete ter
cih etmişlerdir. 1940 yılından bu ya
na caz hayatına katılan, önemli yir
mi trompetçiye veya tenor saksofon
cuya karşılık bir veya iki klarinetçi 
saymak bile güçtür. Bir Stan Hassel- 
gard'ın ilerisi için zaten fazla ümit 
vernıiyen meslek hayatı ölümle sona 
ermiş, bir Buddy de Franco’nun ileri
si için çok ümit veren başlangıcı an
laşılan istidat yetersizliği yüzünden 
devamlı olamamış, bir Tony Scott i- 
se bugüne kadar henüz, kendisine 
verilen öneme lâyık olduğunu ispat 
edememiştir. Şimdilik, klarinetin ar
tık bir caz çalgısı olmaktan çıktığı 
söylenebilir.

Bununla beraber son iki yıl zar
fında hiç olmazsa tek bir musikişinas, 
bu ihmal edilmiş çalgıyı yeniden ha
yata kavuşturma bakımından. Has- 
selgard’lardan. De Franco’lardan, 
Scott'lardan çok daha fazla ümit ver
mektedir. Bu musikişinas, cazı çiğ
nenmiş yolların dışına çıkarmak 
isteyen yenileyicilerin en tesirlile
rinden biri olan Jimmy Giuffre'dır. 
Aynı zamanda bestekâr olan Giuffre'- 
nin, caz hakkında kaideleri inkâr e- 
den görüşleri vardır. Ona göre cazın 
muayyen bir çalgılamaya, sürekli tem 
poya. irticai! çalışa ihtiyacı yoktur. 
Bu görüşlerine rağmen Oitıffre’nin 
çalışı çok kere cazın kaidelerini red- 
detmiye lüzum görmiyen birçok mu
sikişinastan daha fazla, kaidelere sa
dık intibaını vermektedir. Gerçi bes
telerinden bazıları cazla hiçbir mü
nasebeti olmıvan şeylerdir. Fakat 
caz çerçevesi içinde kalmıya çalıştı
ğında Jlmmy Giuffre, p^k az beyaz 
musikişinasın ulaşabildiği bir cazcı- 
lık seviyesine varmış görünmektedir.

Jimmy Giuffre ilk olarak. bir 
YMCA orkestralında klarinet calmı- 
ya başladı. Bilhassa büytik orkestra 
cazından gördüğü yeknesaklık, onun 
uslûbunun gelişmesine çok yardım 
etti. Gerek klarinet uslûbuna, gerek 
caz kompozisyonu anlayışına yeni 
birşeyler getirmek istiyordu. Buştln 

" 36 yaşında olan sanatkâr birçok bü
yük orkestrada çalıştı. Bunların ara
sında Woody Herman ve Boyd Rae- 
burn’ünkiler gibi ileri bir hamleyi 
temsil edenler. Jimmy Dorsey ve 
Buddy Rıch'inkıler gibi geleneklere 
uyanlar, nihayet Ganvood Van ve 
Spade Cooley gibi tamamen tica

ri teşekküller vardı. Giuffre solist
olarak önce - Shelley Manne ve Sb- 
orty Rogers gibi KaliforniyalI musi
kişinaslarla birlikte çalışırken- tenor 
ve bariton saksafonculukla şöhret yap 
mıya başladı. Klarinetçiliği daha yeni 
tanınmaktadır. Bestekâr olarak, on 
yıl kadar önce Woody Herman orkest
rası için yazmış olduğu - bu orkest
ranın repertuarındaki en şöhretli par
çalardan biri - ‘‘Four Brothers" ile 
tanındı. Bu parça klâsik büyük or
kestra üslûbunda yazılmıştı. Bu
günkü parçaları tamamen farklı bir 
anlayışı temsil etmektedirler. Nasu- 
hi Ertegünün Atlantic firması için 
yaptığı “The Jimmy Giuffre Clarinet" 
adlı bir uzunçalan plâk, sanatkârın 
gerek klarinetçiliği, gerek bestekâr- 
lığı hakkında gayet iyi fikir vermek
tedir. Alto ve bas klarinetler, flüt aile, 

si, celesta, korangle, fagot vs. gibi 
cazda kullanılmıyan çalgılar için ya
zılmış bestelerinden bir kısmı caza ay
kırı şeylerdir. Bununla beraber, caz 
çalgılamasma ve biçimlerine başvur
duğu zaman Giuffre şahsiyetini daha 
iyi ortaya koymakta ve hem de caza 
gerçekten yeni birşey getirmiş olmak
tadır.

Jimmy Giuffre’nin klarinet tek
niği bir Benny Goodman veya bir 
Buddv de Franco kadar ileri değil
dir. Fakat Giuffre’nin çalışım din
ledikten ve gelişmiş tekniği olan 
klarinetçilerle kıyas ettikten sonra 
virtüözlüğün şart olmadığı daha iyi 
anlaşılmaktadır. Az notalı, iyi ku
rulmuş melodik çizgileriyle ve rit
mik biçimiyle dikkat çeken, koyu 
renkli, havalı, çok tesirli bir klari
net tonuyla seçkinleşen bu tislûp 
Jimmy Giuffre’yi, Yeni Orlean Kla
rinetçi lerinden beri, cazın en iyi 
klarinetçısi payesine yakıştırmakta
dır.

. Jimmy Giuffre
Yeni bir kral
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Laurel ve Ilardy işbaşında
Film çevirmek bir zevkti...

S t N E M A

A. B. D.
Bir.ortaklığın sonu

13 azı radyo istasyonlarının sinyalle- 
' ri gibi bir Laurel - Hardy filmi 

de, seyircilerinin pek iyi tanıdıkları 
bir sinyalle ballardı. Ama harpten 
sonra yetişen nesil için bu sinyal ya
bancıydı. Zira epey zamandır beyaz
perdenin bu sevimli zayıf . şişko çifti 
film çevirmeyi bırakmışlardı. Per
deden uzaklaşmaları, komikliklerinin 

modası geçtiğinden değildi. Gerçi 
Laurel - Hardy’den sonra beyazperde, 
de bir hayli yeni komik türemişti. 
Marx Brothers, Bob Hope, Danny 
Kaye. Abbott . Costello... sürekli ola
rak film yapımına girişmişlerdi. Öte 
yandan belli bir komedi anlayışının 
bir zaman moda olup sonra unutul
duğu, bazan yeniden canlandığı da 
görülürdü. Ama Laurel . Hardy "es- 
kimiyen” bir çiftti. Böyle olduğu hal
de 1944 te çevirdikleri "Big Noise - 
Kuru Gürültü” den sonra ortalıkta 
görünmez olmuşlardı. Bunun sebebi, 
Laurel - Hardv’nin artık istedikleri 
gibi çalışmak imkânı bulamayışların- 
dandı. Bunun üzerine televizyona geç. 
tiler. Amerikan seyircilerini beyaz

perdede olduğu kadar eğlendirdikten 
sonra bu defa Amerika dışındaki 
memleketlerde turneye çıktılar. Bu 
arada pek sevdikleri film çevirme fır
satını bir kere daha Fransada. ele 
geçirdiler. Fakat “Attoll K. .  Vergi 
Düşmanı” çok zayıf bir eserdi. 
Fransız stüdyolarının çalışma tarzı, 
onlara Amerikan stüdyolarımnkin- 
den bile yabancı gelmişti. 1955 te ü- 
çüncü Avrupa turneleri ilki kadar 
başarılı geçmiş, yeniden Amerikaya 
dönmüşlerdi. Yeniden film çevirmek 
ümidi her zamankinden canlıydı. Fa
kat Laurel'in uğradığı felç bu ümi
di boşa çıkardı. Geçen hafta Hardy’- 
nin ani ölümü ise. otuz yıldır iki yüz
den fazla filmde süregelen oyun arka
daşlığının bir daha geri dönmemek 
üzere sona erdiğini gösteriyordu.

Bir yanığın neticesi

T aurel - Hardy çiftinin birlikte ça- 
■*-* lışması bir kaza sonunda başla
mıştı. 1927 de. uzun zamandvr oyun
culuğu bırakmış olan laurel. Hal 
Roach stüdyolarında komedi filmleri 
rejisörlüğü yapıyordu. Günün birinde, 
Hardy'nin baş komik olarak görüne 
cegi bir filmin rejisörlüğünü üzerine 
aldı. Fakat film çevrilirken Hardy 
kızgın yağla kolunu yakınca Laurel 
istemiyerek oyunculuğa yeniden baş

ladı, Hardy’nin bıraktığı yerden fil
me devam etti. İkisini aynı filmde 
seyreden Hal Roach birlikte çalışma
larım, bir “çift” yaratmalarını ıs
rarla isteyince ikisi de neticeden pek 
şüpheli olarak işe başladılar. Fakat 
ondan sonra filmler birbiri ardından 
sökün etti. Eğer ikisinin müşterek 
ir üzüntüsü varsa, hiç şüphesiz bunu 
aha evvel niye akıl etmediklerinden
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ileri geliyordu. Zira daha 1917 de ay
nı filmde oynamışlardı. Fakat birbir
lerinden pek haberleri yoktu. O za
mana kadar geçirdikleri macera ise 
perdede yarattıkları tipler kadar bir
birinden farklıydı

Laurel - Hardy çiftinin zayıfı olan 
Stan Laurel ( asıl adı: Stanley Jef- 
ferson), 1890 da İngiltere’de Ulvers- 
ton'da doğmuştu. Çocuk denecek 
yaşta sahne hayatına atıldı. Çeşitli 
müzikhollerde çalıştıktan sonra Kar- 
no Sketch Company’ye girdi. İn- 
gilterenin en tanınmış pantomima top 
tuluklarından olan Karno kumpanya
sı Amerika’da turneye çıktığı vakit 
oyuncuları arasında iki müstakbel 
film yıldızı-bulunuyordu: Stan Lau
rel ile Charles Chaplin. Karno da
ğıldıktan sonra Laurel Amerikan 
sahnelerinde vodvillere çıktı. 1917 de 
sinemaya geçti. Broncho Billy’nin ida
resinde Universal'da çalışmıya başladı. 
Ama Broncho Bılly’nin parasızlığı, 
Laurel’in de “Mud and Sand-Çamur 
ve Kum”da kazandığı başarı onu daha 
kazançlı stüdyolara şevketti. Hal Ro
ach ile birlikte çalışmaya başladı. A- 
ma artık rejisörlük onu oyunculuktan 
daha çok ilgilendiriyordu. Başarılı

bir komik olmıya namzet iken reji
sörlük yapmıya başladı.

Oliver “Babe” Hardy (asıl adı: 
Oliver Norvelle Hardy) ise Amerika
lıydı. 1892 de Georgia eyaletinin A t
lanta şehrinde doğmuştu. Önce asker 
olmağı kurdu. Fakat şişmanlığı yü
zünden askeri mektebe alınmayınca, 
babasının ısrariyle hukuk tahsiline 
başladı. Sonra sesinin güzel olduğu
nu keşfederek şarkıcılığa başladı. 
Daha sonra Laurel gibi o da sinema
ya geçti. 1917 de tesadüfen "A  I>ucky 
Dog - Talihli Köpek” filminde oyna
dıktan on yıl sonra Hal Roach stüd
yosunda birleşerek Laurel - Hardy 
çiftini meydana getirdiler.

Çiftin başlangıcı sessiz sinema
nın son yılına raslıyordu. Bunttnla 
birlikte komedi anlayışları, filmleri
nin temposu sesliyi “haber veriyor
du”. Başlangıçta kısa filmler çeviri
yorlardı. Fakat Mickey Mouse’larm 
bütün komedi filmleri için tehlikeli 
bir rakip kesilmesi onları uzun film 
ler çevirmeye şevketti. Kısa bir bo
calamadan sonra kendilerini buna da 
uydurdular. "Jail Birds - Hapishane 
Kuşlan”. “Fra Diavolo . Şeytan Kar
deş”, “Babes in Toyland - Periler Di-
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yarında”... beyazperdenin bu yeni çif
tini bütün dünya seyircilerine sevdir

di.

v« tamamlama

L türel - Hardy çf"inin komiği, bü
tün komik çiftler sribi iki temel ü- 

zerine kurulmuştu: Tezat ve tamam
lama. Daha iki oyuncunun yan yana 
gelişleri bile ilk komedi unsurunu 
meydana getiriyordu: Şişman, yuvar
lak, bir fil gibi ağır ve oturaklı Har- 
dy’nin yamsıra sıska, uzun, kupkuru, 
çevik bir Laurel.. Dış görünüşlerinde
ki bu tezat karakterlerinde de aym 
keskinlikle ortaya çıkıyordu. "Comic 
Bookfı" kahramanlarından “Helpful 
Henry . İşgüzar Henry" yi model a- 
lan Oliver Hardy, daima müteşebbis, 
girişkendi. Zaten lAurel . Hardy 
filtnlerinin hemen hepsi de bir teşeb
büs üzerine kurulmuştur. Teşebbüse 
girişme, teşebbüsü gerçekleştirme, 

bu arada karşılaşılan engellerle mü
cadele, sonunda bu engeller yüzünden 
tekrar başlangıç noktasına dönüş, 
bu filmlerin temelini meydana geti
riyordu. İriyan Hardy, aklının da 
gövdesi nisbetinde olduğuna inandığı 
jçin kendisini ortaklığın "beyin”i o- 
larak görür. Herşeyin en iyisini ken
disinin bildiği kanısındadır. Bundan 
dolayı Laurel’e bitip tükenmez emir

ler venr; büyük bir sabırsızlıkla ya
pacağı işleri ona izah eder. Ortaklı
ğın ayak işlerini yapma Laurel’e dü
şer. Kendisine verilen emirleri yarı 
uykulu bir halde dinler, büyük bir 
tevekkülle yerine getirmeğe çalışır. 
Fakat Stan Laurel zayıftır, korkak

tır, korkunç derecede sakardır. Ne 
kadar basit olursa olsun üzerine al
dığı işi mutlaka berbat eder. Bundan 
dolayı da neticede işin bütün kötü ne-

• ticeleri, bütün ağırlığı dönüp dolaşıp 
yine Hardy’ııin omuzlarına biner. Lau
rel ise bütün bu olup bitenler kar- 
Quınd? masum, şaşkın bir tavırla ba
kakalır. Fazla sıkıya gelirse ağlama
ya başlar.

Hiç şüphesi* yetişmesi bakımından 
Stan Laurel, Hardy’den daha usta
dır. Daha eski geleneği olan bir soy
tarıdır. Buna rağmen şaşılacak dere
cede mütevazıdır.ve ortaklık içindeki 
imkânını iyi hesaplamıştır.. Zira bilir 
ki, küçük yapısı, davranışlarının faz

la dikkati çekmemesi, daha çok mimi, 
ğe dayanan tekniği ile fazla göz dol- 
duramaz. Bundan dolayı onu hemen 
her vakit, iri gövdeli Hardy'nin etra
fında bir peyk gibi dolaşırken görü
rüz, Komedilerde gürültüye gidenler 
daima zayıflardır. Laurel - Hardy 
filmlerinde de kötü neticelenen bütün 
teşebbüslerin maddî neticeleri Hardy- 
nin sırtına binerse de manevî netice
leri, kabahati daima Laurel’e yükle
nir. Seyirciler her sahnenin sonünda 
Hardy'nin kızgın bir tavırla “Gene 
başımı belâya soktun!” azarını bek
lemeğe alışmışlardır.

Hardy’nin göz doldurmasına kar
şılık, Laurel'in de çevirdikleri film 
lerin tekniği üzerindeki rolü büyük
tür. Eski bir komedi rejisörü oluşu, 
hiç şüphesiz - filmlerindeki rejisör 
kim olursa olsun . bütün teknik a- 
ğırlığı Laurel’in omuzlarına yükle-

daha rastlıyamadılar. Bunun üzerine 
stüdyolar arasında bir göçebe haya
tı yaşamıya başladılar. Bir ara Ro- 
ach ile iki film daha çevirmek içıkânı- 
nı buldular. “A Chump at Oxford-Lau- 
rel - Hardy Mektepte” ile “Saps ât 

Sea - Laurel . Hardy Denizci” bunun 
neticesi olarak ortaya çıkmıştı On
dan sonra yeniden göçebeliğe döndü
ler. ”Great Guns-Laurel Hardy Gönül
lü”, “A Huntig \Ve W ill Go - Laurel- 
Hardy Hokkabaz”, Air Raid VVardens 

-Laurel - Hardy Pasif Koruma Me
murları”.. bu arada çevrilmişti. Fa
kat artık yolunda gitmeyen bir şey 
vardı. Filmleri eski tabiiliklerini, tat
lılıklarını kaybetmişti. Bir filmi baş
tan aşağıya kadar hiçbir sahne sıra
sı değiştirmeden devamlı olarak çe
virme âdetleri, büyük stüdyoların 
film çevirme teknikleriyle bağdaşa- 
mıyordu. Halbuki. Laurel - Hardy’-

“Şeytan Kardeş” ten bir şaline
1 +  1 =  1

miştir. Bütün Laurel - Hardy filmle
rinde hiç değişmeksizin ortaya çıkan 
o ne ağır ne -de hızlı tempo, şaşıla
cak itidal tamamiyle Laurel’in eseri
dir.

Zevkli çalışma

Bütün iyi komikler gibi I^aurel - 
Hardy çifti de serbestçe çalışabil

dikleri, irticalî buluşlara imkân bu
labildikleri vakit “formunda” idiler. 
Beyazperdeden uzaklaşmaları bu ser
best çalışma imkânını kaybetmeleri 
yüzünden oldu. Laurel . Hardy çifti
nin "altın çağı” Hal Roach’ın M-G-M’- 
e bağlı olarak çalıştığı 1929 - 1939 
yılları arasındaydı. Roach onların 
çalışma usullerini biliyordu ve kendi
lerine tam bir serbesttik vermişti. 
Fakat Roach 1938 de M-G-M den ay
rıldıktan sonra Laurel . Hardy onun 
kadar anlayışlı bir prodüktöre bir

SU

nin komiği “ısmarlama” bir komik 
değildi. Birçoklarının, onları filmleri 
boyunca kavga eder gördükleri için 
hususî hayatlarında da, film çevirir

ken de aym şekilde davrandıklarını 
sanmaları çok yanlıştı. Film çevirmek 
onlar için bir zevkti ve ancak içlerin
den geldiği gibi ve geldiği vakit 
film çevirebilirlerdi. “Leave ’Em La- 
ughing . Bırak gülsünler” i çevirir

lerken başlarına gelen hâdise çalışma 
tarzlarım çok güzel ortaya koyuyor
du: "Koyun koyuna yatacağımız bir 
sahneyi çevirecektik. Stüdyoya git

tik, yatağa girdik. Girer girmez de 
katıla katıla gülmeğe başladık ve bir 
türlü kentlimizi tutamadık. Tabiî bir- 
şey çeviremedik o gün. Ertesi gün ge

ne aynı sahneye başlarken gene bir 
glilme tuttu, gene katıla katıla gül
dük. t) gün de birşey çeviremedik..,”
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K İ T A P L A R

EZİLENLER
I

(DuMojevski'nijı romanı, Çeviren: 
Nihal Yalaza Taluy, Varlık Yayınla
rı 493. Ekin Basımevi, İstanbul - 
1Ö57. 384 sayfa, 400 kuru*)

B üyük romancı Dostoyevski’nin 
bundan 90 yıl önce Sibiryadan 

sürgünden döndükten sonra kaleme 
aldığı ve Varlık kitabevinin “Ezilen
ler” adıyla kitaplıklarımıza kazandır
dığı bu büyük eser, Türk okuyucu
sunun pek de yabancısı değildir. Bu 
eserin Mümtaz Faik Fenik tarafın
dan yapılan bir tercümesi bundan do
kuz on yıl önce Akba Kitabevinin ya
yınları arasında “Vur Abalıya" adıy
la yayınlanmıştı. Ancak kabul etmek 
gerekir ki Fransızca tercümesinden 
dilimize çevrilen "Vur Abalıya’ ya 
nazaran doğrudan doğruya asıl kay
nağından çevrilen “Ezilenler” çok 
daha başarılı olmuştur. Dostoyevski’
nin Sibiryadan sürgünden döndük
ten sonra yazdığı bu eser 1870 Rus- 
yasında hemen hemen hiç bir akis 
uyandırmamış ve yazarının adeta 
ümidini kırmıştı. Ancak aradan yıl
lar geçtikten sonradır ki “Ezilenler” 
edebiyat âleminin dikkatini üzerine 
çekmiş ve Rus edebiyatının dev e- 
serleri arasında lâyık olduğu yeri al
mıştır. O günden bu yana, bu roman, 
dünyanın hemen hemen bütün dille
rine defalarca çevrilmiş, hemen her 
dilde sonsuz bir hayranlıkla okun
muştur.

"Ezilenler"de, Dostoyevski hemen 
bütün romanlarında olduğu gibi in
sanlık sevgisini ve açıma duygusunu 
dile getiriyor. Roman, baştan başa 
bir İnsanlık sevgisi Üzerine inşa e- 
dilmis, muazzam bir abideyi andırı
yor. Varlık Yayınevi ve bu roma
nı ustaca dilimize kazandıran Nihal 
Yalaza Taluy ne kadar tebrik edilse 
azdır.

“Ezilenler” ilk nazarda Dosto- 
yevâkinin hemen bütün romanlarında 
olduğu gibi son derece karışık ve 
çapraşık bir mekanizma üzerine in
şa edilmişe benziyor. Tipler ve hele 
dilimize son derece yabancı gelen ad
lar yüzünden şayet roman biraz dik
katsizce okunursa âdeta sırayı ve 
mevzuu kaybediyorsunuz. Ancak, “E- 
zilenler"i okurken ya baştan itiba
ren son derece büyük bir dikkatle 
takip etmek, ya da bir kere daha o- 
kumak okuyucuya gerçek Dosto- 
yevskiyi veriyor. İlk nazarda birbiri 
ile hiç bir ilişiği yokmuş gibi gelen 
pasajlar sanki görünmez bir bağla 
birbirine bağlanıyor ve ancak ondan 
sonra anlıyorsunuz ki bu romanın 
hemen hiç bir faslı, hiç bir cümlesi 
aradan çıkartılamaz, at'anamaz. Bu 
bakımdan “Ezilenler” granitten yal
çın bir kayaya benziyor. Muazzam 
bir bütün. Her satır, her cümle, hat
ta her kelime birbiriyle kopmaz bağ
lıkla bağlı. “Ezilenler” de Ondoku- 
«uncu Asır Rusyasının pek alt taba-
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katarına inmemek şartiyle hemen 
bütün bir panoraması gözler önüne 
seriliyor. Ufak arazilere sahip, saf, 
temiz, namusu için canlarını bile ve
rebilecek toprak beyleri. Di^zenbaz 
prensler. Ahlâksız kontlar. Hemen 
daima sarhoş, menfaatleri için her 
şeyi yapmağı göze alabilen burjuva
lar. Aşkından başka bir şeyi düşün
meyen mariz ruhlu genç kızlar, se
faletin ortasında değilse bile kena
rında dolaşan okur yazar takımı... 
Bütün bunlar “Ezilenler”de Dos- 
toyevskinın dehasıyla dile getiril
miş.

“Ezilenler” in anlattığı hikâyeyi 
hülâsa etmek, uzun ve güç bir iş. 
Romanın tadına ancak tamamım, o 
da dikkatle okumak şartıyla varmak 
mümkün. Bu bakımdan burada bir 
roman hülasası vermek yerine Dos- 
toyevski'nin tiplerini kısaca ele al
mak daha yerinde olacak.

“Ezilenler” in ilk tipi bizzat ya
zarın kendisidir. Hâdisenin babından 
sonuna kadar daima Dostoyevski ile 
karşılaşmak mümkün. "Ezilenler” de
o olayları çekip çeviren bir insan 
olmamakla beraber hemen daima 
hazır ve nazır. Kitabın şaşmaz tip
lerinden biri, lhmenev adlı bir çiftlik 
beyinin yânında büyümüş. Beyin Na- 
taşa adlı kızı ile çocukluk arkadaşlı
ğı yapmış, sonunda ona aşık olmuş, 
üniversitede okumak için çiftlikten 
ayrıldıktan sonra da aşkı devam et
miş. pek atılgan olmamakla beraber 
etrafına saygı telkin eden, kendini 
sevdiren bir insan. Üniversiteden 
sonra edebiyat dünyasının sihirli ha
vasına katılmış, ilk romanı bir hayli 
alâka görmüş, kibar muhitlerin dahi 
dikkatini üzerine çekmiş, son derece 
müstait bir genç.

Nikolay Sergeyiç lhmenev, ya
karın yanında yetişip büyüdüğü çift
lik beyi. İtibarlı ama servetini çok
tan kaybetmiş bir ailenin çocuğu. 
Gene de kendisine ve ailesine yeten, 
içinde 150 can barınan bir çiftliğe sa
hip. Servetinin büyük kısmını vaktiy
le kumarda kaybetmiş, ondan sonra 
da kumara tövbe etmiş ve tamamiyle 
kendisini çiftliğe vermiş babacan dü
rüst bir insan. Karısı da asil, fakat 
parasız. Kocasına ve bilhassa biricik 
kızı Nataşa’ya son derece düşkün, 
hanım hanımcık bir kadın. Sonra ai
lenin medarı iftiharı, biricik kızlan, 
son derece güzel Nataşa. Günün birin-

Bahçellevler

DÖKT MEVSİM 
ANA OKULU

İYİ BAKİM . MODERN 

TESİSAT . TEMİZ VE BOL 
GIDA

Balıçelievler, 19 cu Sokak 
No: 21 

ANKARA — TEL: 33423

de bu mesut ailenin bitişiğindeki çift
liğin sahibi olan bir prens, Petera- 
burgdan çıkar gelir. Prens Piotr A- 
leksandroviç Valkovski orta ya?ı bi* 
hayli geçmesine rağmen son der*e« 
yakışıklı, etrafında daima hürmet u- 
yandıran, Petersburg sosyetesinin 
köz bebeği olmasını bilmiş bir insan
dır. Ama işin aslı arandığında bütttn 
bu görünüşüne rağmen Prens, adi, â- 
şağılık. iki yüzlü, para için her kalıba 
dökülür, düzenbaz bir adamdır, Ih- 
menev'lere komşu gelen prens, bütiin 
havalide son derece büyük bir alâka 
yaratmıştır, lhmenev de Prensin te
siri altında kalanlardandır. Prens 

kendisine ait olan köyün kâhyalığı
nı Ihmenev'e bırakır, lhmenev de, 
kendisi için bir şeref saydığı bu işi 
canla başla yapmağa başlar Aradan 
birkaç yıl geçtikten sonra da Prens 
günün birinde henüz pek genç olan 
oğlunu Ihınenev'lere misafir gönde
rir. Çocuk orada bir yıl kadar kalır. 
Bu arada da İftmenev'in kızı Natasa 
ile arkadaş olurlar. Ancak günün bi
rinde Prens oğlunun thmenev’ln kızı 
tarafından iğfal edildiğini iddia e- 
der. lhmenev hakkında da kendi kö
yünün ve çiftliğinin hesaplarında dü
zenbazlık yaptığı iddiası ile mahke
meye baş vıırur. Pek dürüst ve na
muslu olan lhmenev bu darbeler kar
şısında can evinden vurulmuşa d#* 
ner. Ama bu arada Prens türlü dala
verelerle Ihmenev’in çiftliğini elin
den almıştır. Tam bu sırada da Na
taşa Prensin oğlu Alyoşa’ya kaçar. 
İşler arap saçına döner. Alyoşa son 
derece temiz, saf bir çocuktur. An

cak son derecede de havai ve uçan 
bir çocuktur. Hemen her gördüğüne 
aşık olan vp işin asıl garibi, bu aşk
larını da g^ne gelip ilk sevgilisi Na- 
taşa ya itlrşf eden bir insan. Kızları
nın Prensin; oğluna kaçtığım öğrenen 
Ihmenev'ler de kalkar Petersburg’a. 
gelirler. İhtiyar lhmenev küplere bin
mektedir. Prense de, kızma da ateşi 
pUskürmektedir. Ama elinden bir ge
len yoktur Ve üstelik kızma karşı öy
lesine büyük bir muhabbet beslemek-’ 
tedir ki kızı kendisini can evinden 

vurduğu halde bir türlü onun aley
hinde konuşulmasına tahammül ede
mez. Bir hayli kanşık olan bu hikâ
yeler arasında ortaya bir do *7Îi!y, 
adında bir k ı z ç ı k a r .  Nolly.J 
Prensin vaktiyle aldattığı bir kadı
nın onun bunun elinde kalmış sara-, 
lı, celim»!», hastalıklı kızıdır. Baba
sını’! prens olduğunu bildiği halde o-; 
na müracaat etmeyen bu kızcağız 
bir tosadüf neticesi muharrirle ahbab] 
olıır. 'ona sığınır. Karşılıklı kinler.» 
ihtilaslar. düşmanlıklar, aşklar va 
sev ilerle düğümlenen roman bu tip
leri:! yer yer acıklı, yer yer gülünç 
maceraları arasında son bulur.

“Ezilenler” dünya edebiyatının 
say.lt c.‘:erl«>rindcn biri olarak Türk 
nkuyuculanıım önüne ikinci defa su
nulurken muhakkak ki gereken alâ
kayı görecektir.
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Devlei Tiyatrosu
Abone Kartlan

G eçen haftanın içinde bir gün 
Devlet Tiyatrosu Umum Müdü

rünün 16309 numaralı resmi telefo
nu çaldı. Telefona herzamanki gibi 
gene Umum Müdürlük Sekreteri ce
vap verdi:

— Efendim?
—  Devlet Tiyatrosu mu hanıme

fendi?
— Evet Efendim.
— Efendim bendeniz bundan dört- 

beş ay kadar önce Devlet Tiyatrosu
nun önümüzdeki mevsim temsilleri 
için abone kaydolmuştum. Abone 
kartlan şimdiye kadar dağıtılmış o- 
lacaktı. Dağıtıldı da benim mi habe
rim olmadı yoksa?

. — Hayır, henüz dağıtılmadı efen
dim.

—  Ne zaman dağıtılacak acaba?
— önümüzdeki günlerde dağıtı

lır herhalde.
—  Meselâ ne kadar zamanda der

siniz?
— Bilmem ki.. Herhalde bir haf

ta, on güne kadar..
— Repertuvanmz belli oldu mu?
— Hemen hemen..
-ı— önümüzdeki mevsim ne seyre

deceğimi abone kartımı almadan ön
ce bilmek istiyorum da.. Acaba beni 
bu hususta aydınlatabilir misiniz?

Sekret her zamanki soğukkanlılı
ğıyla cevap verdi:

— Bu hususta birşey söyliyemem.
.— Repertuvar belli oldu demişti

niz?..
— Aşağı yukan belli.
—  Hangi piyesler var o halde bu 

seneki programda?
—  Bu hususta kat’i bir şey söyll- 

yemiyeceğim beyefendi, önümüzdeki 
mevsim temsil edilecek eserlerin ismi
ni Muhsin Bey biliyor. İsterseniz on
dan öğrenebilirsiniz.

— Teşekkür ederim efendim.
—  Birşey değil!
Bu konuşma Ankaralı bir seyir

ciyle Devlet Tiyatrosu Umum Mü
dürlük sekreteri arasında bu şekilde 
cereyan etmişti. Meraklı seyirci bu 
muhavere neticesinde marakinı tat
min edememiş olacak ki kalktı biz
zat Devlet Tiyatrosuna gitti. Umum 
Müdürü aradı, bulamadı. Edebi he
yet azalarından birini aradı. “Kimse 
yok” dediler. Ne abone kartının ne 
zaman eline geçeceğini, ne önümüzde
ki mevsim ne seyredeceğini öğrene
meden tiyatrodan ayrıldı.

Adam. Ankaranın tiyatroya tiryaki 
yüzlerce seyircisinden biriydi. Tem
sillerden hiçbirini kaçırmıyor, kaçır
mak istemiyordu. Fakat geçen mevsim 
elinde bir abone kartı olmaması yü
zünden temsillere bilet bulmak için 
ne güçlüklerle karşılaştığım unutma
mıştı. Bu sebeple o da, kendisi gibi 
pek çok Ankaralı seyirciyle birlik
te 1957 yılının sprin bir Mayıs saba
hı, daha güneşin bile doğmadığı sa

atlerde tiyatro gişesine gitmiş, kuy
ruğa girmiş ve adım 1957-58 mevsi
mi abone listesine yazdırabilmek için 
saatlerce gişenin önünde sıra bekle
mişti. Neticede kuyruğun 80 bilmem 
kaçıncı halkası olarak listeye yazılıp 
numarasını almağa muvaffak olmuş
tu. İlgili memur abone kartının bi

lâhare kendisine verileceğini söyle
mişti. O günden bu yana aradan tam 
beş ay geçmiş bulunuyordu. Abone 
kartı hâlâ eline gelmemişti. Yoksa 
yaz mevsimi dolayısıyla Ankarada 
bulunmadığı sıralarda kartlar dağı
tılmış ta onun mu haberi olmamış
tı?  Hayır, kartlar dağıtılmamıştı. 
Devlet Tiyatrosu herhalde repertua
rını ilân etmeden seyirciyi bir angaj

mana sokmak istemiyordu. Düşünce
si hakikaten bu ise, kartları dağıtma
makta yerden göğe kadar haklıydı. 
Fakat acaba repertuvar halka ilân 
edilecek miydi? Yoksa geçen mev- - 

sim olduğu gibi AnkaralIlar önümüz
deki mevsim temsillerine ezbere mi 
abone oluyorlardı ? Anlaşılan meraklı 
seyircinin geçen mevsim temsillerden 
ağzı yenmişti. Şimdi yoğurdu üflü- 
yerek yemek istiyordu.

Devlet Tiyatrosu sekreteri önü
müzdeki mevsim repertuvannın aşa
ğı yukarı hazır olduğu beyanında bu
lunmuştu. Yetkili yahut yetkisiz 
böyle bir beyanda bulunmuş, fakat 
repertuvara alınan eserlerin isimleri
ni aynı seyirciye bildirmekten imtinâ 
etmişti. Eylül ayının birinci günü 
yeni mevsim temsillerinin provalan 
resmen başlıyarağına göre renertu- 
varın da aslında şimdiye kadar ger

çekten tesbit edilmiş olması gerekir. 
Sadece “hemen hemen” tesbit edikmiş 
olması yetmez, kat’i surette tesbit e- 
dilmiş ve ilk temsiller rol tevziatı
nın da çoktan yapılmış olması gere
kirdi. Devlet Tiyatrosu hakikaten 
programla çalışan bir müessese ise 
onbeş gün sonra yeni mevsim prova

lan  başlamadan önce bu tesbit edi- 
Jen repertuvan da artık halka ilâr 
etmeliydi. Bu işi en azından falanca 
yerde bir “Bölge Tiyatrosunun” açı
lışını veya hazırlıklarının tamamlan
makta olduğunu halka basın ve ajans
larla ilân etmekteki dikkat ve süra

ti gibi*aym şekilde vakit geçirmeden 
yapmalı, bilhassa abone kartlarını 
dağıtmadan önce seyircisini yeni 
programı hakkında mutlak ve mut
lak aydınlatmış bulunmalıydı. Aksi 
halde şu veya bu seyirci kendisine ve
rilecek olan abone kartı üzerinde ti

tizlik, huzursuzluk göstermekte de
vam edecek ve Umum Müdürlük Sek
reteri gün geçtikçe bu meraklı se
yirci gibi daha pek çok seyircinin ay
nı neviden ihtiyatlı suallerine muha
tap olmak zorunda kalacaktı.'

Repertuvar beklenirken

D evlet Tiyatrosunun 1957-58 mev
simi repertuvarını “hemen he

men” hazırlamış bulunduğu şu gün
lerde yeni programından neler beklen
diğini de bilmesi yerinde olur. Devlet 
Tiyatrosu yeni repertuannı hazırlar
ken belli bir yol tutmuş mudur? Y â
ni müessesenin bir eğitim vasıtası 
mı, bir eğlence merkezi mi, yoksa 
salt sanat endişesiyle hareket etmesi 
gereken bir tiyatro olduğuna karar 
vermtş midir? Olur ki Devlet Tiyat
rosu gene iki üç karpuzu bir koltu
ğa sığdırmak gayretinden henüz 
vazgeçmemiş ve tıpkı geçen yıl yap-

l'çüncü Tiyatronun Gişesi
Her şeyden önce düşünülen bu m u t
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tıftı gibi seyircisinin karşısına gittiği 
yol hakkında bir hüküm verilmesi 
çok gttç karmakarışık bir programla 
çıkmağa hazırlanmıştır. Şayet yeni 
repertrivarım hem gişe hasılatım kur
tarmak, hem halkı eğitmek, hem eğ
lendirmek, h*m de tiyatro adına sa
nat yapmak gayesiyle hazırlamışsa 
Devlet Tiyatrosu bu ölçüler içinde 
kaliteli bir program çıkarmağa çalış
mış mıdır? Yoksa seçilen eserler ge
çen mevsim olduğu gibi çoğu temsi
linde hiçbir mâna bulunamıyan, bir 
takım boşlukları doldurmak için ge
lişigüzel sahneye konulmuş piyesler 
midir? Nihayet onbeş gün sonra hal
ka ilân edilmesi gerek program elbet 
bu hususlar hakkında bize bir fikir 
verecektir. Geçen mevsim seçilen e- 
serlerin isabetsizliği seyirciyi Devlet 
Tiyatrosundan ne beklediğini düşün
meğe zorlamıştır. Devlet Tiyatrosu 
hususi bir teşekkül değildir. Bütçe
sini Devletten aldığına göre gişe ha
sılatı üzerinde fa?la telâşlanması ge
rekmez. Tecrübeler şunu da göster- 
miştir ki gişe hasılatı pek yüksek o- 
lan her eser, hattâ bu gişe hasılatını 
kabartmağa yardım eden her seyirci 
tarafından memnuniyetle seyredil
mez. Gene sahneye konulması binle
re ve binlere malolan her eser tiyat
roya beklediği hasılatı getirmeyebi
lir. Bu gün Devlet Tiyatrosunun elin
de geçen mevsim açılan Oda Tiyatro
suyla birlikte dört sahne mevcuttur. 
Devlet Tiyatrosu bu dört sahnesini 
iyi kullanmasını bilirse hem seyirci
yi hem de gişesini tatmin etme yolu
nu elbette bulur. Sahnelerinden bi
rini, meselâ Küçük Tiyatroyu sadece 
telif eserlerin ve hattâ sadece ama
tör piyes yazarlarının eserlerinin 
temsiline ayırabilir. Böylece bu sah
ne yerli piyes yazarlarını teşvik edi
ci bir mahiyet kazanır. Üçüncü Ti
yatro pekâlâ daha tecrübeli yazar
larımızın Edebi Heyetçe takdir ve 
tasvibinden geçmiş eserlerinin sah
nesi olabilir. Böylece seyirci de tiyat
ro yazarlığımızın nerede başlayıp ne
reye kadar geldiği hakkında bir fvk- 
re de sahip olur. Devlet Tiyatrosu 
Büyük Tiyatro sahnesini yalnız ve 
yalnızca Dünya tiyatrosunun değer
leri artık zamanla katiyet kazanmış, 
yabancı sahnelerde tecrübe edilmiş, 
başarı sağlamış klâsik veya modern 
eserlere ayırmakta herhalde tered
düt etmemeli, bilhassa gişe hasılatı
nı da düşünmek zorundaysa bu tiyat
ronun kapısından içeri başarısından 
emin olmıyacağı yerli yabancı hiç
bir eseri sokmamalıdır. Gişe hasılatı 
mutlak halkın basit zevklerine, gül
me ihtiyacına hizmetle, de kurtarıl
maz. Gene bizzat Devlet Tiyatrosu 
temsillerinden edinilen tecrübeler 
göstermiştir ki halkı eğlendirmek 
maksadıyla sahneye konulan bir 
“Çöpçatan” bos koltuklar karşısında 
temsil edilebilir ve bir “Satıcının 
ö lüm ü” ve bir “Otello” ve bir “Su 
Kızı” ve bir “Yağmurcu” tiyatronun 
beklediğinden de çok halkın rağbeti
ni kazanabilir. Devlet Tiyatrosu her- 
şeyden önce artık bilhassa AnkaralI

seyircinin zevkini küçümsemekten 
vazgeçmelidir. Seyircisine itimat et
memesi için ortada hiçbir sebep yok
tur. Bu yoldan giderse sahnelerinden 
birini ve bilhassa “Oda Tiyatrosu
nu” elbette avaııt-garde eserlere ayı
rabilir. Modern dünya tiyatrosu, bil
hassa bizzat Devlet Tiyatrosu Umum 
Müdürü de çok iyi bilir ki yep yeni 
bir yoldadır. Araştırmaları gûnden- 
güne hızlanmakta ve Yirminci Asır 
tiyatrosuna bir veçhe verebilmek i- 
çin pekçok yazar kaleme sarılmış, 
pekçok tiyatro her devirde olduğun
dan çok avant-garde eserlere kapı
larını açmak zorunluluğunu duymuş
tur. Oda Tiyatrosunda bu neviden e- 
serleri en azından bir ay müddetle 
seyredecek seyirci bilhassa bu gün 
her zamankinden fazla mevcuttur. 
Modern tiyatronun Beokett, Ada- 
mov, Ionesco, Bıecht gibi bir takım 
temsilcileri hâlâ Devlet Tiyatrosunun 
kapılarından içeri girmiş değildir. 
Halbuki Devlet Tiyatrosunun vazi
fesi ne ille gişeyi kurtarmak, ne de 
ille halkı gıdıklamak olmamalıdır. 
Bilhassa tiyatro tarihinin pek yeni 
olduğu memleketimizde Devlet Tiyat
rosuna düsen vazife halkın tiyatro 
kültürünü yükseltmek, onu dünya ti
yatrosunun nereden başlayıp nereye 
geldiği hususunda da aydınlatmak 
olmalıdır. Yerli yazarlarımız, iyinin 
nasıl olduğunu görüp öğrenmedikçe 
elbette işittin sene Devlet Tiyatrosu
nun daha ilk sayfasında çöp sepetine 
atmak arzusunu duyduğu yahut da se
yircinin hafızasında bir geceden fazla 
saklamıyacakl&n piyesler yazmak
tan öteye gidemiyeceklerdir. Devlet 
Tiyatrosuna milyonlarca liralık büt
çe elbette sık sık halkın tiyatro zev
kini küçük düşürsün, ona yerli ya
bancı tiyatro eserlerinin en kalitesiz
lerinden örnekler takdim etsin diye 
verilmemiştir. Devlet Tiyatrosu, ü- 
mit edelim ki yeni repertuvannı ha
zırlarken karşısında tiyatrodan anla- 
nuyan bir seyirci bulunduğuna kani 
olsa dahi tiyatrodan anlayan bir se
yirci varmış gibi hareket etmiş ve ye
ni mevsimin eserlerini de ona göre 
hazırlamış olsun..
Vehaldar
V  eni mevsime girmeden Devlet Ti-
I yatrosunun seyirciden başka he

saba katması gereken bir husus ta 
gazetecilerdir. Her nedense son za
manlarda Devlet Tiyatrosu, icraatıy
la ilgilenen her gazeteciden bir veba
lıdan kaçar gibi kaçmağı âdet edin
miştir. Gene bizzat Devlet Tiyatrosu 
Umum Müdürü çok iyi bilir ki dün
yanın her tarafında prova jeneraller 
tamamen basına hasredilir ve her ye
ni eser halkın karşısına çıkmadan ön
ce basına temsil edilir. Bu usul bizde- 
bir iki defa haric-hemen hiç rağbet 
görmemiştir, sadece bir zamanlar her 
gazetenin tiyatroyla ilgili yazarına 
ilk temsil gecesi davetiye gönderilir
ken bu da son zamanlarda tamamen 
terkedilmiş ve Devlet Tiyatrosu â- 
deta icraatıyla ilgili bir basından ta
mamen bihabermiş gibi davranmak 
yolunu tutmuştur.

S P O R

Fulbol
İhtilaflar haftası

D  ır yanda kulüpler futbol mevsi- 
mi için son hazırlıklarını ta

mamlayarak deneme maçlarına giri
şirlerken hemen her spor kolunda 
son yedi gün içinde ortaya çıkan ba
zı ihtilaflar son haftaya "ihtilaflar 
haftası” dedirtti. Uzun zamandır sü
rüp gider bir takını münakaşalı işler 
bir hafi anın irin le alevlenmiş, halle
dilme istidadı göstermiş veya çözül
mez bir şrkıl almıştı. Spor piyasası 
her meseleye çapıyla mütenasip bir 
ehemmiyet veriyordu. Fakat doğru
su aranırsa teşkilâttaki idari ihtilaflar 
ilk plânda münakaşa mevzuu oluyor
du. Gecen senenin başından beri on 

lig takımı resmen ikiye ayrılmış ve bir 
çok bakımlardan “kavgalı” üçler ve 
yediler cepheleri ortaya çıkmıştı. Lig
de yeni kurulan Yediler Blokıı, Fe
nerbahçe. Galatasaray ve Beşiktaşı, 
elele vererek bazan organizasyon ba- 
zan hasılat ve ekseriya oyuncu alış 
verişinde zararlarına çalışmakla it
ham ediyor ve bu pakt ile pek çok 
haksızlığın önleneceğini tahmin edi
yordu. Artık üç büyük kulüp yalnız 
kalmıştır. Eskinin küçükleri kendile
rine en ufak zarar verecek meseleler
de acık işbirliği sonunda elde ettik
leri “7 Oy” ile aleyhte kararlar veri
yorlar, fikstürlere itiraz ediyorlar, 

hasılat paylamasında esit haklar is
tiyorlardı. Teşkilâtta böyle bir ikin
ci cephenin açılması Türk Sporunun 
her halde aleyhindeydi. Fakat unu
tulan veya kaydedilmek istenen bazı 
hakları aramak bacımından hukuki 
ve mantıki bir çehre taşımaktaydı. 
Bununla beraber bir yıl ufak müna
kaşalardan ileri gidemiyen Ucler ve 
Yedilerin münasebetleri, son bir ay 
içinde adeta “kesilmiş”, yedilerin ku
rulmasında mühim rol oynayan bazı 
idari problemlerin ikinci cephe tara
fından öne sürülmesinden sonra had 
safhaya girmişti. Yediler, senelerdir 
lig hasılatından ayrılarak büyük mü
nakaşa mevzuu halini alan mahut 

“yüzde 30” lara şiddetle itiraz edi
yorlar ve bir maçta elde edilen para
nın maçı oynayan kulüpler arasında 
mütesaviyen taksimini istiyorlardı. 
Bundan başka büyük kulüplerin, 
kombine biletlerden Yedilere kalacak 
hisseyi ortadan yok etmek için giriş
tikleri "Kombine bilet basılmasın” 
kampanyası, sert ve mukavim yedi 
küçükle karşılaşıyordu. Karşılıklı 
toplantılar, arabulucular iş göremi
yor, Yediler hakları için mücade
le ediyorlardı. îşte geçen hafta u- 
zun zamandır sürüp giden ihtilafın 
-şimdilik- kapanması bakımından e- 
hemmiyet kazanıyordu.

Fakat hak ve mantık her za
manki gibi galebe çalmış, bir spor 
tröstü daha derin bir yara almıştı.

İhtilaflar haftası içinde umumi 
efkârın dikkatini fazlaca üzerinde
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toplayan diğer İki mesele Anadolu 
yakalında cereyan etmişti. Fenerbah
çe ve Beykoz kulüpleri hararetli mü
nakaşalara sahne oluyordu. Sarı Lâ- 
civertli camianın yeni futbol hocası 
e;;kı antrenör Molnar, futbol takımı
nı idman programına başlatalı beri, 
adı her sene zaman zaman karışık iş
lere karışan Lefter çalışmalara gel
miyordu. I^efteri arka arkaya iki ant
renmana iştirâk etmemesi basını ha
rekete getirmişti. Milli Futbolcunun 
yeni derdi neydi? Birbirini hiç tut
mayan yazılar, hayali beyanatlar or
talığı daha çok bulandırıyordu. Gaze
telere göre Lefter kulübünden “bi
raz” para istiyordu. Fakat sebep ge
çen sene elinden alınan "kaptanlık” 
da olabilirdi. Hâdisenin bu yola gir
mesi yeni bazı gizli akitleri piyasaya 
döküyor. Fenerbahçe idare heyetinin 
eski futbolculardan Nedim ile muka

vele yenilerken "Sen kaptansın" di
yerek bir söz verdiği anlaşılıyordu.

Haftanın, adli makamlara intikali 
beklenen ihtilafı da pek sessiz geçi
nen Kürek sporumuzdan geliyor. Ga
latasaraylI kürek idarecilerinden 
Kemal Onar, Kürek Federasyonu baş. 
kanı Efdal Nogam "şahsına ağır kü
für etmek" iddiası ile mahkemeye ve
riyordu. Hâdise Pazar günü yapılan 
Türkiye Kürek Şampiyonasında orta

ya çıkmıştı. Ikj çifte yarışı sırasında 
"Çapari*” veren Beykoz teknesi Ga
latasaray teknesini sıkıştırıyor. Kü
rekler çarpışıyor. Galatasaray ham
lacısından sıyrılan bir darbe, bir 
Beykoz kürekçisini bayıltarak varış 
harici bırakıyor. İdareciler ve Fede
rasyon başkanı adeta yumruklaşıyor
lar ve küfürler savruluyor. Mesele 
büyümek istidadı gösteriyor. Galata
saray idare heyeti hâdiseyi görüşü
yor. İdareci Kemal Onar gazeteciler
le görüşürken Federasyon reisine “Ga- 
lata^aray düşmanı" diyor. Aynı gaze
te. Efdal Noganın “Bütün suç Kemal 
Onaıdadır" dediğini yazıyor.

Ihti'aflar haftasında. Fenerbahçe 
ve Vefayı müştereken ilgilendiren 
Hilmi meselesi, Kadıkövlülerin masa 
bn ıııdaki kati mağlubiyetleriyle ka
pandı ve spor piyasasını uzun zaman 
yeılı yersiz hareketleriyle oyalanan 
Hilmi. Vefaya döndü. Bu, Fenerbah
çeli idarecilerin başka takımlardaki 
mukaveleli futbolcuları kapmak mev

zuunda aldıkları ikinci dersti. Geçen 
yıl hazırlık maçlarında dahi ta
kımlarında yer verdikleri Beşiktaşlı 
Ahmcdin kulübüne dönmesinden son
ra bu yıl Vefalı Hilmi meselesinde 
tekrarladıkları aynı hata spor çev
releri kadar kulüp camiasını da üz- 
mü ve “Bir oyuncunun Galatasaraya 
girmemesi icın girişilen sportmenliğe 
yakışmayan hareketler hakiki Fener
bahCelilerin yanacakları işler değil
dir” dedirtmiştir.

İhtilaflar haftası kapanırken ihti
lafların da kapandığı söylenemez. Bu 
işler, otoriter üst kademelerin spor 
teşkilâtımıza hakim olacağı zamana 
kadar devam edecekler ve sık sık 
sporumuzun baltası olarak gözüke
ceklerdir.
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Kapak Klişesi : Kenan Dinçin an Kliş* Fab.. - LSTANBUL
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